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Право на інклюзивну освіту в умовах 
сьогодення: сутність, ознаки, тенденції 

удосконалення 
 

Сдодг номгмймхдлзт в Укоаїлі 
пмуіайщлзт одсмок, ваейзвмгм ра 
кйыфмвмгм жлафдлля лабуває мпвірля 
одсмока як пкйагмва лайделмгм жа-
кмлмгавфмгм жабджндфдлля кмлпрзру-
уіилмгм ноава ла мпвіру ла мплмві 
омжвзрку ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва і 
гдоеавз, пуфаплмї кмгдйі пмуіайщлмгм 
жатзпру, одайіжауії нозлузнів вдотм-
вдлпрва ноава, ноав ра пвмбмг йыгз-
лз, лагалля якіплзт, номсдпіилзт,  
гмпрунлзт мпвірліт нмпйуг [1], [2], [3, 
п. 14].  У кмлрдкпрі жгіиплдлля мпвір-
лщмї одсмокз ла мпмбйзву увагу жа-
пйугмвує  нзралля цмгм омжвзрку 

ілкйыжзвлмї мпвірз, уоатмвуыфз 
мб’єкрзвлі ндодгукмвз цмгм гмпруну  
мпіб ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмрод-
бакз гм пзпрдкз мпвірз а, віграк, їт-
лщмї ілрдгоауії  ра аганрауії у пупні-
йщпрві ра гдоеаві [4], [5, п. 96-99]. 
Дмодфлм вігжлафзрз, цм жа мкодкзкз 
галзкз в Укоаїлі номезває  йзхд 
бйзжщкм 170 рзп. гірди ж мпмбйзвзкз 
мпвірлікз нмродбакз [6]. Оглафд,  
жажлафдлзи нмкажлзк взгаєрщпя укм-
влзк, мпкійщкз в Укоаїлі вігпурліи 
єгзлзи одєпро ракзт мпіб, цм лд 
пнозяє смокуваллы ра омжвзрку ла-
уімлайщлмї кмлуднуії ілкйыжзвлмї 
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мпвірз.  Уоатмвуыфз віипщкмві, дкм-
ймгіфлі, рдтлмгдллі ра ілхі фзллзкз,   
мпраллік фапмк, пнмпрдоігаєрщпя гм 
жомпралля в Укоаїлі фзпдйщлмпрі мпіб 
ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз, у 
рмку фзпйі гірди  ж ілвайігліпры.  

Позлагіглм лагагарз, цм Кмлпрз-
рууія Укоаїлз (пр. 53) гм пзпрдкз 
мплмвмнмймелзт кмлпрзрууіилзт 
пмуіайщлзт ноав віглмпзрщ ноавм ла 
мпвіру. Змкодка, Оплмвлзи Закмл 
Укоаїлз впралмвйыє, цм ноавм ла 
мпвіру вкйыфає лзжку ваейзвзт пмуі-
айщлзт гаоалріи (пралгаорів): нмвла 
жагайщла пдодгля мпвіра є мбмв'яжкм-
вмы; гдоеава жабджндфує гмпрунліпрщ 
і бджмнйарліпрщ гмхкійщлмї, нмвлмї 
жагайщлмї пдодглщмї, номсдпіилм-
рдтліфлмї, взцмї мпвірз в гдоеавлзт і 
кмкулайщлзт лавфайщлзт жакйагат; 
омжвзрмк гмхкійщлмї, нмвлмї жагайщ-
лмї пдодглщмї, нмжахкійщлмї, номсд-
піилм-рдтліфлмї, взцмї і ніпйягзнйм-
клмї мпвірз, оіжлзт смок лавфалля; 
лагалля гдоеавлзт прзндлгіи ра 
нійщг уфляк і пругдлрак; гомкагялз 
каырщ ноавм бджмнйарлм жгмбурз вз-
цу мпвіру в гдоеавлзт і кмкулайщлзт 
лавфайщлзт жакйагат ла кмлкуопліи 
мплмві;  гомкагялак, які лайдеарщ гм 
лауімлайщлзт кдлхзл, вігнмвіглм гм 
жакмлу гаоалруєрщпя ноавм ла ла-
вфалля оіглмы кмвмы фз ла взвфдлля 
оіглмї кмвз у гдоеавлзт і кмкулайщ-
лзт лавфайщлзт жакйагат абм фдодж 
лауімлайщлі куйщруолі рмваозпрва.  
Тмку, жа пвмєы кмлпрзрууіилм-
ноавмвмы пурры, ноавм ла мпвіру: 
1) улівдопайщлд кмлпрзрууіилд ноавм, 
якд лайдезрщ гм пзпрдкз пмуіайщлзт 
ноав йыгзлз; 2) мплмвмнмймелд ноа-
вм  в укмват пмуіайщлмї ра ноавмвмї 
гдоеавз; 3) пзпрдкмурвмоыыфд пмуі-
айщлд ноавм, якд вкйыфає ілхі ноава,  
мпвірлщмгм пноякувалля;  4) жкіпр  
ноава ла мпвіру вкйыфає кмейзвіпрщ 
мпмбз мрозкарз ндвлу пзпрдку мпвір-
літ нмпйуг; 5) нігйягає жакмлмгавфм-
ку одгуйываллы; 6) нігйягає лагйягу 
ра кмлромйы рмцм. 

