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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 

 

Сучасне українське суспільство знаходиться на стадії переходу від 

індустріального етапу свого розвитку до нового – постіндустріального 

(інформаційного) соціуму. Цей процес характеризується розгортанням новітньої 

інформаційно-телекомунікаційної революції, стрімким розповсюдженням 

інформаційних технологій, глобалізацією суспільних процесів та відносин. У такому 

суспільстві значно зростає значення інформації та інформаційних технологій. 

Але поряд із позитивними здобутками, такі процеси в суспільстві мають свої побічні 

негативні явища криміногенного характеру, перш за все це «комп’ютерна 

злочинність». За даними багатьох дослідних центрів кількість правопорушень в сфері 

використання комп’ютерних систем та телекомунікаційних мереж рік у рік постійно 

зростає. Завдана шкода тільки від розповсюдження комп’ютерних вірусів глобальною 

мережею Інтернет складає мільярди доларів США. Ситуація потребує негайного 

створення системи протидії даному різновиду злочинності на державному та 

міждержавному рівнях. Одним з основних напрямків підвищення її результативності є 

створення правової основи для дієвого попередження та припинення злочинів у сфері 

інформаційної діяльності, захисту інформації в комп’ютерних системах та 

телекомунікаційних мережах. 

Високий динамізм розвитку інформаційних технологій, їх складність та 

безмежна сфера використання обумовлює недостатню науково-теоретичну 

розробленість кримінально-правової проблематики, чинної законодавчої бази з 

боротьби з «комп’ютерною злочинністю», та призводить до складностей у практичній 

діяльності правоохоронних і судових органів. Останнім часом, в Україні проведено ряд 

наукових досліджень даної проблематики, що принесло певні результати. Але аналіз 

виконаних робіт свідчить про високе різноманіття поглядів на цю проблему та підходів 

до її вирішення. У зв’язку із цим, подальша теоретична розробка цієї проблеми, що 

враховує вже зроблені наукові дослідження та зміни в законодавстві, безумовно, 

служитиме на користь правотворчій та правозастосовній діяльності. Зазначені 

обставини свідчать про актуальність теми в теоретичному й практичному значенні. 

Підставою для охорони інформації в комп’ютерних системах та 
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телекомунікаційних мережах кримінально-правовими засобами є стрімкий розвиток 

суспільних відносин пов’язаних з обробкою інформації в комп’ютерних системах та 

телекомунікаційних мережах. 

Дана проблематика доволі широко розкривається в сучасній кримінально 

правовій науці, проте, у той же час, кримінальне право не має у своєму розпорядженні 

достатніх даних узагальненого характеру про об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів 

злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Отже, на сучасному етапі 

зазначені проблеми є малодослідженими в Україні. 

Ефективна боротьба з «комп’ютерними злочинами» припускає оптимальне 

використання попереджувальних та профілактичних заходів. Найбільш суворим та 

ефективним заходом є кримінально-правове переслідування з боку держави у відповідь 

на такого роду соціально-негативні явища. Тенденції криміналізації відповідальності 

за здійснення «комп’ютерних злочинів» у світовій практиці зводяться до двох 

варіантів: а) застосування традиційних кримінально-правових норм за допомогою 

інкримінування винним «за аналогією» (як у Великобританії); б) внесення в КК нових 

статей, що встановлюють спеціальну кримінальну відповідальність. 

На підставі визначених у науці кримінального права соціальних, соціально-

психологічних та системно-правових принципів криміналізації досліджено доцільність 

кримінально-правової охорони інформації в комп’ютерних системах та 

телекомунікаційних мережах. Зокрема аналіз цих принципів показує, що «комп’ютерні 

злочини» становлять велику суспільну небезпеку, досить поширені, але через велику 

латентність (близько 90%) правоохоронним органам відома тільки їх незначна частка.  

Отже, дослідження даної тематики має значний науковий інтерес та потребує 

подальшого наукового пошуку. 
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БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ -  ЯК ОДНЕ З ЗАВДАНЬ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Одним з основних суб’єктів, що забезпечує реалізацію або формування державної 

політики безпеки дорожнього руху (далі – БДР) на загальнодержавному рівні є 

Національна поліція. Зокрема Закон України «Про дорожній рух» у ст. 52-3 окреслює 

повноваження цього суб’єкта публічної адміністрації у сфері дорожнього руху. Проте, 

цілком логічно було б вважати, що базовим законодавчим актом, який має визначати 

правові засади організації та діяльності Національної поліції України, статус 

поліцейських і т. ін. є Закон України «Про Національну поліцію».  

Стаття 2 цього закону визначає завдання Національної поліції. Ними, є надання 

поліцейських послуг у сферах: 1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 3) протидії 

злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 

особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 

потребують такої допомоги [1]. Виходить, що завдання щодо забезпечення БДР 

Національною поліцією чинна редакція закону не містить. Додатково акцентуємо 

увагу на тому факті, що з формулювання, яке використане у правовому акті перелік 

цих завдань є вичерпним. Загадаємо, що редакція ст. 2 Закону України «Про міліцію» 

(який втратив чинність на підставі Закону України № 580-VIII від 02.07.2015 р.) 

визначала лише основні завдання міліції, до яких, зокрема належала функція 

забезпечення БДР [2]. Тобто підкреслення у законі основних функцій не виключала 

ймовірність існування й інших можливих додаткових (або другорядних) завдань 

міліції, які могли бути названі в інших законодавчих актах. Підтвердженням цьому 

слугуватиме повноваження поліції, окреслені у ст. 52-3 Закону України «Про дорожній 

рух». Їх обсяг та деталізація у сфері забезпечення БДР має помітну перевагу порівняно 

з тими нечисленними пунктами, що стосуються зазначеного напряму і які наявні у 

ст. 23 Закону «Про Національну поліцію». 

Якщо взяти до уваги зміст ст. 23 Закону «Про Національну поліцію», то аналіз цієї 

норми свідчить, що поліція відповідно до покладених на неї завдань уповноважена 

певним чином забезпечувати БДР. На це вказують такі повноваження, як: регулювання 

дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху 

його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів (далі – ТЗ) на 
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вулично-дорожній мережі (п. 11); здійснення супроводження ТЗ у випадках, 

визначених законом (п. 12); видання відповідно до закону дозволів на рух окремих 

категорій ТЗ; у випадках, визначених законом, видання та погодження дозвільних 

документів у сфері БДР (п. 13) тощо [1].  

Уважно придивляючись до синтаксичного формулювання початку норми, що нами 

розглядається, звертає на себе увагу сполучення слів: «…відповідно до покладених на 

неї завдань…». Отже, законодавець вважає, що реалізація перелічених повноважень 

вписується у ті чотири завдання, які наведені у ст. 2 Закону України «Про Національну 

поліцію». З урахуванням того, що на сьогодні у цьому Законі забезпечення БДР не 

визначено як окреме завдання поліції, проте повноваження щодо реалізації цієї функції 

(ст. 23 Закону) передбачає, – ймовірно, що цей напрям діяльності є складовою 

частиною іншого, більш загального завдання. На нашу думку, найближчим за змістом 

напрямом може бути лише забезпечення публічної безпеки і порядку. 

Наприклад, патрульна поліція відповідно до покладених на неї завдань щодо 

забезпечення публічної безпеки та порядку здійснює: 1) цілодобове патрулювання 

території обслуговування з метою забезпечення публічної безпеки, належної охорони 

публічного порядку, та контролю за дотриманням правил дорожнього руху, 

забезпечення його безпеки. У разі необхідності здійснює регулювання дорожнього 

руху; 2) перше реагування на повідомлення про правопорушення, надання 

невідкладної допомоги; своєчасне реагування на повідомлення про вчинення 

правопорушень, а також з метою надання допомоги громадянам. Надає невідкладну 

допомогу потерпілим від нещасних випадків, правопорушень, аварій, пожеж та інших 

надзвичайних ситуацій до прибуття на місце компетентних служб; 3) самостійне 

виявлення та припинення правопорушень під час патрулювання та в інших випадках, 

передбачених законодавством, звертає увагу на правопорушення з метою їх 

запобігання, припинення, документування і притягнення до відповідальності; 

4) затримання правопорушників та доставлення їх до підрозділів органів внутрішніх 

справ; 5) співпрацю з іншими структурними підрозділами ОВС; 6) спілкування і 

співпрацю із суспільством. Реалізовуючи підхід «поліція та громада», поліцейські 

постійно співпрацюють з населенням та громадськими організаціями з метою 

підвищення рівня публічної безпеки, запобігання вчиненню правопорушень та 

встановлення довірливих відносин між поліцією та населенням [3]. 

Вказані функції та організаційно-технічні перетворення поліції спрямовані на 

забезпечення публічної безпеки, порядку та БДР. Проте, незважаючи на взаємозв’язок 

та обумовленість один одним згаданих категорій, явище дорожнього руху та діяльність 

щодо забезпечення його безпеки має свої особливості. Високий рівень дорожньо-

транспортного травматизму в Україні вимагає приділення цій проблемі окремої уваги, 

зокрема й з боку патрульної поліції. Про це можуть свідчити й ті повноваження 

поліції, які окремо окреслено у Законі України «Про дорожній рух». Вказане 
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переконує нас у тому, що поряд з основними завдання поліції, окресленими у чинній 

редакції Закону України «Про Національну поліцію» забезпечення БДР має становити 

окрему самостійну функцію.  

Підбиваючи загальний підсумок зазначимо, що за нашим переконанням, необхідно 

внести відповідні доповнення до ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» [4, 

с. 93-95]. 
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дорожнього руху: матеріали круглого столу (м. Кривий Ріг, 11 трав. 2017 р.). 

Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2016. С. 91– 
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СТАН ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ В 

УКРАЇНІ 

Сьогодні у світі існує багато чинників та факторів, які впливають на безпеку 

існування та життєдіяльності людства. Серед дванадцяти основних причин смертності 

населення планети дорожньо-транспортний травматизм посідає 11 місце (2,1% від 

загальної кількості смертей); серед причин каліцтва та інвалідності – 9 місце (2,6% від 

загальної кількості інвалідності) [1, с. 216]. Рівень смертності від дорожньо-

транспортних пригод (далі – ДТП) коливається залежно від стану економічного та 

соціального розвитку країни. Так для країн з високим економічним статком літальні 

наслідки від ДТП знаходяться на 14 місці (зверху) серед усіх причин смертності (1,5% 

від загальної кількості смертей). У той же час, у країнах з низьким і середнім рівнем 

доходу смерть внаслідок ДТП посідає 10 місце (зверху) серед усіх причин смертності 

(2,2%) [1, с. 217]. Доречі, відповідно до наведених статистичних зведень наша держава 

належить до країн з низьким та середнім рівнем достатку [1, с. 237]. 

Україна є однією з найбільш небезпечних країн для учасників дорожнього руху. 

Ризик травмування або загибелі на наших дорогах у 5-6 разів вищий, ніж у розвинених 

європейських країнах. Щорічно в аваріях гине близько 3.5 тис. осіб і понад 50 тис. 

отримують травми. Україна втрачає на дорогах свій працездатний потенціал [2]. Якщо 

бути пунктуальним, то за період з  2017 року по 2019 в автомобільних аваріях наша 

країна втратила 10236 осіб, ще 168114 осіб отримало травми різного ступеню тяжкості 

[3, с. 1].  

З 2007 р. в Україні спостерігається суттєве і бажане скорочення кількості 

смертельних випадків від ДТП та травматизму, проте вони все ще залишаються на 

високому рівні за європейськими нормами. Так, у 2009 році на українських дорогах 

загинуло 5332 особи. У 2010 році такі показники у статистичних зведеннях 

покращилися більш ніж на 50%. Формально, скорочення смертей на дорогах, хоча й не 

таке вже стрімке, спостерігається й останні роки. Як вважають деякі фахівці це чудово 

і навіть унікально [4, с. 1]. Проте, інші незалежні джерела піддають сумніву та 

аргументованій критиці об’єктивність офіційних даних, які надає МВС України.  

Наприклад, у офіційному звіті МВС України (далі – ДАІ) про стан аварійності у 

2010 році зазначено, що того року внаслідок дорожніх аварій в Україні загинуло 4875 
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людей. У той же час статистичні дані, оприлюднені в доповіді ВООЗ про стан БДР у 

світі, говорять про те, що у 2010 році в Україні внаслідок ДТП загинуло щонайменше 

6116 осіб, що складало 13,5 особи на 100 тис. населення. При цьому були враховані не 

лише дані ДАІ, а й дані Міністерства охорони здоров’я України про кількість осіб, які 

померли в лікарнях протягом 30 днів після дорожніх аварій. Таким чином, різниця між 

статистичними даними ДАІ й уточненими даними за методикою ВООЗ склала 1241 

особу, або 20% від загальної кількості загиблих у ДТП. Суттєві розбіжності між 

статистичними даними ДАІ і МОЗ щодо кількості загиблих в ДТП були зафіксовані й у 

2011 та 2012 роках [5, с. 5]. 

Щоб об’єктивно визначити реальний стан аварійності в Україні пропонуємо 

провести деякі паралелі у статистичних даних нашої держави з іншими країнами 

Європейського Союзу (Німеччиною та Великою Британією). Для порівняння 

використовуватиме показники за 2014 рік. Якщо покластися на статистичні дані МВС 

України загальна кількість ДТП під час яких були травмовані або загинули люди в 

нашій країні в десятки разів менша ніж у Німеччині та Великій Британії. Ймовірно, що 

об’єктивність обліку у західноєвропейських країнах вище та (або) можуть мати місце 

деякі відмінності у критеріях обліку саме цього показника.  

Наприклад, у Об’єднаному Королівстві автопригоди з усіма постраждалими 

поділяють на такі підгрупи: а) ДТП з незначними травмуваннями (англ. slightly 

injured), б) ДТП із серйозно травмованими (англ. seriously injured), в) ДТП із загиблими 

або важко травмованими (англ. killed or seriously injured), г) ДТП із загиблими (англ. 

killed). Крім того, є припущення, що дані, які зібрані в Україні, можуть підлягати 

значному заниженню, що в свою чергу зменшує їх корисність та важливість. На думку 

вітчизняних фахівців у галузі транспорту ступінь заниження чітко вказана через 

відношення повідомлених випадків смертей на дорогах і ДТП зі смертельним 

результатом через травми після аварій і кількості нещасних випадків. Здається, що 

повідомляється тільки про важкі аварії, а ті, що завдали лише збитки або легкі 

ушкодження, ігноруються [4, с. 1-2]. 

Проте, навіть виходячи з наявної статистики, кількість загиблих у ДТП у нашій 

країні безумовно викликає хвилювання. Незважаючи на тенденцію зниження, на 

дорогах України протягом 2014 року загинуло на 1087 осіб більше ніж у Німеччині та 

на 2689 осіб більше ніж у Великій Британії. Кількість травмованих також перевищує 

аналогічні показники порівняно з Об’єднаним Королівством майже на 10 тис. осіб 

(див. Таб. 1) [6, с. 1; 7, с. 1; 8, с. 3].  

Таблиця 1 

Стан та динаміка основних показників дорожньо-транспортного травматизму в країнах 

№ 

з/п 

Показник Україна Німеччина Велика Британія 

2014 рік динаміка 

(2013) 

2014 рік динаміка 

(2013) 

2014 рік динаміка 

(2013) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Кількість ДТП з 

постраждалими 

26160 –14,7% 302435 –3,7% 194477 +5,9% 

2. Кількість загиблих 4464 –7,6% 3377 –1,1% 1775 +4% 

3. Кількість 

травмованих 

32352 –13,8% 38535 –3,9% 22807 +5,3% 

При цьому, треба брати до уваги й такі відносні показники, які беззаперечно 

впливають на рівень аварійності, як кількість ТЗ на один міл. населення країни, 

демографічна ситуація тощо. Україна за названими показниками значно відстає від 

держав, які нами взяті для порівняння. Так, зіставляючи кілька різноманітних за 

роками та походженням джерел [9, с. 92;  10], можна впевнено казати, що загальний 

показник кількості легкових автомобілів на 1 міл. осіб в Україні у середньому в три 

рази менший ніж у Німеччині та (або) Великій Британії. Майже у двічі менше 

населення. Проте кількість смертельних випадків на дорогах на мільйон населення в 

Україні залишається приблизно вдвічі вище середнього рівня по країнах ЄС. 

Повідомлені смертельні випадки у ДТП представляють приблизно 800 випадків на 

мільйон транспортних засобів – це приблизно у 10 разів перевищує кількість смертей 

на мільйон населення провідних країн Європи [4, с. 2-4] (див. Таб. 2). 

Таблиця 2 

Середні показники кількості смертей відносно населення та кількості одиниць транспортних 

засобів країн 

№ 

з/п 

Показник Україна Німеччина Велика 

Британія 

1 2 3 4 5 

1. Кількість населення у міл. осіб 42,789 80,219 63,182 

2. Кількість легкових ТЗ на 1 міл. населення 158000 503000 464000 

3. Кількість смертей на 1 міл. населення 115 50 38 

4. Кількість смертей на 1 міл. колісних ТЗ 816 81 73 

Без сумніву можна казати, що, забезпечення БДР є загальносвітовою проблемою, 

яка потребує комплексного вивчення та вирішення, як на міждержавному, так і на 

національному рівнях. Щодо рівня аварійності в Україні, то, спираючись на 

проведений аналіз, безкомпромісно треба констатувати, що таку ситуацію не можна 

вважати задовільною. Такий стан дорожньо-транспортного травматизму становить 

реальну загрозу національний безпеці країни та вимагає вжиття термінових заходів, 

привертання широкої уваги суспільства. 

В зв’язку з цим 21 грудня 2020 р. Кабінетом Міністрів України було затверджено 

«Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період 

до 2023 року», де визначено завдання, як повинні б покращити ситуацію з дорожньо-

транспортним травматизмом. 
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ПРОБЛЕМАТИКА  НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОПОМІЖНИХ 

РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Сурогатне материнство — це допоміжна репродуктивна технологія, при 

застосуванні якої жінка добровільно погоджується завагітніти з метою виносити та 

народити біологічно чужу їй дитину, яка буде потім віддана на виховання іншим 

особам — генетичним батькам. Вони й будуть юридично вважатися батьками цієї 

дитини. 

Науково-технічний прогрес і процес жіночої емансипації сприяли пошуку нових 

шляхів вирішення проблеми безпліддя. Сучасне сурогатне материнство стало 

можливим після появи технологій штучного запліднення і екстракорпорального 

запліднення (ЕКЗ). Це уможливило отримання генетичного матеріалу від генетичних 

батьків з подальшою «підсадкою» його для виношування і народження дитини в 

природний біологічний інкубатор — організм сурогатної матері. 

Вперше про успішне сурогатне материнство було заявлено в 1980 році. Першою 

сурогатною матір'ю стала 37-річна Елізабет Кейн зі штату Іллінойс. . 

В Україні дозволене сурогатне материнство на комерційній основі. 

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

На сьогодні порядок застосування сурогатного материнства й інших видів ДРТ 

затверджений Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. №787 

(далі - Порядок). 

Питання сурогатного материнства розглядаються в розділі VI Порядку. Порядок 

визначає умови й показання для сурогатного материнства, вимоги до сурогатних 

матерів, алгоритм здійснення програми. 

Згідно з Порядком, у разі народження дитини жінкою, якій в організм був 

перенесений ембріон людини, зачатий подружжям у результаті застосування ДРТ, 

державна реєстрація народження дитини проводиться за заявою подружжя, яке дало 

згоду на таке перенесення. 

