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ВСТУП 

Актуальність теми. 31 грудня 2019 р. в м. Ухань у Китайський Народній 

Республіці вперше був зареєстрований спалах коронавірусної інфекції COVID-

19 [1]. 11 березня 2020 р. Всесвітня організація охорони здоров’я, стурбована 

швидкістю розповсюдження та тяжкими наслідками коронавірусної інфекції, 

оголосила COVID-19 пандемією [2]. Пандемія – найвищий ступінь розвитку 

епідемії, що поширилася на більшість населення однієї чи кількох країн [3].  

Пандемія COVID-19 створила серйозні ризики для кожної дитини, але 

діти з особливими освітніми потребами стають надалі більш вразливими до 

хвороби через проблеми, з якими вони вже стикаються в своєму повсякденному 

житті. Наприклад, за даними ЮНІСЕФ діти з особливим освітніми потребами, 

особливо з супутніми захворюваннями, піддаються більш високому ризику 

ускладнень і смерті в результаті інфекції COVID-19 [4]. Окрім того, 

дистанційне навчання залишило дітей з особливими освітніми потребами віч-

на-віч зі своїми проблемами, не врахувавши їхні освітні потреби. Ми обрали 

для порівняння досвід США, адже там одна з найкращих систем освіти та 

медицини. Досвід цієї країни буде корисним для України в організації 

освітнього процесу під час пандемії. Отже, юридичний механізм забезпечення 

права на інклюзивну освіту в умовах пандемії COVID-19 в Україні та США 

став актуальним як ніколи. 

Стан наукового дослідження. На даний момент вказана тема щодо 

юридичного механізму забезпечення права на інклюзивну освіту в умовах 

пандемії COVID-2019 в Україні знаходиться на дуже низькому рівні наукової 

розробки. Деякі аспекти досліджуваного питання висвітлювалося в працях 

таких закордонних дослідників, як: Lindsay Kim, Michael Whitaker, Alissa 

O’Halloran, Kathryn Asbury, Laura Fox, Emre Deniz, Aimee Code, Umar Toseeb та 

інших. Однак через невелику кількість наукової літератури з зазначеної 

проблематики досі неповно розкриті всі аспекти цілої низки питань щодо 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asbury%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32737668
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fox%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32737668
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deniz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32737668
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Code%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32737668
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toseeb%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32737668
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особливостей та створення належних і безпечних умов організації 

інклюзивного освітнього процесу в період пандемії COVID-19. 

Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин у сфері освіти. 

Предметом дослідження є правовий механізм забезпечення права на 

інклюзивну освіту в період пандемії COVID-19 в Україні та США. 

Метою дослідження є характеристика правового механізму забезпечення 

права на інклюзивну освіту в період пандемії COVID-19 в Україні та США, 

виділення проблемних моментів та надання рекомендацій щодо їх усунення. 

Відповідно до поставленої мети завданнями нашої роботи будуть: 

- дослідження правового механізму захисту права на інклюзивну освіту під час 

карантину в Україні та США; 

- дослідження правового механізму організації безпеки та соціального захисту 

учасників інклюзивного освітнього процесу під час навчання в умовах 

пандемії; 

- дослідження статистики щодо впровадження ефективності інклюзивного 

дистанційного навчання під час пандемії COVID-19 в Україні та США. 

Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні 

методи, які використовувалися для досягнення поставленої мети. Формальний 

юридичний метод дозволив визначити особливості юридичного механізму 

забезпечення права на інклюзивну освіту під час карантину в Україні та США. 

Системний метод допоміг нам дослідити статистику щодо впровадження 

ефективності інклюзивного дистанційного навчання під час пандемії COVID-19 

в Україні та США. Порівняльно-правовий метод дозволив проаналізувати 

правовий механізм організації інклюзивного навчання підчас пандемії в Україні 

та США. 

Теоретичне та практичне значення роботи. Теоретичне значення 

полягає у тому, що сформульовані висновки і пропозиції можуть бути 

використані у науково-дослідній роботі, для подальшої розробки теоретичних 

проблем правового регулювання інклюзивної освіти в період пандемії. 

