
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
 Мета курсу ‒ формування аспірантами сукупності знань про особливості, 

конкретні напрями правового регулювання інклюзивної освіти в Україні на різних 
ступенях вищої освіти, компетенцію державних органів, як суб’єктів управління в 
цій сфері; засвоєння  знань про значення та місце міжнародних організацій у системі 
суб’єктів інклюзивної освіти в Україні, створення умов для аналізу проблемних 
питань впровадження інклюзивної освіти в Україні та шляхи їх вирішення. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Правові проблеми інклюзивної освіти» 
в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних дисциплін: 
«Компаративістика у сфері освіти», «Педагогічна практика». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність формування системного наукового світогляду, 
професійної етики та загального правового кругозору; здатність збирати, 
опрацьовувати та аналізувати правові джерела (нормативні акти, доктринальні 
джерела, судову практики); здатність творчо й самостійно застосовувати загальну 
методологію наукових досліджень; здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу, формування критичного наукового світогляду, застосування системного 
підходу в наукових дослідженнях на рівні доктора філософії; здатність до пошуку, 
систематизації, критичного аналізу, оброблення, оцінки та синтезу інформації з 
різних джерел, володіння на достатньому рівні інформаційно-комунікаційними 
технологіями; здатність продукувати нові ідеї (креативність), обґрунтовувати та 
відстоювати їх; здатність здійснювати розробку проектів правових актів та актів 
тлумачення права, надавати рекомендації щодо їх удосконалення; здатність 
кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в конкретних сферах 
юридичної діяльності, реалізовувати норми публічного та приватного права в 
професійній діяльності; здатність аналізувати методологічні проблеми публічного 
та приватного права; здатність демонструвати знання інституційних та 
функціональних характеристик права, доктрини верховенства права; здатність 
професійно тлумачити та застосовувати норми права шляхом аналізу світоглядно-
методологічних підходів до пізнання державно-правових явищ; здатність 
демонструвати знання базових засад сучасного стану, тенденцій розвитку 
наукових досягнень у сфері публічного та приватного права; здатність 
застосовувати знання основ педагогічної діяльності в різних країнах, дидактики 
вищої школи основних зарубіжних освітніх систем, традиційні та інноваційні 
форми навчання і педагогічні технології у сфері правничої освіти в Україні та 
зарубіжних країнах; здатність формувати освітнє середовище і використовувати 
професійні знання і вміння в реалізації завдань інноваційної освітньої політики; 
здатність тлумачити різні правові акти пов’язані із інклюзивною освітою; 
здатність поважати честь і гідність особи, дотримуватись і захищати права та 
свободи людини і громадянина; здатність розв’язувати комплексні проблеми в 
галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та 
професійної практики в галузі інклюзивної освіти; здатність розуміти та 
сприймати етичні і правові норми поведінки відносно осіб з порушеннями 
психофізичного розвитку; володіння уявленнями про досвід інклюзивної освіти в 
Україні; здатність формувати освітнє середовище і використовувати професійні 



знання і вміння в реалізації завдань інноваційної освітньої політики; здатність 
генерувати нові ідеї та здійснювати критичний аналіз, оцінку та синтез нових та 
комплексних ідей в галузі інклюзивної освіти. 

Програмні результати навчання: 
знати: законодавчо-правову базу організації інклюзивної освіти студентів; 

Конвенцію про права дитини, Конституцію України, Закони України, нормативні 
акти Уряду та інші нормативні документи, методичні рекомендації з питань освіти 
осіб з обмеженими можливостями здоров'я; проблеми законодавства в сфері 
управління освітньою організацією; зміст основних понять, які характеризують 
інклюзивну освітню діяльність; 

вміти: аналізувати українське законодавство щодо забезпечення рівного 
доступу дітям з інвалідністю до якісної освіти. 

володіти: навичками критичного оцінювання та аналізу законів, 
підзаконних актів та інших нормативних документів з метою формування 
інклюзивного освітнього середовища; розуміння понять   «інтеграція»,   
«соціальна   інтеграція»,   «освітня   інтеграція», «інклюзія», «інклюзивна освіта», 
«інклюзивне навчання»; застосовування знань  щодо основних закономірностей 
виникнення, функціонування та розвитку інклюзивної освіти як моделі 
соціального устрою. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Теоретико-правові концепти становлення та розвитку інклюзивної освіти в 

Україні. Поняття та історичний розвиток «інклюзивної освіти». Становлення та 
розвиток правового регулювання інклюзивної освіти.  Нормативно-правові 
проблеми забезпечення інклюзивної освіти в Україні. Структура системи 
інклюзивної освіти. Правове регулювання дошкільної, загальної середньої, 
професійно-технічної та вищої інклюзивної освіти в Україні. 

Організаційно-правові особливості діяльності суб’єктів інклюзивної освіти 
України. Державні органи як суб’єкти управління інклюзивною освітою України. 
Значення та місце міжнародних організацій у системі суб’єктів інклюзивної освіти 
в Україні. Матеріально-технічне забезпечення впровадження інклюзивної освіти. 
Впровадження інклюзивної освіти в Україні: проблемні питання та шляхи їх 
вирішення. Закордонний досвід впровадження інклюзивної освіти та можливості 
його використання. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 
– 90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 години – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: іспит. 
 
 