У такому випадку одночасно з документом, який підтверджує факт народження 

дитини цією жінкою, подається заява про її згоду на запис подружжя батьками дитини, 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81
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справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідчений, а також довідка про 

генетичну спорідненість батьків (матері чи батька) з плодом. 

Відповідні положення містяться також у п. 11 гл. 1 розд. ІІІ Правил державної 

реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджених Наказом Мін'юсту 

України №52/5 від 18.10.2000 р. 

На рівні закону сурогатне материнство регулюється виключно ст. 123 Сімейного 

кодексу України, за якою: подружжя визнається батьками дитини, народженої 

дружиною після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та 

іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. 

Законодавство України не містить ані визначення сурогатного материнства, ані 

переліку прав і обов'язків учасників програми сурогатного материнства, не передбачає 

відповідальності за порушення у сфері сурогатного материнства тощо. 

Такий стан законодавчого регулювання породжує можливість різноманітних 

зловживань із боку клінік і посередників, порушення прав сурогатних матерів, 

біологічних батьків і дітей. Час від часу вибухають скандали міжнародного масштабу, 

коли новонароджені не можуть повернутися з біологічними батьками до країни свого 

громадянства або коли правоохоронці виявляють незаконну діяльність посередників. З 

огляду на зазначене, дедалі частіше інформація про програми сурогатного материнства 

транслюється як «продаж дітей» і «кримінал», що зумовлює негативне ставлення до 

сурогатних матерів і в цілому до такого виду ДРТ, а також ініціативи про цілковиту 

заборону сурогатного материнства. 

На розгляд Парламенту неодноразово вносилися законопроекти про регулювання 

сфери сурматеринства. Зокрема, проекти законів «Про допоміжне материнство» 

№8703 від 17.06.2011 р., «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій» №8282 від 

23.03.2011 р. (закон був прийнятий Верховною Радою України у жовтні 2012 р., але 

через накладене вето тодішнього президента В. Януковича так і не набрав чинності), 

«Про допоміжні репродуктивні технології» №8629 від 19.07.2018 р.,  

СУДОВА ПРАКТИКА 

У судовій практиці України протягом останніх декількох років зустрічаються 

справи про встановлення факту родинних відносин між батьками-іноземцями й 

дитиною, народженою сурогатною матір'ю. На перший погляд, звертатися до суду для 

встановлення такого юридичного факту не потрібно, адже відповідно до положень ст. 

123 СК України, подружжя й так вважається повноправними батьками дитини, 

народженої за допомогою ДРТ сурогатного материнства. 

Однак у деяких європейських державах, зокрема в Німеччині, в Іспанії, у 

Великій Британії, існує законодавча вимога про необхідність отримання в країні 

народження дитини рішення суду про підтвердження родинних стосунків. Без цього 
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біологічні батьки не можуть легалізувати свій родинний зв'язок із дитиною й 

зареєструвати її в країні свого громадянства. 

Насправді, в Реєстрі судових рішень можна знайти достатньо прикладів 

позитивних судових рішень, у яких був встановлений факт наявності родинних 

зв'язків. Разом із тим, і ми зіткнулися з такою проблемою на практиці. Існують 

приклади некоректного застосування й/або тлумачення судами законодавчих норм, що 

призводить до порушення прав дитини й батьків. 

Питання легалізації правового статусу дитини, народженої сурогатною матір'ю, 

уже піднімалося на рівні рішень Європейського суду з прав людини  

ВИСНОВОК 

Сурогатне материнство для багатьох родин світу є останньою надією на 

народження дитини й щастя батьківства. Той факт, що на сьогодні Україна є однією з 

держав, яка надає можливість проводити програми сурогатного материнства, пропонує 

якісні медичні послуги за помірну ціну й має більш сприятливе для біологічних батьків 

законодавство (як приклад, у Росії сурогатна матір може не віддати дитину батькам, 

бо, згідно із законом має пріоритетне право і вважається матір'ю дитини, допоки не 

відмовиться від своїх прав), має стати стимулом подальшого розвитку цієї сфери в 

нашій державі. Важливою умовою для такого розвитку є прийняття комплексного 

закону про ДРТ, який врегулює суперечливі питання, які на сьогодні створюють перед 

умови для можливих зловживань.  

Враховуючи ситуацію з пандемією, яка сколихнула і без того, нестабільне 

нормативне середовище в галузі ДРТ - прийняття закону матиме позитивний вплив, у 

тому числі на економічний розвиток України, і забезпечить підвищення авторитету 

України на світовому ринку репродуктивних послуг. 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 

1. https://surrogacy.net.ua/ - Програма супроводу сурматерів 

2. https://uamt.com.ua/UA/vartist-surohatnoho-materynstva.html 

3. https://reyestr.court.gov.ua/ - Реєстр судових рішень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://surrogacy.net.ua/
https://uamt.com.ua/UA/vartist-surohatnoho-materynstva.html
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КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ РІВНОСТІ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 

 

Згідно п.1, ст.3,  ЗУ «Про формування та розміщення державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2014, № 1, ст.6) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017, 

ВВР, 2017, № 38-39, ст.380}, 

Право на отримання можливості підготовки фахівців за системою державного 

замовлення мають заклади вищої освіти всіх форм власності, проте за весь період 

існування системи освіти незалежної України – даним правом користуються виключно 

заклади державної форми власності, та і механізми поділу викликають питання.  

Відсоткове співвідношення закладів вищої освіти державної форми власності та 

приватної форми власності складає, приблизно,  4 до 1, (станом на 2020 рік 502 – 

державних та 145 – приватних). Вперше, заклад вищої освіти не державної форми 

власності засновано в 1992 році, Університет «Крок». Отже з 1992 року в Україні 

функціонує Вища школа – приватної форми власності, яка веде свою діяльність по 

аналогії з державною, проте без бюджетних коштів. 

Парадоксально, проте, аж у 2021 році, вперше, Міністерство освіти і науки 

України, листом 1/9-217 від 27 квітня 2021, сповістило про можливість, відповідно до 

ЗУ «Про державний бюджет України» доступу до Єдиної бази з питань освіти модулю 

« державне замовлення» для ЗВО усіх форм власності. 

Виникає ряд логічних запитань, спробуємо проаналізувати: 

- Чому таке рішення у формі листа? 

Оскільки норма закону не передбачає заборони державного замовлення для усіх 

закладів вищої освіти, проте за майже 30 років жодний приватний заклад не отримував 

даного замовлення, робимо висновок – що ввести наказом вже дозволену норму – 

якось, по меншій мірі – дивно. 

- Чому такий лист оприлюднений 27 квітня, це випадковість чи спланована 

акція? 

Проаналізувавши норми ЗУ «Про освіту» та «Умови вступу» та «Інструкція 

користувачів Єдиної державної бази з питань освіти» -  розуміємо, що заклади 

приватної форми власності не матимуть достатньо часу для підготовки конкурсних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1235
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пропозицій, змін правил прийому, і ще безлічі нормативних вимог, які мають ліміт 

часу та обмежений доступ, як того вимагає Міністерство освіти і науки України. Вкрай 

важливим критерієм доступу, згідно листа також є дотримання норми – індикативної 

вартості навчання, формула розрахунку вартості  - оприлюднена, проте коефіцієнти 

для розрахунку, які надає Міністерство – ще не відомі. 

Пригадується саркастичний афоризм правників, гіпотези та диспозиції ще не готові, 

але санкції вже озвучені. 

Станом на сьогодні, ще не відомий чіткий алгоритм даного питання, оскільки 

вступна кампанія 2021 року, враховуючи ініціативу Міністерства освіти і науки 

України, в режимі очікування, проте віримо, що конституційне право кожного 

громадянина на якісну освіту, незалежно від форми власності закладу вищої освіти, 

буде недоторканим. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. ЗУ «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 1, ст.6) {Із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380}, 

2. Лист Міністерства освіти і науки України, 1/9-217  від 27 квітня 2021 

3.Про Державний бюджет України на 2021 рік (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2021, № 16, ст.144) {Із змінами, внесеними згідно із Законами 

№ 1158-IX від 29.01.2021 

№ 1393-IX від 15.04.2021} 

4.Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 

141) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 

2005, № 2, ст.44 № 2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, ст.68  № 586-VII від 

19.09.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.142 № 742-VII від 21.02.2014, ВВР, 2014, № 11, 

ст.143 № 1401-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, ст.532 № 2680-VIII від 

07.02.2019, ВВР, 2019, № 9, ст.50 

№ 27-IX від 03.09.2019, ВВР, 2019, № 38, ст.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1235
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1158-20#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-20#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2952-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-20#n2
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМИ І ЗАГРОЗИ 

 

З 1 липня 2021 р. відповідно до закону, прийнятого у березні 2020 р., в Україні 

має запрацювати ринок землі. Ця подія, безумовно, стане дуже важливим кроком у 

подальшому соціально-економічному розвитку нашої Вічизни, а тому ставлення до неї 

у супільстві є дуже неоднозначним.  

Так, 22 травня цьго року партія "Батьківщина" разом з фермерськими та 

аграрними асоціаціями і профспілками провела ініціативні збори, на яких визначила 11 

тисяч активістів, що мають зібрати 3 млн. підписів, необхідних для всеукраїнського 

референдуму з питанням: "Чи підтримуєте ви заборону продажу 

сільськогосподарських земель будь-кому, крім держави Україна?". 

Цього ж дня голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що влада не перешкоджатиме 

проведенню референдуму. Він зазначив, що за даними соціологічних опитувань, "70% 

українців висловили побоювання щодо відкриття ринку землі". 