Практична цінність даної роботи полягає в узагальненні результатів 
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дослідження для впровадження їх у правотворчій діяльності, урахування їх при 

внесенні змін до законодавства у сфері інклюзивної освіти, а саме для розробки 

відповідних рекомендацій та положень для організації ефективного, безпечного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами в період карантину (акт 

впровадження результатів науково-дослідної роботи у наукову діяльність 

кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної 

безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного 

університету від 19.01.2021 р.; акт впровадження результатів науково-дослідної 

роботи у навчальний процес кафедри адміністративного, господарського права 

та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права 

Сумського державного університету від 19.01.2021 р.). 

Окремі результати наукової роботи автором були запропоновані як 

рекомендації для Благодійного фонду «Добро Ти» (акт впровадження від 15 

січня 2021 р.) щодо розробки положення для взаємодії фонду з суб’єктами 

підприємницької діяльності та освітніми закладами з приводу надання 

матеріальної допомоги дітям, в тому числі з особливими освітніми потребами, в 

період пандемії. 

Апробація наукової роботи. Основні теоретичні положення та 

результати дослідження знайшли відображення у науковій статті «Юридичний 

механізм забезпечення права на інклюзивну освіту в умовах пандемії COVID-19 

в Україні та США», опублікованій у науковому фаховому виданні «Правові 

горизонти» (2020 р., випуск 25(38), С. 35–40) та тезах «Право на інклюзивну 

освіту в умовах пандемії COVID-19» на ІІ Міжнародній науковій конференції з 

науково-практичних технологій 26–29 січня 2021 р. у м. Люксембург (с. 189–

191). 

Структура роботи обумовлена її метою і завданнями та складається з 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. 

Загальний обсяг роботи складає 33 сторінки (з них – 27 основного тексту). 

Список використаних джерел розташований на 4 сторінках, всього – 27 

найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ІНКЛЮЗИВНУ ОСВІТУ В УМОВАХ 

КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ 
 

1.1 Правове регулювання інклюзивної освіти під час карантину в Україні 

Згідно зі статтею 53 Конституції України кожен має право на освіту [5]. 

Держава забезпечує всім громадянам рівний доступ до освіти. У своєму рішенні 

від 04.03.2004 р. Конституційний Суд України визначив, що доступність освіти 

як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності 

означає,що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має 

створити можливості для реалізації цього права [6]. 

У зв’язку з пандемією COVID-19 в Україні був запроваджений карантин, 

який вніс певні особливості в реалізацію права на освіту та організацію 

освітнього процесу. Карантин – адміністративні та медико-санітарні заходи, що 

застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних 

інфекційних хвороб [3]. Відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» карантин встановлюється та відміняється 

Кабінетом Міністрів України. Карантин встановлюється на період, необхідний 

для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. 

На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, 

організацій, закладів освіти, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх 

діяльності [7]. 

Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або районі чи місті обласного 

значення встановлюється «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або 

«червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, що означає і 

відповідні зміни у освітньому процесі. 

На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій 

установлено «зелений» та «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, 

забороняється: відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції 
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через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває 

більше ніж 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти. 

На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій 

установлено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки, додатково до 

протиепідемічних обмежень, передбачених для «зеленого» та «жовтого» рівня 

епідемічної небезпеки, забороняється: відвідування закладів освіти 

здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької 

освіти. 

На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій 

установлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, застосовуються за 

рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 

22 липня 2020 р. № 641 обмеження (одне, декілька або усі), згідно з якими 

додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для «зеленого», 

«жовтого» та «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, забороняються 

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) 

спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в 

них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 

обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців). 

У таких умовах набуло актуальності питання безпечності, якості та 

доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами, які в силу 

свого фізичного та інтелектуального розвитку потребують особливих умов для 

реалізації свого конституційного права на освіту.  

У своєму рішенні від 28.08.2020 р. Конституційний Суд України 

зазначив, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і 

свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, 

передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного 

стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням 

строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4381
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передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63 Конституції України [8]. Конституційний Суд України також наголосив, 

що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є 

можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження 

може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною 

Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення 

такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 

Конституції України [8]. Варто акцентувати, що карантин в Україні був 

уведений в дію не окремим законом, а Постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2020 р. № 211 з 12 березня 2020 р. [9], при цьому дія карантину в 

подальшому продовжувалася із урахуванням епідемічної ситуації. Отже, 

введення карантину не може бути підставою для обмеження права на освіту. 