Оглзк іж мплмвлзт взгів ноава 
ла мпвіру є ноавм ла ілкйыжзвлу мпві-
ру. Сйіг жауваезрз, цм ноавм ла іл-
кйыжзвлу мпвіру жакмлмгавфм лдвз-

жлафдлм. Закмл Укоаїлз «Пом мпвіру» 
(1991 о.) [7] лд жаномвагеував фіркзт 
лмок цмгм ноава ла ілкйыжзвлу мпві-
ру. Пмгібла рдлгдлуія ракме жбдоіга-
єрщпя в утвайдлмку Вдотмвлмы Ра-
гмы Укоаїлз цд 05.09. 2017 о.  Закм-
лі Укоаїлз «Пом мпвіру» [4]. Вмглм-
фап, узк Закмлмк (пр. 1) ( гайі – За-
кмл)  впралмвйдлм,  цм ілкйыжзвлд 
лавфалля - пзпрдка мпвірліт нмпйуг, 
гаоалрмвалзт гдоеавмы, цм бажуєрщ-
пя ла нозлузнат лдгзпкозкілауії, 
воатувалля багармкалірлмпрі йыгзлз, 
дсдкрзвлмгм жайуфдлля ра вкйыфдлля 
гм мпвірлщмгм номудпу впіт имгм уфап-
лзків.  Коік рмгм, Закмл (пр. 1) нд-
одгбафає, цм  мпмба ж мпмбйзвзкз 
мпвірлікз нмродбакз – мпмба, яка 
нмродбує гмгаркмвмї нмпріилмї фз 
рзкфапмвмї нігрозккз в мпвірлщмку 
номудпі ж кдрмы жабджндфдлля її ноа-
ва ла мпвіру. Поз ущмку, жакмлмга-
вдущ лд впралмвйыє фіркзт козрдоіїв 
жа якзкз кмела  взмкодкзрз ракзт 
мпіб, цм упкйаглыє ракме упкйаглыє 
омжукілля ноава ла ілкйыжзвлу мпві-
ру як мкодкмгм взгу кмлпрзрууіилмгм 
ноава ла мпвіру.   

Опмбйзвмгм жлафдлля ноавм ла 
ілкйыжзвлу мпвіру кає в укмват пмуі-
айщлмї гдоеавз.  У ыозгзфліи йірд-
оаруоі нігкодпйыєрщпя, цм пмуіайщла 
гдоеава ндодгбафає ракі мплмвлі мпм-
бйзвмпрі: нігвзцдла увага гм ноав ра 
пвмбмг йыгзлз; пноякмваліпрщ ла 
омжвзрмк гомкагялпщкмгм, ілкйыжзв-
лмгм пупнійщпрва; взпмкзи оівдлщ гіє-
вмпрі ра гмпрунлмпрі пмуіайщлзт ноав; 
взпмкзи оівдлщ пмуіайщлм-ноавмвмї 
жатзцдлмпрі мпіб ж ілвайігліпры, іл-
хзт пмуіайщлм воажйзвзт кардгмоіи 
мпіб; взпмкзи оівдлщ пмуіайщлзт пра-
лгаорів ра гаоалріи; гмпрунліпрщ гм 
вйаглзт ілпрзрууіи; взпмкзи оівдлщ 
гомкагпщкмгм кмлромйы рмцм [8]. 
Ражмк іж рзк, жакмлмгавфм жакоінйдлі 
кдталіжкз одайіжауії ноава ла ілкйы-
жзвлу мпвіру (пр.пр. 19, 20 Закмлу) 
взгаєрщпя смокайщлзкз ра гдкйаоа-
рзвлзкз, які нмвлмы кіомы лд жакоі-
нйыырщ байалп ілрдодпів ра нмродб 
гірди, їт барщків (жакмллзт нодгправ-
лзків) ра жакйагів мпвірз), а ракме 
кдталіжкз мрозкалля мпмбакз ж мпм-
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бйзвзкз мпвірлікз нмродбакз мпвір-
літ ра пунурліт нмпйуг рмцм. Нд вз-
оіхуырщ вігнмвіглзт жавгалщ і ілхі 
лмокарзвлм-ноавмві акрз у уіи псдоі. 
Позккдрлм вігжлафзрз, цм одайіжауія 
ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру кає нд-
одгбафарз жаномвагедлля гзпралуіи-
лзт ра ілхзт глуфкзт смок лавфалля 
гйя мпіб ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмр-
одбакз.  

Оред,  в укмват пщмгмгдлля ноа-
вм ла ілкйыжзвлу мпвіру упкйаглдлд 
ракзкз фзллзкакз як: лдодсмокмва-
ліпрщ ра пкйагліпрщ сулкуімлувалля 
пзпрдкз мпвірз; гдкйаоарзвліпрщ ном-
гмймхдлзт в Укоаїлі мпвірліт од-
смок; пкйагліпрщ урвдогедлля  іл-
кйыжзвлмгм пупнійщпрва; вігпурліпрщ 
лайделмгм ра кмкнйдкплмгм жакмлм-
гавфмгм одгуйывалля; вігпурліпрщ 
фіркзт, гмпрунлзт кдталіжків цмгм 
одайіжауії ра гаоалрувалля ущмгм ноа-
ва;  упкйаглдліпрщ лагалля мпвірліт 
ра ілхзт пунурліт нмпйуг жакйагакз 
мпвірз;  вігпурліпрщ лайделмї увагз гм 
номбйдк омжвзрку ілкйыжзвлмї мпвірз 
у кдеат номсдпіилм-рдтліфлмї ра вз-
цмї мпвірз; вігпурліпрщ якіплмгм гдо-
еавлмгм ра гомкагпщкмгм пуномвмгу; 
вігпурліпрщ єгзлмгм лауімлайщлмгм 
одєпроу гірди ( гмомпйзт)  ж мпмбйз-
взкз мпвірлікз нмродбакз; вігпур-
ліпрщ дсдкрзвлмгм лагйягу ра кмлр-
омйы рмцм. Офдвзглм жа ракзт мбпра-
взл ндодг пупнійщпрвмк ра гдоеавмы 
прмярщ кйыфмві жавгалля цмгм:  омж-
омбкз ра жарвдогедлля лмвірлщмї 
Кмлуднуії ілкйыжзвлмї мпвірз;  омж-
омбкз ра утвайдлля мкодкмгм жакмлу 
ном ілкйыжзвлу мпвіру. 

Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвм-
ноавмвд гмпйігедлля пурлмпрі, мжлак 
ра рдлгдлуіи угмпкмлайдлля ноава ла 
ілкйыжзвлу мпвіру фдодж нозжку 
пщмгмгдлля. У ыозгзфліи йірдоаруоі 
жажлафдла номбйдкарзка  фапркмвм 
омжгйягайапя у ноауят ракзт вфдлзт-
ыозпрів як: Н. Б. Бмймріла, І. В. Зуб, 
М. І. Ілхзл,  О. Л. Куфка, В. Л. Кмп-
рык, С. С. Луках, А. Р. Мауык,  
Л. І. Мзпщків, П. Д. Пзйзндлкм, 
С. М. Позйзнкм,  О. І. Помудвпщкзи, 
О. М. Обухдлкм, С. М. Сзлфук, 
О. В. Тзцдлкм, Г. І. Чалзхдва, 

В. І. Щдобзла,  М. М. Шукзйм, 
Н. М. Хурмоял,  О. М. Яомхдлкм ра 
іл. Пмгійяыфз аврмозрдрлі нігтмгз 
ноавмвмї гмкрозлз цмгм омжукілля 
ноава ла мпвіру пмуіайщлм воажйзвзт 
кардгмоіи мпіб, мпіб ж мпмбйзвзкз 
мпвірлікз нмродбакз, в укмват пщмгм-
гдлля, кмйз вігбуваєрщпя гмпрарлщм 
пкйаглзи ра пундодфйзвзи номудп 
одсмокауії пзпрдкз мпвірз, номбйд-
карзка цмгм  лмокарзвлм-ноавмвмгм 
жабджндфдлля ілкйыжзвлмї мпвірз, 
ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру нмродбує 
лагайщлмгм взоіхдлля у лаукмвм-
рдмодрзфліи  ра лаукмвм-ноакрзфліи 
нймцзлат. 

З ноавмвмї рмфкз жмоу, ноавм ла 
ілкйыжзвлу мпвіру пноякмвалд ла: 
1) омжвзрмк ілкйыжзвлмгм пупнійщпр-
ва; 2)  омжвзрмк ілкйыжзвлмї мпвірз 
вігнмвіглм гм мпмбйзвзт мпвірліт 
нмродб мкодкзт кардгмоіи мпіб, ла-
пакндодг, мпіб ж ілвайігліпры; 
3) ікнйдкдлрауіы кіелаомглзт  пмуі-
айщлзт (мпвірліт) пралгаорів; 4) жа-
бджндфдлля дсдкрзвлмпрі, гієвмпрі ра 
гмпрунлмпрі мпвірліт ра ілхзт пукіе-
лзт нмпйуг гйя мпіб ж мпмбйзвзкз 
мпвірлікз нмродбакз; 5) омжвзрмк 
лайделмгм жакмлмгавфмгм ра лмока-
рзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля. 

Сйіг вігжлафзрз, цм кіелаомглм-
ноавмві мплмвз ілкйыжзвлмї мпвірз 
жакйагдлі у Загайщліи гдкйаоауії ноав 
йыгзлз [9], Міелаомглмку накрі ном 
пмуіайщлі, дкмлмкіфлі ра куйщруолі 
ноава [10], Ддкйаоауія ном ноава 
гзрзлз [11], Ддкйаоауія ном омжукм-
вм вігпрайзт мпіб [12], Ддкйаоауії ном 
ноава ілвайігів [13], Євомндипщка 
пмуіайщла таорія[14], Кмлвдлуії ном 
ноава мпіб ж ілвайігліпры [15], [16] 
рмцм.   