А 3 червня Конституційний суд України розглядатиме справу щодо 

конституційності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Як 

відомо, до цього суду надішли вже 3 конституційні подання народних депутатів, які 

стверджують, що цей закон підриває основи суверенітету України та вважають цю 

"земельну реформу" можливою тільки після схвалення її на всеукраїнському 

референдумі. Але влада досі погоджувалася лиш на те, щоб у найближчі 3 роки 

провести референдум виключно щодо продажу землі іноземцям. 

Тому будь-який варіант остаточного вирішення проблеми вимагає, на нашу 

думку, ретельного і всебічного аналізу усіх переваг і загроз, причин і можливих 

наслідків.  

Що, передусім, має враховувати держава і суспільство? Як відомо, конституційне 

право громадян бути власниками землі впродовж десятиліть обмежувалось щодо права 
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розпоряджатися нею, бо з 2002 р. Діяв мораторій на продаж землі, і лише 31 березня 

2020 р. Був прийнятий закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. 

Розглянемо позицію прихильників (передовсім - влади) цього закону. 

Найголовніший їх аргумент - ущемлення прав 7 млн. власників земельних паїв і те, що 

Україна втрачає щороку міліарди долларів через "тіньове" землеволодіння та незаконні 

операції в агро-промисловому секторі. Із зареєстрованих 33 млн. гектарів 

сільськогосподарських земель податки сплачуються лише з 22 млн., а 80% земель 

знаходяться в оренді, яка, окрім повсюдного порушення законних прав селян-

орендодавців, дуже часто породжу є неефективне і хижацьке землекористування. 

Незахищеними є також особисті селянські господарства, що володіють 3 млн. гектарів 

землі.  

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов заявив, що "з 

2017 р. у нас вкрадено приблизно 5 млн. гектарів землі на суму 10 млрд. доларів. Вони 

ніби-то були роздані в рамках безкоштовної приватизації, але чомусь багато людей не 

змогли отримати належні їм 2 гектари. Спрацювала схема з оформленням землі на 

підставних осіб і подальшим її перепродажем за заниженою ціною..." Тому не дивно, 

що з 13 офіційно визнаних українськиї (вірніше - антиукраїнських!) олігархів 127 

тис.гектарів належать Ренату Ахмєтову, 120 тис. - Петру Порошенку, 85 тис. – Ігорю 

Коломойському, 83 тис. – Віктору Тігіпку. 

Але очевидним є те, що вирішення цієї проблеми (в тому числі - і через 

референдум) має враховувати також аргументи опонентів, їх застереження про 

можливі загрози та негативні наслідки продажу землі. 

Як політично нейтральні і неупереджену варто навести позицію авторитетного 

експерта з країни, де земля не є і ніколи не буде у приватній власності. Ізраїльський 

фахівець Соломон Манн пояснив наполегливість, з якою західні партнери України 

(Міжнародний народний фонд, а нещодавно - навіть посольство США) вимагають від 

України відкритого ринку землі. Продаж сільськогосподарських земель у приватну 

власність на його думку, " означає, що надії на відродження України з боку агропрому 

можуть виявитися нереальми. Причина проста: землі будуть масово скуповуватися 

агрохолдингами та іноземцями - садівці і турки вже відклали великі суми на це. Але 

курочку,  яка може нести золоті яйця, можна продати лише раз".  

Вочевидь, нові власники не займатимуться агропромисловим виробництвом, а 

просто володітимуть землею як нерухомістю і здаватимуть її в оренду. Це призведе до 

того, що замість малих і середніх підприємств в Україні з`являться гіпер-латифундії, 

від яких користі державі буде дуже мало. Але влада (та ще й в умовах московської 

агресії) остаточно втратить підтримку озлобленого сільського населення, що 

дестабілізує ситуацію у суспільстві. 

На нашу думку, зарубіжний інтерес до української землі зрозумілий: за 

прогнозами ООН, людство відчуватиме дедалі гострішу потребу в продуктах 
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харчування - у 2021 р. Лише обсяг споживання зерна у світі досяг нерекордних 2 

трильйони 777 мільйонів тон. При цьому ціни на землю становлять в Україні прилизно 

30 тис.грн. за 1 гектар, а в Німеччині, наприклад, 50-60 тис. євро за 1 гектар. 

То ж яким має бути оптимальне запровадження ринку землі? На нашу думку - 

лише через вдосконалення нормативно-правової бази земельної реформи і створення 

надійних механізмів захисту інтересів українського селянства як визначального 

чинника продовольчої безпеки держави. Певні кроки у цьому напрямку вже зроблені. 

так, 28 квітня 2021 р. ВРУ прийняла закон про земельну децентралізацію (тобто 

передачу земель місцевим громадам). Дуже важливим є законороект №2195 про 

обов`язковість електронних аукціонів з продажу та оренди землі. Набрання чинності 

цим законом дозволить згобити торги прозорими, Захистити власників паїв рейдерства 

та махінацій з ціною землі і порязком її придбання. Чекає свого розгляду важливий 

законопроект № 3205 "Про фонд часткового гарантування кредитів у сільському 

господарстві". 

Держава має вдосконалити процедуру складання документаціїі зземлеустрою, 

спростити доступ громадянам і підприємствам до земельних ресурсів. Для тих 

громадян, що мають земельні ділянки на праві постійного користування треба, на нашу 

думку, надати право оренди до 50 років та права викупу її з розтермінуванням виплан 

впродовж 30 років. 

Вкрай необхідною є державна матеріально-фінансова підтримка агросектору 

економіки - в зарубіжних країнах він отримує її у необхідних обсягах, а в Україні 

заледве на рівні 4-5 млрд. доларів. 

А всі українські правники, експерти і фахівц імають усвідомити моральний 

обов`язок перед нашим селянством щодо консультативно-інформаційної та 

просвітницької роботи. Адже більшість людей, щопрацюють у сільському 

господарстві – це звичайні люди. які не знають ні земельного законодавства, ні навіть 

своїх законних прав. Тому ринок землі в Україні буде успішним лише за умови, що 

селяни знатимуть, як розпорядитися землею і працювати на ній для блага всієї нації та 

держави. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСНУВАННЯ  ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В 

УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ РЕФОРМ 

На даному етапі існування української держави та розширення меж та 

повноважень громадського контролю у сфері державного управління слід зауважити, 

що він  є досить новим надбанням суспільства, та знайшов своє нормативне 

закріплення лише на початку ХХ ст. Саме такий контроль за діяльністю органів 

державного управління і місцевого самоврядування, на думку Т. В. Наливайко, є 

важливою формою реалізації демократії та способом залучення громадян до 

управління суспільством та державою [1]. 

Сьогодні, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», особливого значення набуває громадський контроль як 

система контролю над державним апаратом і органами місцевого самоврядування [2]. 

Відтак, все більшої актуальності набувають децентралізовані види контролю, що 

базуються на соціальних нормах, цінностях, традиціях і корпоративній культурі.   

 На думку А. Сильвестрзака, контроль є багатоступеневим і складається з 

наступних заходів:  

 підготовка контролю; 

 взяття контролю та визначення фактичного стану справи в контрольованому 

суб’єкті; 

 оцінка досягнутих результатів з точки зору прийнятих критеріїв; 

 нагадування виконувати передбачені законодавством заходи, що входять до 

сфери контролю органу та об'єкта, що перевіряється; 

 спостереження за результатами перевірки; [3;4].  

У свою чергу, В. Давідович характеризує контроль як дію, що включає:  

 вивчення існуючого стану речей; 

 складання того, що існує, з тим, що повинно бути, що передбачено відповідними 

зразками або нормами поведінки та формулювання відповідної оцінки на цій основі; 
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 у разі будь-яких розбіжностей між поточним станом та бажаним станом, 

визначення причин цих розбіжностей та формулювання рекомендацій, спрямованих на 

вказівку способів усунення небажаних явищ [5]. 

Виходячи з наведених вище визначень доходимо висновку, що управління – це 

процес, який складається з декількох послідовних етапів, що створюють логічну 

послідовність дій. При цьому окремі етапи не можуть існувати самостійно, а тому 

виконуючи їх у певній послідовності відбувається виконання контролю, в тому числі й 

громадського.  

Як відомо, контроль – це динамічний процес, який розвивається протягом його 

послідовної діяльності. Два наведені вище визначення контролю містять деякі загальні 

елементи. Перший з них – вивчити фактичний стан, тобто те, з чим можна зіткнутися 

під час виконання контрольної діяльності. Відправною точкою проведення аудиту є 

визначення певної схеми, в яку можуть бути включені деякі настанови щодо перевірки 

фактичного стану суб’єкта. 

Авторитет громадського контролю ніколи не знижувався, він постійно мав і має 

актуальний характер. Так, наприклад, за часів СРСР застосовувався громадський 

контроль (йменувався як «народний»). Основними напрямами діяльності органів 

народного контролю були: контроль за виконанням державних планів економічного та 

соціального розвитку і планових завдань, виявлення резервів народного господарства, 

підвищення ефективності суспільного виробництва і якості роботи, впровадження у 

виробництво досягнень науки та техніки [6]. Також актуальним напрямом роботи 

органів громадянського контролю була боротьба з порушеннями державної 

дисципліни, відомчого підходу до справи, безгосподарністю та марнотратством, 

бюрократизмом, будь-якими спробами обману держави, зазіханнями на соціалістичну 

власність [7, с. 300]. Система органів народного контролю того часу демонструє й 

істотні позитивні риси, важливі для розвитку сучасного громадського контролю, 

зокрема дисципліни, підвищення відповідальності кожного працівника за доручену 

справу; елементів професіоналізму в контрольній діяльності тощо. Реалізовувався 

принцип, відповідно до якого не всі громадяни повинні були втручатися в діяльність 

органів влади. 

Водночас, слід зауважити й на негативних факторах діяльності громадського 

контрою. На нашу думку, найбільш негативним є фактор тотального державного 

контролю над особистістю. Негативною сприймається й практика взаємодії 

виконавчих органів та громадянського суспільства через «нав’язування» політики 

партійно-державного апарату.    