Цікавим є те, що згідно п.1
-1 

розділу XII «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про освіту» [10] тривалість навчального року у 

закладах освіти встановлюється спеціальними законами (Закон України «Про 

повну загальну середню освіту») [11]. У разі встановлення заборони учасникам 

освітнього процесу відвідувати заклади освіти, тимчасово, на період здійснення 

заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів 

України, дата початку та/або закінчення відповідного навчального року (років) 

може визначатися Кабінетом Міністрів України [10]. З вищенаведеного 

випливає, що Кабінет Міністрів України отримав дискреційні повноваження в 

галузі освіти. 

Міністерство освіти і науки України у зв’язку зі складною 

епідемічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у своєму листі від 

23.03.2020 р. № 1/9-173 надало рекомендації щодо організації освітнього 

процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину [12]. У цих 

рекомендаціях особлива увага приділялась організації провадження освітнього 

процесу за допомогою технологій дистанційного навчання.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4239
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4242
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4247
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4250
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4253
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4291
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4320
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4331
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4334
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4348
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4355
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4356
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4359
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4363
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4369
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4371
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4373
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4378
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4178
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4188
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4191
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4381
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Зокрема, рекомендується використовувати: комп’ютери, мобільні 

телефони, за допомогою яких можна організувати спільноту в соціальних 

мережах, мобільні додатки, електрону пошту, Skype, Zoom, Viber, Telegram, 

Facebook, Google-Meet, розміщувати на веб-сайті закладу загальної середньої 

освіти відео-уроки  або гіперпосилання на них, електроні підручники, створити 

електронні журнали. У цих рекомендаціях відсутнє роз’яснення, як саме діти з 

особливими освітніми потребами будуть долучатися до освітнього процесу в 

умовах поточних дистанційних освітніх програм, як будуть задоволені їх 

потреби в доступних навчальних матеріалах для дітей з особливими освітніми 

потребами, наприклад: калькуляторах, лупах, модифікованих клавіатурах, 

аудіокнигах та інших пристроях.  

Нещодавно МОН розробив спеціальні Інструктивно-методичні 

рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами 

у закладах загальної середньої освіти у2020/2021 навчальному році [13]. У цих 

інструктивно-методичних рекомендаціях основна увага приділялась 

безпосередній організації інклюзивного навчання у закладах загальної 

середньої освіти за допомогою команди психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами закладу освіти. Як правило, до 

складу команди психолого-педагогічного супроводу дитини належать директор 

або заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових 

класів (класний керівник), вчителі, асистент вчителя, практичний психолог, 

соціальний педагог, вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини 

з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки або законні представники дитини з 

ООП. Окрім них додатково можуть залучатися медичний працівник закладу 

освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту 

населення, служби у справах дітей [13]. 

Як випливає з рекомендацій, основне навантаження під час організації та 

використання технологій дистанційного навчання прийдеться на асистента 

вчителя та асистента учня.  

Так, асистент вчителя: організовує спільно з учителем/ями освітній 
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процес з використанням технологій дистанційного навчання; забезпечує 

комунікацію закладу освіти та батьків (інших законних представників дитини) з 

метою організації навчання учнів з особливими освітніми потребами; 

координує дистанційне навчання з батьками (іншими законними 

представниками) дитини, у тому числі завчасно попереджає про зміни 

розкладу, необхідні навчально-дидактичні матеріали тощо; здійснює підготовку 

матеріалів для дистанційного навчання для учнів з особливими освітніми 

потребами, у тому числі консультує батьків щодо їх використання; забезпечує 

підготовку індивідуальних завдань та адаптацію їх до використання в умовах 

дистанційного навчання; забезпечує індивідуалізацію технологій дистанційного 

навчання з урахуванням особливих освітніх потреб, у тому числі обирає 

відповідні інструменти, консультує батьків щодо технічних особливостей їх 

використання з учнями з особливими освітніми потребами; асистує вчителю під 

час проведення дистанційних занять, наприклад: допомагає вчителю під час 

поділу учнів на пари і групи в ZOOM-конференціях, може приєднуватись до 

будь-якої пари/групи в будь-який момент, допомагати та виправляти помилки, 

слідкувати за підняттям рук учнів; надає учню та його батькам (іншим 

законним представникам) рекомендації щодо дотримання норм при 

користуванні комп’ютерною технікою [13]. 