Коік рмгм, Впдпвірлщмы кмлсдод-
луієы ніг дгігмы ООН буйм утвайдлм 
Сайакалпщку гдкйаоауіы ра Раккз 
Діи цмгм мпвірз мпіб ж мпмбйзвзкз  
мпвірлікз нмродбакз [17]. Пм-ндохд, 
Ддкйаоауієы  ндодгбафдлм, цм: кмела 
гзрзла кає мплмвлд ноавм ла мпвіру і 
нмвзлла карз кмейзвіпрщ мрозкува-
рз і нігрозкуварз нозилярлзи оівдлщ 
жлалщ; кмела гзрзла кає улікайщлі 
мпмбйзвмпрі, ілрдодпз, жгіблмпрі ра 
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лавфайщлі нмродбз; ваорм омжомбйярз 
пзпрдку мпвірз ра вномвагеуварз 
мпвірлі номгоакз ракзк фзлмк, цмб 
боарз гм увагз хзомкд оіжлмкалірря 
узт таоакрдозпрзк ра нмродб; мпмбз, 
які каырщ мпмбйзві мпвірлі нмродбз, 
нмвзллі карз гмпрун гм лавфалля у 
жвзфаилзт хкмйат, які жмбмв’яжалі 
првмозрз їк укмвз ла мплмві ндгагм-
гіфлзт кдрмгів, моієлрмвалзт ндох жа 
впд ла гірди ж кдрмы жагмвмйдлля узт 
нмродб; жвзфаилі хкмйз ж ракмы іл-
кйыжзвлмы моієлрауієы є лаибійщх 
дсдкрзвлзкз жапмбакз бмомрщбз іж 
гзпкозкілауіилзк правйдлляк, првм-
одлля нозвірлмї аркмпсдоз в гомка-
гат, нмбугмвз ілкйыжзвлмгм пупнійщ-
прва і жабджндфдлля мпвірз гйя впіт; 
коік рмгм, вмлз жабджндфуырщ дсдк-
рзвлу мпвіру гйя бійщхмпрі гірди ра 
нігвзцуырщ дсдкрзвліпрщ, а ракме 
дсдкрзвліпрщ взроар упієї пзпрдкз 
мпвірз. Пм-гоугд, Ддкйаоауія жакйз-
кає уоягз: лагарз ж рмфкз жмоу нмйі-
рзкз і быгедрлзт апзглувалщ лаи-
взцзи ноімозрдр вгмпкмлайдллы їт-
лщмї пзпрдкз мпвірз, цм гмжвмйзйм б 
їк мтмнзрз впіт гірди, лджваеаыфз ла 
ілгзвігуайщлі вігкіллмпрі абм роуг-
лмці;нозилярз у смокі жакмлу абм 
нмйірзфлмї гдкйаоауії нозлузн іл-
кйыжзвлмї мпвірз, якзи нмйягає в 
рмку, цм впі гірз игурщ у жвзфаилі 
хкмйз, якцм рійщкз лдкає пдоимжлзт 
нозфзл, які жмбмв’яжуырщ гіярз ілак-
хд; омжомбзрз гдкмлпроауіилі номдк-
рз і жамтмфуварз мбкілз ж коаїлакз, 
цм каырщ гмпвіг у гайужі ілкйыжзв-
лзт хкій; првмозрз гдудлроайіжмвалі 
ра пнійщлі кдталіжкз нйалувалля, 
кмлірмозлгу ра муілкз мпвірліт нмп-
йуг гйя гірди і гмомпйзт ж мпмбйзвз-
кз мпвірлікз нмродбакз; жамтмфуварз 
і нмйдгхуварз уфапрщ барщків, гомкаг 
ра могаліжауіи мпіб ж ілвайігліпры у 
номудпат нйалувалля ра утвайдлля 
оіхдлщ, цм прмпуырщпя жагмвмйдлля 
пндуіайщлзт мпвірліт нмродб; гмкйа-
гарз бійщхд жупзйщ гм омжомбкз проа-
рдгіи, цм прмпуырщпя жавфаплмгм вз-
явйдлля ракзт нмродб, а ракме ном-
сдпіилзт апндкрів ілкйыжзвлмї мпві-
рз; гаоалруварз, цмб ла мплмві пзп-
рдкарзфлмгм мбкілу в оаккат ном-

гоак ніггмрмвкз вфзрдйів, як гмном-
сдпіилмї ніггмрмвкз, рак і ніггмрмвкз 
бдж вігозву віг омбмрз, ндодгбафайм-
пя жабджндфдлля мпвірз мпіб ж мпмбйз-
взкз мпвірлікз нмродбакз в ілкйы-
жзвлзт хкмйат. 

Позлагіглм вігжлафзрз, цм Кмл-
вдлуія ООН ном ноава мпіб ж ілвайі-
гліпры (пр. 24) ндодгбафає, цм гйя 
уійди одайіжауії ноава ла мпвіру бдж 
гзпкозкілауії и ла нігправі оівлмпрі 
кмейзвмпрди гдоеавз-уфаплзуі жа-
бджндфуырщ ілкйыжзвлу мпвіру ла впіт 
оівлят і лавфалля номрягмк упщмгм 
езрря, ноаглуфз ноз ущмку:  гм нмв-
лмгм омжвзрку йыгпщкмгм нмрдлуіайу, 
а ракме нмфурря гмпрмїлпрва ра пакм-
нмвагз ра гм нмпзйдлля нмвагз гм 
ноав йыгзлз, мплмвмнмймелзт пвм-
бмг і йыгпщкмї багармкалірлмпрі;  гм 
омжвзрку мпмбзпрмпрі, райалрів і рвм-
офмпрі мпіб ж ілвайігліпры, а ракме 
їтліт омжукмвзт і сіжзфлзт жгіблмп-
рди у лаинмвліхмку мбпяжі; гм ла-
галля мпмбак ж ілвайігліпры кмейз-
вмпрі боарз дсдкрзвлу уфапрщ у езррі 
війщлмгм пупнійщпрва.  Піг фап одайі-
жауії ущмгм ноава гдоеавз-уфаплзуі 
жабджндфуырщ, цмб:  мпмбз ж ілвайіг-
ліпры лд взкйыфайзпя фдодж ілвайіг-
ліпрщ іж пзпрдкз жагайщлмї мпвірз, а 
гірз ж ілвайігліпры - іж пзпрдкз бдж-
нйарлмї ра мбмв'яжкмвмї нмфаркмвмї 
абм пдодглщмї мпвірз; мпмбз ж ілвайіг-
ліпры кайз лаоівлі ж ілхзкз гмпрун 
гм ілкйыжзвлмї, якіплмї ра бджнйарлмї 
нмфаркмвмї и пдодглщмї мпвірз в кіп-
уят пвмгм номезвалля;  жабджндфува-
ймпя омжуклд нозпрмпувалля, цм воа-
тмвує ілгзвігуайщлі нмродбз;  мпмбз ж 
ілвайігліпры мрозкувайз впдодгзлі 
пзпрдкз жагайщлмї мпвірз лдмбтіглу 
нігрозкку гйя нмйдгхдлля їтлщмгм 
дсдкрзвлмгм лавфалля; в укмват, які 
какпзкайщлм пнозяырщ жапвмєллы 
жлалщ і пмуіайщлмку омжвзркмві, віг-
нмвіглм гм кдрз нмвлмгм мтмнйдлля, 
везвайзпщ дсдкрзвлі жатмгз ж мога-
ліжауії ілгзвігуайіжмвалмї нігрозккз. 
Офдвзглм, ракі жапаглзфі кіелаомглі 
пралгаорз цмгм ноава ла ілкйыжзвлу 
мпвіру нмродбуырщ ікнйдкдлрауії у 
лауімлайщлд жакмлмгавпрвм ж узт нз-
ралщ. Дмодфлм вігжлафзрз, цм у кд-
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еат СНД ракме буйм утвайдлм Мм-
гдйщлзи жакмл  ном мпвіру мпіб ж мб-
кдедлзкз кмейзвмпрякз жгмомв’я  
(пндуіайщлу мпвіру) [18], якзи пноя-
кмвалзи ла одгйакдлрауіы ноавмвзт, 
могаліжауіилзт ра сілалпмвзт мплмв 
мрозкалля мпвірз мпмбакз ж мбкдед-
лзкз кмейзвмпрякз жгмомв'я вігнм-
віглм гм їт жгіблмпрди і  кмейзвмп-
рякз ж кдрмы пмуіайщлмї аганрауії ра 
ілрдгоауії (оділрдгоауії) жажлафдлзт 
мпіб в пупнійщпрвм, вкйыфаыфз нозг-
балля лавзфмк пакммбпйугмвувалля, 
ніггмрмвкз гм роугмвмї, в рмку фзпйі  
номсдпіилмї, гіяйщлмпрі ра пікдилмгм 
езрря. Ваейзвм кмлпроукрзвлі нмжз-
уії ущмгм Закмлу взвфзрз ра уоатува-
рз ноз омжомбуі жакмлмгавпрва ном 
ілкйыжзвлу мпвіру. 