Переймаючи негативний досвід минулого варто зазначити, що й сьогодні як 

нормативно-правове, так й інституційне забезпечення механізмів громадського 

контролю залишається недосконалим. Саме тому, на нашу думку, для покращення 

ефективності механізмів здійснення громадського контролю в системі державного 
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управління органам державної влади та організаціям громадянського суспільства 

необхідно: ініціювати створення комплексної системи громадського контролю, яка 

буде включати як державні структури, так і структури громадянського суспільства та 

складатися з двох рівнів – регіонального та загальнонаціонального, що дозволить 

спрямувати діяльність суб’єктів громадського контролю на виявлення та 

оприлюднення недоліків і порушень.  

Не менш важливою сферою уваги громадського контролю (порівняно з 

контролем за прийняттям органами державної влади рішень стосовно конкретних 

громадян) повинен стати контроль за роботою підприємств, установ та організацій, 

якістю обслуговування ними населення, за станом забезпечення владою житлових, 

медичних та інших потреб громадян; унормувати нормативно-правову базу щодо 

механізмів застосування громадського контролю.  

У сучасних умовах пошуку ефективної моделі взаємодії держави та 

громадянського суспільства, прагнення до підвищення конструктивної політичної 

активності громадян і залучення їх до участі в управлінні справами держави ключову 

роль повинні відігравати право на рівний доступ до державної і муніципальної служби, 

право громадян на мирні зібрання, право звертатися особисто і направляти 

індивідуальні та колективні звернення до органів публічної влади та інші. Головними 

завданнями громадського контролю вважаємо організацію розгляду заяв, звернень 

громадян, зацікавлених у наданні їм допомоги органами громадського контролю, 

сприяння недопущенню або усуненню раніше допущених порушень Конституції 

України, законів, інших нормативних актів, державної дисципліни об'єктами 

громадського контролю, почуття відповідальності за стан усього суспільства тощо.  

Отже, громадську контрольну діяльність у державі слід розглядати як 

інструмент, за допомогою якого виявляються неправомірні дії та здійснюється 

протистояння можливим відхиленням обраного курсу розвитку суспільства. Контроль 

та контрольна діяльність існують стільки, скільки існує саме суспільство. Головними 

завданнями громадського контролю є організація розгляду заяв, звернень громадян, 

зацікавлених у наданні їм допомоги органами громадського контролю; сприяння 

недопущенню або усуненню раніше допущених порушень Конституції України, 

законів, державної дисципліни об’єктами громадського контролю та визначення 

суспільної оцінки порушень або безпеки, обумовлених визначеними видами 

діяльності.  
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Процес становлення інклюзії та інклюзивного навчання 

 

 До XIX ст. навчати і лікувати дітей з особливими проблемами у розвитку 

практично не намагалися. Вони залишалися вдома зі своїми родинами. Проте ситуація 

поступово змінювалась . 

Виділяють наступні періоди інклюзії: 

Перший період (996-1715 рр.) – від агресії та зневаги до усвідомлення 

необхідності піклуватися про людей з особливостями. Умовною межею цього періоду 

в Західній Європі є відкриття в Німеччині першого притулку для сліпих (1198 р). У 

Російській імперії створюються перші монастирські притулки (1706-1715 рр.). 

Другий період (1715-1806 рр.) – від усвідомлення необхідності піклуватися про 

осіб з особливостями до усвідомлення навчати частину з них. Умовна межа – відкриття 

у Франції спеціальних шкіл для глухонімих і сліпих (1770-1784 рр.). У Російській 

державі – відкриття перших спеціальних шкіл для глухих та сліпих (1806-1807 рр.) . 

Третій період (1806-1927 рр.) – від усвідомлення можливостей до усвідомлення 

доцільності навчати три категорії дітей: з порушеннями слуху, зору та розумово 

особливих. Умовний кордон – остання чверть XIX століття. 

Ухвалення в західноєвропейських державах законів про загальну початкову освіту 

і на цій основі – законів про навчання глухих, сліпих, розумово особливих. У 

Радянському союзі – створення спеціальних шкіл для глухих, сліпих і розумово 

особливих у зв’язку з прийняттям Закону про Всеобуч (1927-1935 рр.). 

Саме в цей період у школах Західної Європи на тлі розгортання мережі 

спеціальних закладів робляться спроби спільного навчання дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку зі своїми здоровими однолітками. 
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Четвертий період (1927-1991 рр.) – від усвідомлення необхідності навчання певної 

частини дітей з порушеннями до розуміння необхідності навчати всіх дітей з 

особливостями в розвитку. В Західній Європі цей період від початку ХХ століття до 

кінця 70-х років характеризується розвитком законодавчої бази спеціальної освіти та 

структурним удосконаленням національних систем. У Радянському Союзі – 

диференціація й удосконалення системи спеціальної освіти, перехід до 8 типів 

спеціальних закладів (1950-1990 рр.). 

Модель нормалізації (інтеграція) – ХХ століття середина 60-х років – середина 80-

х років. Ця модель в період 60-х років визначала політику у ставленні до дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. В цей період стає нормою процес інтеграції 

дітей з особливостями розвитку в середовище звичайних однолітків. 

Інтеграція в цьому контексті розглядається як процес асиміляції, що вимагає від 

людини прийняття норм, характерних для домінуючої культури. Людина має бути 

«готовою» до прийняття в суспільство. 

В основі поняття «нормалізації» лежать наступні положення: дитина з 

особливостями розвитку – людина, яка розвивається, здатна освоювати різні види 

діяльності; суспільство має визнавати це і забезпечувати умови життя, максимально 

наближені до загально пройнятої норми. 

П’ятий період (1991 р. – й донині) – від сегрегативного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами до інклюзивної освіти. 

Соціальна модель (залучення, інклюзія) - ХХ століття середина 80-х років – 

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

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

працювати.  Соціальна модель спрямована на зміни в суспільстві таким чином, щоб 

воно забезпечувало рівну участь своїх громадян у здійсненні їхніх прав і надавало їм 

таку можливість . 

 В Західній Європі з кінця 70-х років значно скорочується кількість спеціальних 

шкіл, збільшується кількість спеціальних класів у загальноосвітніх школах, учнів з 

особливими освітніми потребами починають навчати у загальноосвітніх школах в 

інклюзивному середовищі. Цей період у країнах пострадянського простору розпочався 

у 90-х роках і збігається з розпадом СРСР та кардинальною перебудовою державного 

устрою. 

У різних країнах світу інклюзивна форма навчання дітей з особливими освітніми 

потребами існує понад 30–40 років і стала вже світовою тенденцією.  

На початку 90-х років попереднього століття  в Україні функціонувала 

розгалужена мережа спеціальних навчально-виховних закладів: спеціальні дитячі 

садки, спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), спеціальні класи при 

загальноосвітніх дошкільних і шкільних закладах, спеціальні школи-інтернати для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування, дитячі будинки, в яких 



26  

навчалися й одержували комплекс лікувально-корекційних та соціальних послуг діти з 

різними нозологіями. За такої системи спеціальної освіти значна кількість дітей 

залишалася поза освітнім простором. 

У 2001 р. Міністерство освіти і науки України, Інститут спеціальної педагогіки 

АПН України та Всеукраїнський фонд „Крок за кроком” започаткували науково-

педагогічний експеримент „Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з 

особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у 

загальноосвітніх закладах”, основна мета якого є розробка і реалізація механізму 

інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні 

заклади, ранньої інтеграції цих дітей в соціальне середовище з урахуванням їх 

типологічних та індивідуальних особливостей . 

Остаточно інклюзивна освіта стала підтримуватись законодавчою базою України 

з 2010 року, коли до Закону України „Про загальну середню освіту” були внесені 

зміни, згідно з якими загальноосвітні навчальні заклади могли повноправно 

створювати спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими 

потребами. У жовтні 2010 року МОНмолодьспорту України затвердило „Концепцію 

розвитку інклюзивної освіти”, а в серпні 2011 року Кабінет міністрів України 

затвердив „Порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах”, На сьогоднішній день інклюзивне навчання поширюється у всіх регіонах 

України. 
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Колибаб’юк С.П. 

доцент кафедри «Право» 

 Івано – Франківської філії 

Університету «Україна» 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ЗАОЧНОГО, ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЮ ФІЛІЄЮ 

 

    Серед великої кількості ЗВО України, суттєво з поміж інших вирізняється 

Університет «Україна», який на освітянській ниві нашої держави надає освітні послуги 

для людей з інвалідністю. Університет, на відміну від державних закладів вищої освіти 

(ЗВО), не отримує бюджетних коштів від держави, і створив за рахунок власних 

коштів відповідні умови: безбар’єрне середовище, спеціалізовані приміщення, 

адаптивні технічні засоби тощо.  

Івано – Франківська філія не стоїть осторонь даних питань. Спільно з Івано – 

Франківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді затвердила 

Програма заочного, дистанційного навчання студентів з інвалідністю. Дана Програма 

бере свій початок з 2003 року, на виконання рішення сесії Івано – Франківської міської 

ради за підтримки тодішнього міського голови Зіновія Шкутяка і діє по сьогоднішній 

день. За період з 2003 по 2021 роки отримати вищу освіту понад 10% студентів з 

інвалідністю. 

Динаміка контингенту студентів за Програмою дає наступні дані: Програма 

дистанційного навчання студентів – інвалідів на 2003-2007рр. (дані втрачено). 

Програма дистанційного навчання студентів з особливими потребами на 2008-2009 рр. 

(15 студентів : спеціальність Правознавство Безрука Н.П., Гнатів С.І., Грицак М. М., 

Дороніна Т.І., Литвенець М.П., Коник М.В.; спеціальність Програмне забезпечення 

автоматизованих систем Лаврук О.С., Васильчишин Ю.М., Лояк В.С., Прокопів В.М., 

Духно В.С., Кульбанський А.А., П’яста В. З.; спеціальність Видавнича справа та 

редагування Барта Н.О., Оперук Г.І.) 