Відповідно асистент учня під час карантину забезпечуватиме соціально-

побутові потреби учня з особливими освітніми потребами, для чого може бути 

присутній (за згодою керівника закладу освіти) під час уроків та позакласної 

роботи, інших заходів закладу освіти, допомагати у пересуванні, відвідуванні 

туалету, переодяганні, харчуванні та задоволенні інших соціальних та фізичних 

потреб здобувача освіти [13]. 

Проте забезпечення освітнього процесу за допомогою команди 

психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами 

в період карантину створюватиме загрозу захворювання COVID-19 через 

недотримання соціальної дистанції та скупчення персоналу навколо дитини. 
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Ці рекомендації можуть бути застосовані у випадку, якщо навчальний 

заклад знаходиться на території із «зеленим», «жовтим», або «помаранчевим» 

епідемічним рівнем небезпеки.  

У випадку встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки ці 

рекомендації не можуть бути застосовані на практиці, адже відвідування 

навчальних закладів здобувачами освіти заборонено. Освітній процес 

забезпечується з використанням технологій дистанційного навчання. Тому 

постає питання: як діти з особливими освітніми потребами в домашніх умовах 

будуть долучатися до освітнього процесу без допомоги команди психолого-

педагогічного супроводу та наявності відповідного обладнання та відповідних 

дистанційних курсів? 

Для вирішення цього питання пропонується: по-перше, розробити єдину 

державну інтернет-платформу, на якій будуть розміщені всі шкільні предмети, 

викладені в інклюзивному форматі у доступній формі для кожної дитини з 

особливими освітніми потребами, по-друге, враховуючи майновий стан батьків 

таких дітей, потрібно створити інклюзивний YouTube-канал, який буде 

транслюватись по телебаченню, радіо та інтернету. Таким чином, це допоможе 

заощадити на покупці дорогих гаджетів, які необхідні в дистанційному 

освітньому процесі. 

 

1.2. Безпека та соціальний захист учасників інклюзивного освітнього 

процесу під час карантину в Україні 

У зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 

виникла потреба в захисті здобувачів освіти, педагогічних, науково-

педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього 

процесу. Окрім того, в навчальних закладах потрібно забезпечити проведення 

профілактичних і протиепідемічних заходів. Згідно ст. 8 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб» фінансування профілактичних і 

протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, – 
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за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм 

власності, а також коштів фізичних осіб [7]. В той же час, станом на 03.11.2020 

р. законом не передбачено фінансування профілактичних і протиепідемічних 

заходів за рахунок коштів фізичних осіб. 

На практиці все відбувається по-іншому. Педагогічні працівники, інші 

особи, які залучаються до освітнього процесу, фінансують профілактичні і 

протиепідемічні заходи за власні кошти, а здобувачі освіти – за кошти батьків. 

Продаж засобів індивідуального захисту (медичних масок, респіраторів, 

дезінфекторів, медичних рукавичок, окулярів) став прибутковим бізнесом. За 

даними сайту vesti.ua в березні 2020 р. медичні маски в Україні стали 

дефіцитом. Купити вироби в українських аптеках було практично неможливо, а 

на популярних сервісах оголошень вже розвелося безліч шахраїв. Як кажуть 

експерти, всі вітчизняні маски продали в Китай, але в разі епідемії в України 

вистачить потужностей щоб покрити внутрішній попит. Тим часом українці, 

охоплені коронавірусною панікою, вже змітали з полиць магазинів марлеві 

бинти і навіть респіратори [14]. Як у такій ситуації діти з особливими освітніми 

потребами можуть забезпечити себе засобами індивідуальними захисту, 

зокрема медичними масками, які потрібно змінювати кожні дві години? 

Окрім того, гостро постає питання, як проінформувати дітей з 

особливими освітніми потребами про способи захисту від гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 та стан її поширення. 

Для вирішення згаданих проблем держава повинна забезпечити 

фінансову, інформаційну та психологічну підтримку таким дітям.  

За даними МОЗ старший вік і наявні супутні захворювання підвищують 

ризик захворюваності COVID-19 [15]. Як правило, педагогічний персонал та 

команди психолого педагогічного супроводу складаються з людей старшого 

віку. Тому доцільно було б вищезазначеній категорії осіб збільшити соціальні 

гарантії, як і лікарям. Так, згідно ст. 39 «Закону України про захист населення 

від інфекційних хвороб» захворювання на інфекційні хвороби медичних та 

інших працівників, що пов'язані з виконанням професійних обов'язків в умовах 
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підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб (надання 

медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими 

збудниками та в осередках інфекційних хвороб), належать до професійних 

захворювань. Зазначені працівники державних і комунальних закладів охорони 

здоров'я та державних наукових установ підлягають обов'язковому державному 

страхуванню на випадок захворювання на інфекційну хворобу в порядку та на 

умовах, установлених Кабінетом Міністрів України [7]. 