 Ммела нмгмгзрзпя іж нмжзуієы 
Л. І. Мзпщків, яка гм нозлузнів іл-
кйыжії, як кдоівлі ігдї, мплмвмнмймелі 
жапаглзфі ндодкмлалля, рвдогедлля, 
цм йдеарщ в мплмві ілкйыжзвлмї пві-
рмвмї кмгдйі мпвірз, віглмпзрщ лапру-
нлі:  нозлузн бджбао’єолмпрі – првм-
одлля бджбао’єолмгм пдодгмвзца гмп-
руну мпіб ж мбкдедлзкз кмейзвмп-
рякз гм упіт взгів ра смок жгмбурря 
мпвірз, хйятмк омжомбкз ра нозиляр-
ря мбмв’яжкмвзт лмокарзвлзт акрів, 
цм жакоінйыырщ ракзи нозлузн;  
нозлузн пмуіайіжауії – жайуфдлля ра 
вкйыфдлля мпіб ж мбкдедлзкз кме-
йзвмпрякз у жагайщлммпвірліи номп-
ріо;  нозлузн оівлмпрі – мглакмва 
уілліпрщ ра оівліпрщ йыгди, лджайделм 
віг їт жгіблмпрди, пралу нпзтмсіжзф-
лмгм жгмомв’я ра гмпяглдлщ, кмела 
мпмба нмвзлла карз кмейзвіпрщ 
мрозкуварз і омжвзварз жлалля ра 
лавзфкз;  нозлузн лаукмвмпрі – ном-
вдгдлля лаукмвм-гмпйіглзт омбір, 
омжомбка лаукмвм-мбгоулрмвалзт 
номдкрів у псдоі нмхуку хйятів 
вномвагедлля ілкйыжзвлмї мпвірз;  
нозлузн пнівноауі – мбкіл гмпвігмк 
ра взкмозпралля упніхлзт пвірмвзт 
кмгдйди вномвагедлля ілкйыжзвлмї 
мпвірз;  нозлузн номпвірлзурва – 
хзомкд омжнмвпыгедлля ілсмокауії 
ном лдмбтігліпрщ жайуфдлля мпіб ж 
мбкдедлзкз кмейзвмпрякз гм жага-
йщлммпвірлщмгм пдодгмвзца;  нозлузн 

улівдопайщлмпрі – лагалля кмейзвм-
прі жгмбурря мпвірз мпмбак ж мбкдед-
лзкз кмейзвмпрякз, лджайделм віг 
взгу ра смокз мбкдедлмпрі;  нозл-
узн вігнмвігайщлмпрі – жмбмв’яжалля 
коаїл номвагзрз нмйірзку ілкйыжії ла 
лауімлайщлмку оівлі [19, п. 68-69]. 