Програма заочного, дистанційного навчання студентів з особливими потребами на 

2009-2011рр.(15 студентів : спеціальність Правознавство Безрука Н.П., Дороніна Т., 

Коник М., Маношкін О., Мах О.; спеціальність Програмне забезпечення 

автоматизованих систем  Дяків В., Федик Р., Пяста В.,Кульбанський  А., Духно В.; 

спеціальність Видавнича справа та редагування Бенько А., Круцик В., Дземан М., 

Ващищак Т., Оперук Г.) 

Програма заочного, дистанційного навчання студентів з особливими потребами на 

2011-2014рр.( 6 студентів: спеціальність Правознавство Мах О., Оберемко І., 

спеціальність Програмна інженерія  Федик Р., Дяків В., спеціальність Видавнича 

справа та редагування  Дземан М., спеціальність Соціальна робота Боднар О.) 



28  

Згідно Програми заочного, дистанційного навчання студентів з особливими потребами 

на 2014 – 2018 роки  у Івано-Франківській філії Університету «Україна» навчалось 13 

студентів з особливими потребами.  

Сьогодні за Програмою навчається 3 студентів. 

Вищу освіту студенти здобували на різних спеціальностях  (Програмна інженерія, 

Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 

Видавнича справа та редагування, Журналістика, Право)  та різних освітніх рівнях 

(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр). 

Аналізуючи за нозологіями можна сказати, що більшість студентів які навчались це 

студенти з ДЦП (в тому числі Вз)  та С. 

Навчальний процес у Івано – Франківській філії здійснюється за допомогою 

викладача-тьютора.  Актуальним на сьогоднішній день є навчання студентів  через 

платформу Moodle.  
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Зощак Л. М. 

старший викладач кафедри 

 Інформаційних технологій та програмування 

Івано-Франківська філія 

Університету «Україна» 

 

Використання хмарних сервісів в інклюзивній освіті 
 

Сучасний перехід України до інформаційного суспільства, коли сьогодні до 

Інтернету може підключись практично будь-яка людина і безліч пристроїв обумовлює 

можливість переходу до так званих «хмарних послуг».  

Останнім часом впровадження хмарних технологій стрімко зростає, завдяки їм 

освіта стає ще доступніше, адже, вчитися можна скрізь: у приміщенні та на відкритій 

місцевості, що є безумовною перевагою для інклюзивної освіти.   

Одним з головних завдань системи освіти сьогодні є забезпечення кожній 

людині вільного та відкритого доступу до отримання знань з урахуванням її потреб, 

здібностей та інтересів. Для удосконалення процесу навчання має сенс 

використовувати такі потужні технології як «хмарні обчислення», які, підтримуючи 

традиційні форми навчання, є новим етапом розвитку освіти та економічно вигідним, 

ефективним і гнучким способом задоволення потреб тих, хто навчається, у здобутті 

нових знань. 

Хмарні технології (Cloud Computing) — це парадигма, що передбачає віддалену 

обробку та зберігання даних. Хмара — сервер або мережа, де зберігаються дані та 

програми, що з'єднуються з користувачами через Інтернет. Хмарні технології 

дозволяють використовувати програми без установки і доступу до особистих файлів з 

будь-якого комп'ютера, що має доступ в Інтернет. Зручність і універсальність доступу 

забезпечується широкою доступністю послуг і підтримкою різного класу термінальних 

пристроїв (персональних комп'ютерів, мобільних телефонів, інтернет-планшетів). 

Тепер в будь-якому місці можна організувати сучасний навчальний процес, 

використовуючи мобільні пристрої та безпровідну мережу. Наповнення електронного 

освітнього простору навчального закладу здійснюють викладачі та студенти. 

До хмарних сервісів відносяться: 

 поштові веб-сервіси (gmail.com, ukr.net, meta.ua, yahoo.com, hotmail.com, i.ua, 

protonmail.com та ін.) – забезпечують ефективність комунікації і вчасного 

інформування учасників навчально-виховного процесу. 

 структуровані сховища даних (Google Диск, YouTube, Microsoft 365, Windows 

Azure Table, Bigtable, OneDrive та ін.) – зберігають різноманітні документи, відео, 

фотографії та інші файли у «хмарі», надаючи до них спільний доступ колегам, 
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студентам і, навіть, дають можливість співпрацювати над вмістом з іншими 

користувачами. 

 сервіси спілкування в реальному часі (Blogger, Google Forms, Viber, Messenger, 

Skype, Zoom, Cisco WebEx  та ін.) - хмарний сервіси, призначені для отримання 

зворотного зв’язку. 

 сервіси навчання (LearningApps, Google Classroom, Moodle та ін.) -сервіси для 

підтримки процесів навчання та викладання. 

 сервіси перевірки знань, вмінь та навичок (тести, квести) (Classtime, 

GoogleForms, Classcraft, Kahhot!, Quizizz, Surveywhere, Socrative та ін. ) 

Звісно, це не всі сервіси, що можуть використовуватись в інклюзивному 

навчанні. Їх є дуже багато і щодня загальна кількість зростає та створюються нові, 

адже хмарні технології є настільки актуальним, що на ці продукти є великий попит.  

Аналіз праць науковців свідчить, що питання застосування хмарних сервісів у 

освітньому процесі на сьогодні ще недостатньо досліджені. Разом з тим цілком 

очевидно, що впровадження новітніх Internet сервісів в професійну освіту на сьогодні є 

актуальною соціально значущою проблемою. 

Результати досліджень таких науковців як В. Ю. Биков, В. М. Глушков, М. І. 

Жалдак, В.С.Михалевич, Ю. І. Машбицья, суттєво вплинули на становлення та 

розвиток сучасних інформаційних технологій навчання.  

Особливості впровадження хмарних сервісів досліджували зарубіжні науковці, 

зокрема Ендрю Гаррет (Andrew Garett), Джастін Рейх (Justin Reich), Джон Уотсон (John 

Watson), Ларри Папе (Larry Pape), Вірджінія Скот (Virginia A. Scott), Джонатан Рошель 

(Jonathan Rochelle) та ін. Над проблемами використання хмарних сервісів в 

навчальному процесі працювали такі науковці як Е. І. Аблялімова, Л. М. Меджитова, З. 

С. Сейдаметова, С. Н. Сєйтвеліева, Ю. В. Триус, Н. В. Морзе, О. О. Гриб’юк та ін. 

Аналіз праць цих та інших науковців засвідчив, що в навчанні накопичено певний 

досвід дослідження проблем застосування хмарних сервісів в освітньому процесі. 

Водночас ряд аспектів потребує подальшого вивчення, зокрема недостатньо вивчено 

процес застосування хмарних сервісів, під час вивчення різних навчальних дисциплін в 

вищій школі та загалом в інклюзивні освіті. 
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ШЛЯХ ДО РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

 

Інклюзія - це політика та процес (процес збільшення рівня участі), які дають змогу всім 

громадянам брати участь у всіх програмах. 

Інклюзивна освіта - процес укріплення можливостей системи освіти для охоплення 

всіх громадян. ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і 

культури) розглядає інклюзію як динамічний метод позитивного реагування на 

багатоманітність учнівського, студентського контингенту та ставлення до 

індивідуальних відмінностей не як до проблеми, а як до можливостей збагачення 

навчального процесу. 

В основі інклюзивної освіти лежить право людини на освіту, проголошене Загальною 

декларацією прав людини (1948р.) і кожна держава зобов’язана забезпечити реалізацію 

цього права для всіх, незважаючи на індивідуальні особливості. 

У багатьох країнах світу в 1970- ті роки відбулися значні зміни в ставленні до осіб з 

інвалідністю. Пропаганда концепції інклюзії дала змогу всім особам з інвалідністю 

брати участь у різноманітних програмах, бути включеними і залученими до життя 

суспільства. Процес включення означає фокусування на розвиток системи та 

перетворення її на універсальну. Наприклад, щодо здобувачів освіти з інвалідністю 

(особливими потребами) включення ілюструє перенесення акценту з догляду на освіту 

та особистий розвиток. Включення базується на визнанні здібностей і потенціалу всіх 

громадян до розвитку , якщо суспільство здатне задовольнити їхні потреби. 

Було прийнято низку міжнародних документів, які допомогли сконцентрувати увагу на 

принципі включення як на підході, що відповідає на запити осіб з інвалідністю. 

Міжнародний рік інвалідів  (1981 р.) став поворотним пунктом в усвідомленні 

проблем, які стоять перед людьми з інвалідністю. 

Десятиліття людей з інвалідністю (1982-1993): міжнародні документи, які з’являються 

в ці роки, допомагають захищати та пропагувати права осіб з інвалідністю. 

Зокрема, одним із документів, що підсилив правовий захист осіб з інвалідністю стала 

Конвенція ООН про права дітей (1989 р.), яка підкреслила: всі права стосуються всіх 

дітей без дискримінації на будь – якому грунті, включаючи інвалідність. Ця Конвенція 

також проголошує право на спеціальний догляд, освіту, медичне обслуговування, 
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навчання та реабілітацію. Всі ці права повинні забезпечуватися, щоб кожна дитина 

змогла досягти «найповнішої соціальної інтеграції та індивідуального розвитку, 

включаючи духовний та культурний розвиток». 

Крім того, в інших основоположних міжнародних договорах про права людини - 

Конвенції ЮНЕСКО про боротьбу з дискримінацією в освіті (1960 р.) та про 

ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню до жінок (1979 р.) – не лише 

підкреслюється заборона дискримінації, а й наголошується на необхідності активного 

її викорінення. З цих прав логічно випливає, що всі громадяни мають право здобувати 

такий вид освіти, що не піддає їх дискримінації, за жодною ознакою: наприклад, на 

основі етнічної приналежності, релігії, економічного статусу, статусу біженця, мови, 

статі, обмежених можливостей тощо і що держава має вживати заходів для реалізації 

цих прав у будь - якому навчальному середовищі. 

Підхід до освіти, що ґрунтується на застосуванні прав людини, включає в себе три 

основні принципи: 

- доступ до освіти; 

- рівність, інклюзія та відсутність дискримінації; 

- право на якісну освіту, зміст та процеси. 

В Україні ідеї інклюзивного навчання, попри всю дискусійність питань «за» чи 

«проти», досить швидко поширюються і знаходять підтримку серед батьків, вчителів, 

викладачів та інших верств населення. Зокрема, дедалі більше батьків бажають 

навчати своїх дітей з проблемами розвитку у найближчій до місця проживання 

навчальній установі, як це роблять всі інші. Зростає спротив батьків навчанню дітей  у 

спеціальних навчальних закладах, особливо у школах – інтернатах. У суспільства все 

частіше лунають думки про те, що: 

1) особи з інвалідністю повинні мати такі ж можливості в одержані освіти, як інші; 

2) особи з інвалідністю  повинні навчатися в найближчих до місця проживання школи, 

коледжу, інституту, університету разом зі своїми ровесниками. 

           Водночас є багато батьків, які хочуть, щоб їхні діти навчалися у спеціальних 

навчальних закладах, вважають навчання там більш професійним і часто комфортним 

для їхніх дітей і вигідним для сім’ї. За законом вони мають на це право. Є випадки 

звернень батьків, щоб перевести дитину з інклюзивно- інтегрованих умов навчання у 

спеціальний навчальний заклад. 

           Отже, освіта є тією ж наріжною основою, від якої залежить виживання людства і 

розвиток нації, це важлива інвестиція, де компроміси неприпустимі. Відтак, потрібно 

вивчити шляхи мінімізації марного витрачання ресурсів і способи оптимального  їх 

використання задля підвищення економічної ефективності освіти. 
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СОЦІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА 

 

Розвиток сучасного суспільства детермінує повагу до людського розмаїття, 

встановлення принципів солідарності та безпеки, що забезпечує захист та повне 

інтегрування у соціум усіх верств населення.    

Це  зумовлено  визначенням  головної  мети  соціального  розвитку  –  створення  

«суспільства  для  всіх».В  основу  такого  інтегрування покладено  концепцію  

цілісного  підходу,  яка  відкриває  шлях  до реалізації  прав  і  можливостей  для  

кожної  людини,  насамперед, передбачає  рівний  доступ  до  здобуття  якісної  освіти.  

Принцип  доступності  сформульовано  на  засадах  дотримання  прав  людини, 

викладено в  резолюції  Генеральної асамблеї ООН від  12 грудня 1997р. в якості 

пріоритетного завдання – сприяти забезпеченню рівних  можливостей  для  осіб  з  

обмеженими  можливостями  здоров’я Якісна  освіта  передбачає  задоволення  

особливих  освітніх  потреб кожного індивіда, в  тому числі  й  з  порушеннями  

психофізичного  розвитку, без відриву такої особи від звичного соціального оточення, 

сім’ї, друзів. 

    Ще з античних часів громадянське суспільство детермінувало визнання осіб вадами 

як неповноцінних, недієздатних громадян, які потребують  опіки.  Так законодавство  

давньогрецької  Неповноцінність  і  непотрібність  людей  з  порушеннями  було  

визнано  в  основах Римського  права. «Ми вбиваємо калік і  топимо дітей, які 

народжуються  слабкими  й  потворними. Ми  вчиняємо  так  не  через  гнів  та  досаду,  

а  керуючись  правилами розуму: відділяти неприродне від здорового» – таке право 

обстоював  у  Давньому  Римі  Сенека  [1,  с.69].  Саме  римський  суд,  встановивши  

інститут  опікунства  над  людьми  з  обмеженнями. Римське  право,  яке  стало  

основоположним  у  законодавстві  більшості  європейських  країн,  закріпило  

юридичний  статус  повної  безправності  людей  з  обмеженнями  майже  до  20‐го  

століття.  Законодавство  захищало  «повноцінну  більшість»  від  «неповноцінної  

меншості»,  жорстко  фіксуючи  обмеження  громадянських прав інвалідів.  

 Згодом почалася нова історія спеціальної освіти й інклюзії   В  еволюції  стосунків  

суспільства  і  держави  до  осіб  з  відхиленнями  в  розвитку.    Виділяється  п’ять  

періодів,  які  охоплюють  часовий  проміжок  у  дві  з  половиною  тисячі років – 

шлях від ненависті й агресії до прийняття, партнерства  та інтеграції осіб з 

обмеженими психофізичними можливостями. 
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Початок змін - від  агресії  та  зневаги  до  усвідомлення  необхідності піклуватися про 

людей з відхиленнями в розвитку. Умовною межею  цього  періоду  в  Західній  

Європі  є  відкриття  в  Німеччині  першого  притулку  для  сліпих  (1198  р).  У  

Російській  імперії  створюються  перші  монастирські  притулки  (1706‐1715 рр). 

Засвоєння потреб - від усвідомлення необхідності піклуватися  про  осіб  з  

відхиленнями  в  розвитку  до  усвідомлення  навчати  частину  з  них. Умовна межа – 

відкриття у Франції спеціальних шкіл для глухонімих і сліпих (1770‐ 1784 рр.). У 

Російській державі – відкриття перших спеціальних шкіл для глухих та  сліпих 

(1806‐1807 рр.).  

Виникнення потреби - від  усвідомлення  можливостей  до  усвідомлення доцільності 

навчати три категорії дітей: з порушеннями слуху, зору  та розумово відсталих. 

Умовний кордон – остання чверть ХІХ століття. Ухвалення у  західноєвропейських  

державах  законів  про  загальну  початкову  освіту  і  на  цій  основі  –  законів  про  

навчання  глухих,  сліпих  і  розумово  відсталих  дітей.  У  Радянському  Союзі  –  

створення  спеціальних  шкіл  для  глухих,  сліпих  і  розумово  відсталих дітей у 

зв’язку з прийняттям Закону про Всеобуч (1927‐1935 рр.). Саме  в  цей  період  у  

школах  Західної  Європи  на  тлі  розгортання  мережі  спеціальних закладів 

робляться спроби спільного навчання дітей з порушеннями  психофізичного розвитку 

зі своїми здоровими однолітками. Як зазначає у своєму  дослідженні  Л.Кулик,  в  

Австрії  у  1846 р.  було  ухвалено  закон,  який  передбачав  створення  можливостей  

для  навчання  сліпих  дітей  разом  зі  зрячими.  Подібні  законодавчі акти були в 

Англії, Шотландії та інших європейських країнах [7,ст. 25]. Не  вдаючись  до  

детального  висвітлення  історичного  аспекту  цієї  проблеми  зауважимо,  що  в  

Радянському  Союзі  спроби  спільного  навчання  відбувалися  постійно  й  досить  

широко  обговорювалися  на  різних  педагогічних  зібраннях 

  Адаптація соціальних потреб - від усвідомлення необхідності навчання  певної 

частини дітей з порушеннями до розуміння необхідності навчати всіх дітей  з 

відхиленнями в розвитку. В Західній Європі цей період від початку ХХ століття до  

кінця 70‐х років характеризується розвитком законодавчої бази спеціальної освіти  та  

структурним  удосконаленням  національних  систем.  У  Радянському  Союзі  – 

диференціація  й  удосконалення  системи  спеціальної  освіти,  перехід  до  8  типів   

спеціальних закладів (1950‐1990 рр.). На  зміну  старої  парадигми  

суспільно‐державного  усвідомлення  «повноцінна  більшість» – «неповноцінна  

меншість»  приходить  нова  – «єдина  спільнота, яка включає і людей з певними 

проблемами». Національні  антидискримінаційні  законодавчі  акти  затверджуються  

з  урахуванням  основних  положень Декларацій ООН. Формується нова 

культурно‐історична норма – повага  до відмінностей між людьми.     

 Сучасне розуміння - від сегрегативного навчання дітей з  особливими освітніми 
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потребами до інклюзивної освіти. В Західній Європі з кінця  70‐х років  значно 

скорочується кількість спеціальних шкіл, збільшується кількість  спеціальних  класів  

у  загальноосвітніх  школах,  учнів  з  особливими  освітніми  потребами  починають  

навчати  у  загальноосвітніх  школах  в  інклюзивному  середовищі.  Цей  період  у  

країнах  пострадянського  простору  розпочався  у  90‐х  роках  і  збігається  з  

розпадом  СРСР  та  кардинальною  перебудовою  державного  устрою. Соціальна та 

медична моделі порушень    

Суспільно – соціальна  концепція  інклюзії  стала  основоположною  в  сучасній  

моделі  здобуття  освіти  дітьми  з  особливостями  психофізичного  розвитку  ‐  

інклюзивній освіті. Саме  інклюзивна  освіта,  на  думку  одного  з  провідних  

нідерландських  дослідників К.Рейсвейка, сприятиме:  розвитку здібностей дитини. 

Термін  «інклюзія»  відмінний  від  терміна  «інтеграція»  за  своїм  концептуальним  

підходом[5,с.94].Соціальна модель  окреслила  злам  у  суспільній  свідомості  

стосовно  дітей  з  особливостями психофізичного розвитку і розпочався процес 

їхнього інтегрування  в середовище однолітків.   Визначення понять «інклюзія», 

«інтеграція», «порушення психофізичного  розвитку», «особливі потреби» та ін.    
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ 

ОСВІТИ 

 

Кожна людина, незалежно від стану здоров'я, наявності фізичного чи 

інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться 

від якості освіти здорових людей. 

 Однією із форм навчання дітей з особливими освітніми потребами є нова, але 

визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти, яка забезпечує безумовне 

право кожної дитини навчатися в загальноосвітньому закладі за місцем проживання із 

забезпеченням усіх необхідних для цього умов.  