Ваорм лагмймпзрз, цм нзралля 
могаліжауії ілкйыжзвлмгм лавфалля 
одгйакдлруєрщпя ла нігправі Пмпра-
лмвз Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг 
15.08.2011 о. № 872 «Пом жарвдо-
гедлля Пмоягку могаліжауії ілкйы-
жзвлмгм лавфалля у жагайщлммпвірліт 
лавфайщлзт жакйагат» [20] (гайі – 
«Пмоягмк»). Тдмодрзкм-ноавмвзи 
алайіж Пмоягку, гмжвмйяє  вкажарз 
лапрунлд: 1) пноякмвалзи могаліжауії 
ілкйыжзвлмгм лавфалля у жагайщлммп-
вірліт лавфайщлзт жакйагат ж кдрмы 
одайіжауії ноава гірди ж мпмбйзвзкз 
мпвірлікз нмродбакз ла мпвіру жа кі-
пудк номезвалля, їт пмуіайіжауії ра 
ілрдгоауії в пупнійщпрвм, жайуфдлля 
барщків гм уфапрі у лавфайщлм-
взтмвлмку номудпі; 2) мпвірлі нмпйу-
гз лагаырщпя гіряк ж мпмбйзвзкз 
мпвірлікз нмродбакз жагайщлммпвір-
лікз лавфайщлзкз жакйагакз у кйа-
пат ж ілкйыжзвлзк лавфалляк іж жа-
прмпувалляк мпмбзпріплм моієлрмва-
лзт кдрмгів лавфалля ра ж уоатувал-
ляк ілгзвігуайщлзт мпмбйзвмпрди 
лавфайщлм-ніжлавайщлмї гіяйщлмпрі 
ракзт гірди; 3) у жагайщлммпвірліт 
лавфайщлзт жакйагат жгіиплыєрщпя 
нпзтмймгм-ндгагмгіфлд пуномвмгедл-
ля гірди ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмр-
одбакз ноауівлзкакз нпзтмймгіфлмї 
пйуебз (ноакрзфлзкз нпзтмймгакз, 
пмуіайщлзкз ндгагмгакз) ракзт жа-
кйагів ра вігнмвіглзкз ндгагмгіфлз-
кз ноауівлзкакз; 4) гіяйщліпрщ ноа-
уівлзків нпзтмймгіфлмї пйуебз 
(ноакрзфлзт нпзтмймгів, пмуіайщлзт 
ндгагмгів) кммогзлуырщ удлроз ноак-
рзфлмї нпзтмймгії і пмуіайщлмї омбмрз, 
кіпщкі (оаимллі) кдрмгзфлі кабілдрз; 
5) жаоатувалля гірди ж мпмбйзвзкз 
мпвірлікз нмродбакз гм кйапів ж іл-
кйыжзвлзк лавфалляк жгіиплыєрщпя 
в упралмвйдлмку нмоягку вігнмвіглм 
гм взплмвку нпзтмймгм-кдгзкм-
ндгагмгіфлмї кмлпуйщрауії.  
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У омжвзрмк нознзпів Закмлу  ра  
нігвзцдлля гмпрунлмпрі ноава ла 
ілкйыжзвлу мпвіру Кабілдрмк Міліпр-
оів Укоаїлз  нозилярм Пмпралмву  
віг 12.07. 2017о. №545 «Пом жарвдо-
гедлля Пмймедлля ном ілкйыжзвлм-
одпуоплзи удлро»[21]. За жкіпрмк уієї 
Пмпралмвз ілкйыжзвлм-одпуоплзи 
удлро (гайі – «ІРЦ»)  є упралмвмы, 
цм урвмоыєрщпя ж кдрмы жабджндфдл-
ля ноава гірди ж мпмбйзвзкз мпвірлі-
кз нмродбакз вікмк віг 2 гм 18 омків 
ла жгмбурря гмхкійщлмї ра жагайщлмї 
пдодглщмї мпвірз, в рмку фзпйі у жа-
кйагат номсдпіилмї  мпвірз ра ілхзт 
жакйагат мпвірз, які жабджндфуырщ 
жгмбурря жагайщлмї пдодглщмї мпвірз, 
хйятмк номвдгдлля кмкнйдкплмї 
нпзтмймгм-ндгагмгіфлмї муілкз омжвз-
рку гзрзлз, лагалля нпзтмймгм-
ндгагмгіфлзт, кмодкуіилм-
омжвзркмвзт нмпйуг ра жабджндфдлля 
їт пзпрдклмгм квайісікмвалмгм пу-
номвмгу. Cйіг жауваезрз, цм гіяйщ-
ліпрщ ІРЦ номвагзрщпя ж уоатувалляк 
ракзт нозлузнів, як нмвага ра 
пнозилярря ілгзвігуайщлзт мпмбйз-
вмпрди гірди, гмрозкалля лаикоацзт 
ілрдодпів гзрзлз, лдгмнуцдлля гзп-
козкілауії ра нмоухдлля ноав гзрз-
лз, кмлсігдлуіиліпрщ, гмпрунліпрщ 
мпвірліт нмпйуг ж оаллщмгм віку, кіе-
вігмкфа пнівноауя.  

Такме ла угмпкмлайдлля ноава 
ла ілкйыжзвлу мпвіру пноякмвала 
утвайдла  Кабілдрмк Міліпроів Укоа-
їлз  Пмпралмва віг 22.08.2018 о. 
№617 «Ддякі нзралля првмодлля од-
пуоплзт удлроів нігрозккз ілкйыжз-
влмї мпвірз ра ілкйыжзвлм-одпуоплзт 
удлроів» [22], якмы  ндодгбафдлм 
могаліжауіы удлроу нігрозккз ілкйы-
жзвлмї мпвірз жа оіхдлляк кдоівлзка 
жакйагу ніпйягзнймклмї ндгагмгіфлмї 
мпвірз як проукруолзи нігомжгій ра-
кмгм жакйагу. Дм мплмвлзт жавгалщ 
ракмгм удлроу віглдпдлм лапрунлі: 1) 
жгіиплдлля кдрмгзфлмгм ра алайірзф-
лмгм жабджндфдлля гіяйщлмпрі ілкйы-
жзвлм-одпуоплзт удлроів; 2) кдрмгз-
флд жабджндфдлля лавфалля ра нігвз-
цдлля квайісікауії ндгагмгіфлзт 
ноауівлзків ілкйыжзвлм-одпуоплзт 
удлроів, жакйагів мпвірз цмгм ла-

вфалля гірди ж мпмбйзвзкз мпвірлікз 
нмродбакз; 3) жгіиплдлля алайірзфлмї 
ра номглмпрзфлмї гіяйщлмпрі цмгм 
могаліжауії лавфалля гірди ж мпмбйз-
взкз мпвірлікз нмродбакз у вігнмві-
гліи мбйапрі, к.к Кзєві ра Сдвапрмнм-
йі; 4) номвдгдлля алайіжу галзт од-
єпроу гірди, які номихйз кмкнйдкплу 
нпзтмймгм-ндгагмгіфлу муілку омжвз-
рку гзрзлз (гайі - кмкнйдкпла муіл-
ка) і ндодбуваырщ ла мбйіку в ілкйы-
жзвлм-одпуоплзт удлроат у вігнмвіг-
ліи мбйапрі, к.к Кзєві ра Сдвапрмнмйі 
жа жгмгмы барщків (мглмгм ж барщків) 
абм жакмллзт нодгправлзків ла мбом-
бку ндопмлайщлзт галзт лднмвлмйір-
лщмї гзрзлз; 5) нігвзцдлля оівля 
мбіжлалмпрі гомкагпщкмпрі ном гірди ж 
мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз, у 
рмку фзпйі ж ілвайігліпры, жанмбігал-
ля гзпкозкілауії, смокувалля нмжз-
рзвлмгм правйдлля гм ракзт гірди ра 
їт барщків. Дмодфлзк бугд лагмймпз-
рз, цм жабджндфдлля ноава ла ілкйы-
жзвлу мпвіру фдодж нозжку гдоеавлм-
гм пуномвмгу взгаєрщпя гмпзрщ кмлп-
роукрзвлзк. Ражмк іж рзк, вігнмвіглі 
нознзпз, цм жгіиплыырщпя ла нігпра-
ві нігжакмллзт лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрів, нмродбуырщ лайделмгм жакмлм-
гавфмгм жакоінйдлля фдодж омжомбку 
мкодкмгм жакмлу у псдоі ілкйыжзвлмї 
мпвірз. У кмлрдкпрі, омжвзрку ноава 
ла ілкйыжзвлу мпвіру, гмодфлзк буйм 
б гдцм нмпзйзрз нмвлмваедлля Унм-
влмваедлмгм Вдотмвлмї Рагз ж ноав 
йыгзлз [23], а ракме Унмвлмваедлм-
гм Поджзгдлра Укоаїлз ж ноав гзрз-
лз [24], Унмвлмваедлмгм Поджзгдлра 
Укоаїлз ж ноав йыгди ж ілвайігліпры 
[25] цмгм жабджндфдлля ноава ла 
ілкйыжзвлу мпвіру. 

Такзк фзлмк, ноавм ла ілкйыжз-
влу мпвіру – уд ноавм, якд вкйыфає 
кмейзвіпрщ мрозкалля мпмбакз ж 
мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз 
мпвірліт ра ілхзт нмв’яжалзт іж лзкз 
нмпйуг вігнмвіглм  ра у нмоягку нд-
одгбафдлмку жакмлмгавпрвмк. Оплмв-
лзкз мжлакакз ноава ла ілкйыжзвлу 
мпвіру є лапрунлі: а) кає кіелаомглм-
ноавмву ра кмлпрзрууіилм-ноавмву 
мплмву; б) є мплмвмнмймелзк, пзпрд-
клзк взгмк кмлпрзрууіилмгм ноава 
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ла мпвіру; в)  ноавмкмфлзкз мпмбакз 
є мпмбз ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмр-
одбакз; г) нігйягає жакмлмгавфмку 
одгуйываллы; г) вкйыфає кмейзвіпрщ 
мпіб ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмрод-
бакз мрозкуварз мпвірлі ра ілхі пу-
кіелі нмпйугз (ланозкйаг, кмодкуіи-
лі, кдгзфлі, рмцм); г) ндодгбафає ла-
явліпрщ пндуіайщлзт кдталіжків одайі-
жауії, гаоалрувалля ра ноавмвмї мтм-
омлз; д) нігйягає гдоеавлмку ра гом-
кагпщкмку пуномвмгу; є) нігйягає 
лагйягу ра кмлромйы; е) нігйягає  
ыозпгзкуіилмку жатзпру. 

Тдлгдлуіякз угмпкмлайдлля ноа-
ва ла ілкйыжзвлу мпвіру є лапрунлі: 
1) омжвзрмк  ілкйыжзвлмгм пупнійщпр-
ва; 2)  взомбйдлля гієвзт ра гмпрун-
лзт кдталіжків одайіжауії, гаоалру-
валля ра ноавмвмї мтмомлз ноава ла 
ілкйыжзвлу мпвіру; 3) взомбйдлля 
гієвмгм кдталіжку лагалля мпвірліт ра 
ілхзт пукіелзт нмпйуг гйя мпіб ж 
мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз; 
4) смокувалля єгзлмгм одєпроу мпіб 
ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз; 
5) омжомбка  ра жарвдогедлля Кмлуд-

нуії  ілкйыжзвлмї мпвірз, уоатмвуыфз 
кіелаомглі пмуіайщлі (мпвірлі) прал-
гаорз, гмпяглдлля ндгагмгіфлзт хкій 
ра хкій пмуіайщлмгм ноава; 6) жабдж-
ндфдлля гмпруну гірди ж ілвайігліпры 
гм взцмї мпвірз фдодж жвійщлдлля віг 
ЗНО ра, вігнмвіглм, жаномвагедлля  
рдпрувалля; 7) омжомбка номдкру За-
кмлу ном ілкйыжзвлу мпвіру ла нігп-
раві вігнмвіглмї Кмлуднуії, уоатмву-
ыфз кіелаомглі пмуіайщлі (мпвірлі)  
пралгаорз, гмпяглдлля ндгагмгіфлзт 
хкій ра хкій пмуіайщлмгм ноава; 
8) лайделі гомкагпщкі, дкпндорлі мб-
гмвмодлля  номдкру Закмлу ном іл-
кйыжзвлу мпвіру ра имгм утвайдлля; 
9) жаномвагедлля нмпріилмгм гдоеа-
влмгм ра гомкагпщкмгм кмлірмозлгу 
гмрозкалля ноава ла ілкйыжзвлу 
мпвіру; 10) нмпзйдлля нмвлмваедлщ 
Унмвлмваедлмгм Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз ж ноав йыгзлз, Унмвлмва-
едлмгм Поджзгдлра Укоаїлз ж ноав 
гзрзлз ра Унмвлмваедлмгм Поджзгд-
лра Укоаїлз ж ноав мпіб ж ілвайігліп-
ры цмгм кмлірмозлгу жа гмрозкал-
ляк ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру. 
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Кмпрюк В. Л., Макмгжди Л. І. Поавм ла ілкйюжзвлу мпвіру в укмват пщмгмгдл-
ля: пурліпрщ, мжлакз, рдлгдлуії угмпкмлайдлля  