В Україні модель інклюзивної освіти почала набувати значення переважно за 

ініціативи громадських організацій.  

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. Це процес, у якому школа намагається відповідати 

на потреби всіх учнів, вносячи необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, 

щоб забезпечити рівність можливостей усіх дітей, незалежно від їхнього 

психофізичного стану.  

Основними принципами інклюзивної освіти є:  

 рівний доступ до навчання в загальноосвітніх закладах та отримання якісної 

освіти кожною дитиною;  

 визнання здатності до навчання кожної дитини та необхідність створення 

суспільством відповідних умов для цього;  

 забезпечення права дітей розвиватись у родинному оточенні та мати доступ до 

всіх ресурсів місцевої спільноти;  

 залучення батьків до навчального процесу дітей, як рівноправних партнерів та 

їх перших учителів;  навчальні програми, які ґрунтуються на особистісно - 

орієнтованому та індивідуальному підходах, що сприяють розвитку навичок навчання 

протягом усього життя;  
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 визнання факту, що інклюзивне навчання передбачає додаткові ресурси, 

необхідні для забезпечення особливих освітніх потреб дитини;  

 використання результатів сучасних досліджень та практики в реалізації 

інклюзивної моделі навчання;  

 командний підхід у вихованні та навчанні дітей, який передбачає залучення 

педагогів, батьків, спеціалістів.  

Рух назустріч інклюзії включає в себе ряд змін на рівні цілого суспільства та 

малої громади, які супроводжуються розробкою правових норм. Підготовка до 

впровадження інклюзивної освіти в Україні вже ведеться на державному рівні, 

прийнята низка необхідних постанов та змін до законів. Зокрема, жоден з учбових 

закладів не може бути зданий в експлуатацію, якщо він не обладнаний пандусами та 

іншим інвентарем для людей з порушеннями рухової системи.  

Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами та осіб без 

інвалідності має свої переваги:  

 не розділяє дітей з інвалідністю та їх однолітків;  

 дає уявлення про те, які проблеми можуть мати інваліди, та виховує повагу й 

толерантність суспільства до інвалідів;  

 допомагає дітям з особливими потребами набути впевненості у собі у реальних 

умовах, що не відірвані від дійсності;  

 допомагає дітям з особливими освітніми потребами оцінити, більш реально, 

свої здібності, навички та можливості;  витрати на таке навчання відносно невисокі 

порівняно із навчанням у спеціальних закладах.  

◦ завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується 

когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей. 

◦ ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

◦ оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально. 

◦ навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси 

дітей. 

◦ у дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими 

ровесниками й участі у громадському житті. 

для інших дітей: 

◦ Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських 

відмінностей. 

◦ Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які 

відрізняються від них. 

◦ Діти вчаться співробітництву. 

◦ Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також 
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співчувати іншим. 

для педагогів та фахівців: 

◦ Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів. 

◦ Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм 

змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності. 

◦ Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають 

сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима 

дітей. 

Незважаючи на ряд позитивних результатів впровадження інклюзивної освіти в 

загальноосвітні заклади України, виявились і проблеми вітчизняної системи освіти, що 

заважають інтеграції дітей з особливими освітніми потребами до загального освітнього 

процесу:  

 недосконалість законодавства у галузі освіти, що зумовлює відсутність 

механізмів розвитку та фінансування системи інклюзивного навчання;  

 недостатнє матеріально-технічне та кадрове забезпечення загальноосвітніх 

навчальних закладів (відсутність спеціального допоміжного навчального обладнання, 

спеціально розроблених навчальних методик та програм інклюзивного навчання, 

недостатня чисельність спеціально підготовлених фахівців для роботи з інвалідами);  

 непристосованість будівель загальноосвітніх навчальних закладів (у т.ч. 

всередині) для безперешкодного доступу до них учнів із різними нозологіями 

захворювання;  недостатня психологічна готовність учнів та педагогів до спільного 

навчання із особами з інвалідністю.  

Отже, готовність до навчання у звичайних українських загальноосвітніх школах 

дітей з особливими освітніми потребами ще доволі незначна, пов’язано це, 

насамперед, з непроінформованістю населення щодо суті інклюзивної освіти, її 

переваг. Її корисність у тому, що учні з вадами розвитку звикають жити в середовищі 

своїх здорових чи то відносно здорових однолітків, беруть участь у шкільному й 

позашкільному житті навчального закладу, привчаючись таким чином до активного 

життя в соціумі.  

Їхні ж однокласники звикають толерантно сприймати людей з особливими 

потребами і ставитися до них як до рівних. 

 Інклюзивне навчання в загальноосвітніх закладах відображає одну з головних 

демократичних ідей - усі діти є цінними й активними членами суспільства.  

Інклюзія означає розкриття кожного учня за допомогою освітньої програми, яка 

є достатньо складною, але відповідає його здібностям. Вона враховує потреби, а також 

спеціальні умови та підтримку, яка забезпечується медико-соціальним та психолого-

педагогічним супроводом. Але саме головне - дитина вчиться життєдіяльності в 

оточенні здорових дітей, що формує спрямованість до повноцінного життя, до 
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усвідомлення власної спроможності, підвищення якості власного буття. 
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ІНТЕГРОВАНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ЗАДОВОЛЕННЯ 

ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ  ПОТРЕБ ОТРИМАННЯ ОСВІТИ 

 

Інвалідність як соціальне явище само є актуальною проблемою сучасності. Воно 

обумовлює появу такої категорії населення як особи з інвалідністю — люди з 

обмеженими можливостями здоров’я. Особи з інвалідністю, як і всі люди, мають 

потреби. Тільки особи з інвалідністю поряд з загальними потребами — аналогічним 

потребам інших громадян, мають особливі потреби, які викликаються тією чи іншою 

хворобою. 

 Найбільш типовим з «особливих» потреб особи з інвалідністю є наступні: 

відновлення (компенсації) порушених можливостей до різних видів діяльності 

(соціальна реабілітація); можливість переміщення; спілкування з іншими людьми; 

вільний доступ до об’єктів соціально-побутової, культурної та іншої сфери; 

можливість отримання знання, отримання освіти; можливість працевлаштування; 

комфортні домашні умови; соціально-психологічна адаптація; матеріальна під24 

Секція І Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: 25 тримка.  

В сучасних умовах можна виділити кілька найбільш гострих проблем: 1) 

соціально-побутові проблеми, 2) психологічні проблеми, 3) проблеми в отриманні 

освіти і 4) проблеми працевлаштування. Сьогодні гостро стоїть проблема отримання 

освіти та працевлаштування, тому як вони породжують ще велику кількість інших 

проблем. В сучасному світі освіта виступає в якості одного з основних факторів 

збереження та зміни соціальної структури суспільства, а також соціальної, професійної 

мобільності особистості. Освіта як фактор мобільності в значній мірі підвищує 

можливості підйому по соціальній структурі, а в цілому ряді випадків — це його 

умова. Проблема отримання освіти обумовлена обмеженою інвалідністю у 

пересуванні, доступності інформації, нерозвиненою інфраструктурою тощо [2].  

В галузі здобуття освіти, особам з інвалідністю гарантується: здобуття 

дошкільної та шкільної освіти у загальних або спеціальних навчальних закладах; 

обдаровані діти з інвалідністю мають право безоплатно навчатися музиці, 

образотворчому, художньо-прикладному мистецтву у загальних або спеціальних 

позашкільних навчальних закладах; зарахування поза конкурсом; право брати участь у 

конкурсі для вступу у заклад вищої освіти за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання або за результатами співбесіди — мають особи з інвалідністю І та ІІ груп, 

діти з інвалідністю (при вступі у ЗВО 2018 році); використання у навчальному процесі 

спеціальних засобів: жестової мови, засобів забезпечення ефективної комунікації осіб з 

інвалідністю по зору, тощо; після закінчення навчання особам з інвалідністю надається 

право вибрати місце роботи з наявних варіантів або за їх бажанням право 

працевлаштуватися самостійно.  

Навчальні заклади зобов’язані надавати освітні послуги особам з інвалідністю 

нарівні з іншими громадянами, у тому числі шляхом створення належного кадрового, 
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матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що 

враховує індивідуальні потреби особи з інвалідністю. Але, вступивши до ЗВО, 

більшість молоді з інвалідністю не мають можливості реалізувати своє законне право 

на отримання освіти і подальше працевлаштування. Перш за все, через відсутність 

допоміжних технологій і умов для навчання осіб з інвалідністю [1].  

Зараз держава вживає активних заходів для вирішення проблеми отримання 

освіти, зокрема, розроблена система додаткової освіти. У широкому сенсі додаткова 

освіту є процес реалізації додаткових про - грам навчання, освітніх послуг та 

інформаційно-освітньої діяльності за межами основних програм в інтересах 

особистості, суспільства, міждисциплінарний підхід Секція І держави. Розглянемо 

додаткову освіту, орієнтоване на конкретну соціальну групу — осіб з інвалідністю. 

 Система додаткової освіти виконує дві функції: перша — дозвіллєва (освіта 

музична, художня, спортивна тощо), друга — професійна освіта, спрямоване на 

отримання людиною нової спеціальності, підвищення професійної кваліфікації, 

перепідготовку фахівця. Перше можна розглядати також і як освіта «для себе» 

розвитку своєї творчий потенціал, тому що реалізація його програми в основному 

пов’язані з розвитком у людини креативних здібностей, розкриття особистісні ресурси, 

природні задатки. Споживання програм додаткової освіти другого типу — 

професійного, перш за все, пов’язано з самовдосконаленням особистості в 

професійному плані, потребою в досягненні кар’єрних цілей, або зміною свого 

становища на ринку праці. Для людей з обмеженими можливостями здоров’я 

отримання освіти і придбання професії — це ефективний засіб соціалізації, 

соціокультурної та економічної мобільності.  
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