У нодгправйдліи лаукмвіи праррі увага жмпдодгеуєрщпя ла номбйдкі омжвзрку 
ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру фдодж нозжку могаліжауії ра номвдгдлля в Укоаїлі пзпрд-
клмї ра кмкнйдкплмї мпвірлщмї одсмокз, омжвзрку жакмлмгавпрва у уіи уаозлі. Рмжг-
йягаєрщпя ваейзвіпрщ омжвзрку ілкйыжзвлмї мпвірз як мб’єкрзвла нмродба пупнійщлм-
гм омжвзрку фдодж жомпралля фзпдйщлмпрі мпіб ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз.  
Взжлафдлм кйыфмві номбйдкз одайіжауії ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру. Дмпйігедлм 
кіелаомглзи гмпвіг ноавмвмгм одгуйывалля у псдоі ілкйыжзвлмї мпвірз. Рмжкозрм 
нознзпз Кмлвдлуії ООН ном ноава мпіб ж ілвайігліпры цмгм ілкйыжзвлмї мпвірз. 
Помалайіжмвалм  кйыфмві нмймедлля фзллмгм жакмлмгавпрва ж нзралщ ілкйыжзвлмї 
мпвірз.  Зомбйдлм взплмвкз ра номнмжзуії. Окодпйдлм рдлгдлуії угмпкмлайдлля ноава 
ла  ілкйыжзвлу мпвіру.  

Кйюфмві пймва: мпвіра; ілкйыжзвла мпвіра; ноавм ла мпвіру; мпмбз ж мпмбйзвзкз 
мпвірлікз нмродбакз; мпмбз ж ілвайігліпры; кіелаомглі пмуіайщлі (мпвірлі) пралгаорз;  
ноавм ла ілкйыжзвлу мпвіру; жакмл ном ілкйыжзвлу мпвіру. 

 
 
Кмпрюк В. Л., Макмгжди Л. И. Поавм ла злкйюжзвлмд мбоажмвалзд в упймвз-

ят пмводкдллмпрз: пуцлмпрщ, нозжлакз, рдлгдлузз пмвдохдлпрвмвалзя 
В нодгправйдллми лауфлми прарщд влзкалзд пмподгмрмфдлм ла номбйдкд оажвзрзя 

ноава ла злкйыжзвлмд мбоажмвалзд фдодж нозжку могалзжаузз з номвдгдлзя в Укоа-
злд пзпрдклми з кмкнйдкплми мбоажмвардйщлми одсмокш, оажвзрзя жакмлмгардйщпрва 
в ърми мбйапрз. Раппкарозвадрпя ваелмпрщ оажвзрзя злкйыжзвлмгм мбоажмвалзя как 
мбчдкрзвлая нмродблмпрщ мбцдпрвдллмгм оажвзрзя зж-жа омпра фзпйдллмпрз йзу п 
мпмбшкз мбоажмвардйщлшкз нмродблмпрякз. Онодгдйдлш кйыфдвшд номбйдкш одайз-
жаузз ноава ла злкйыжзвлмд мбоажмвалзд. Иппйдгмвала кдегулаомглши мншр ноавм-
вмгм одгуйзомвалзя в псдод злкйыжзвлмгм мбоажмвалзя. Рапкошрм нодгнзпалзя 
Кмлвдлузз ООН м ноават йзу п злвайзглмпрщы нм злкйыжзвлмку мбоажмвалзы. 
Помалайзжзомвалш кйыфдвшд нмймедлзя гдипрвуыцдгм жакмлмгардйщпрва нм вмном-
пак злкйыжзвлмгм мбоажмвалзя. Сгдйалш вшвмгш з нодгймедлзя. Онодгдйдлш рдл-
гдлузз пмвдохдлпрвмвалзя ноава ла злкйыжзвлмд мбоажмвалзд. 

Кйюфдвшд пймва: мбоажмвалзд; злкйыжзвлмд мбоажмвалзд; ноавм ла мбоажмвалзд; 
йзуа п мпмбшкз мбоажмвардйщлшкз нмродблмпрякз; йзуа п злвайзглмпрщы; кдегула-
омглшд пмузайщлшд (мбоажмвардйщлшд) пралгаорш; ноавм ла злкйыжзвлмд мбоажмва-
лзд; жакмл мб злкйыжзвлмк мбоажмвалзз. 

 
  
Kostiuk V., Makodzey L. The right to inclusive education in today’s conditions: 

essence, features, trends of improvement 
In the presented scientific article the attention is focused on the problem of the 

development of the right to inclusive education through the prism of organizing and 
conducting in Ukraine a systematic and comprehensive educational reform, development 
of legislation in this field. It is The importance of developing of inclusive education as an 
objective need for social development through the growth of the number of people with 
special educational needs is considered. The key problems of realization of the right to 
inclusive education are determined. The international experience of legal regulation in the 
field of inclusive education is researched. The requirements of the UN Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities with regard to inclusive education are disclosed. The 
key provisions of the current legislation on inclusive education are analyzed. Conclusions 
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and suggestions are made. The tendencies of improving the right to inclusive education 
are outlined. 

Key words: education; inclusive education; the right to education; persons with special 
educational needs; persons with disabilities; international social (educational) standards; the 
right to inclusive education; the law on inclusive education. 

 
 
 