Держава забезпечує страхові виплати в таких розмірах медичним 

працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я: 

1) у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного 

року, що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-

19), за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних 

обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження - залежно від встановленої 

працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, 

але не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого 

законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року; 

2) у разі смерті працівника - у 750-кратному розмірі прожиткового 

мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня 

календарного року [7]. 

На нашу думку, в вище зазначену статтю Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» треба включити всіх працівників освіти, 

адже вони працюють з ризиком для свого здоров’я та життя заради наших 

дітей. 

Міністерство охорони здоров’я України видало рекомендації  щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, затверджені 

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 р. 

№ 42 [16]. Відповідні рекомендації стосуються всіх керівників закладів освіти. 

Так керівники повинні: провести роз’яснювальну роботу серед працівників та 

здобувачів освіти. 
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В ході виконання наукової роботи автором було розроблено положення, 

яке може бути використано як рекомендації при взаємодії благодійного фонду з 

суб’єктами підприємницької діяльності та освітніми закладами з приводу 

надання засобів індивідуального захисту та матеріальної допомоги дітям, в 

тому числі з особливими освітніми потребами, в період пандемії (Додаток 1). 

 

1.3. Правова оцінка ефективності дистанційного навчання в Україні 

З метою вивчення стану організації у закладах загальної середньої освіти 

(далі – ЗЗСО) дистанційного навчання в умовах карантину, запровадженого з 

метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

Державною службою якості освіти України у період з 08 по 15 квітня 2020 року 

проведено анонімне онлайн-опитування керівників ЗЗСО, педагогічних 

працівників, батьків та учнів 9–11-х класів. 

У опитуванні взяли участь 211,9 тис. осіб, з них 120,5 тис. батьків, 44,1 

тис. учнів, 43,4 тис. вчителів, 3,9 тис. керівників ЗЗСО. Анкетування пройшло в 

усіх регіонах України [17]. У підсумку, половина опитаних не вважає 

дистанційне навчання повноцінною заміною звичайного навчання. Водночас не 

задоволені навчанням дитини під час карантину 27% батьків, решта – 

задоволені або частково задоволені. 

В умовах карантину заклади освіти використовують різні режими 

дистанційного навчання, програми та цифрові сервіси. Керівники ЗЗСО 

зазначили, що для дистанційної роботи переважно використовується онлайн-

навчання. Найбільш ефективними є сервіси з можливістю оцінювання рівня 

засвоєння матеріалу – їх застосовують 44,88%, без можливості оцінювання – 

20,27%. Асинхронне навчання з можливістю оцінювання рівня засвоєння 

матеріалу здійснюють 20,55% ЗЗСО.  

Натомість, на думку 74,5% опитаних батьків для дистанційного навчання 

вчителі найчастіше використовують месенджер Viber, 31,3% – електронну 

пошту, 38% – інтернет-платформу  Google Classroom, 30,8% – платформу Zoom. 

При цьому останню платформу найчастіше використовують вчителі міських 



15 
 

шкіл (84% від 30,8% батьків, які вказали про використання вчителями 

платформи Zoom).  

Вчителі, які взяли участь в опитуванні, зазначили, що для взаємодії з 

учнями найчастіше використовують: Viber − 92,4% (40 077 осіб); Google-

інструменти − 53,6% (23 230 осіб); електрону пошту − 57% (24 727 осіб); Zoom 

− 28,4% (12 298 осіб). Водночас у своїх анкетах майже третина вчителів (31%) 

вказали, що для дистанційного навчання вони використовують Facebook. Проте 

лише 6% опитаних батьків зазначили, що вчителі використовують цю мережу.  

Подібна невідповідність була також у відповідях вчителів та батьків щодо 

використання для дистанційного навчання Skype (про використання вказали 

14,2% вчителів і лише 7% батьків). Водночас 15% батьків вважають, що їхнім 

дітям зручніше було б навчатися за допомогою Skype. Для організації 

дистанційного навчання активно використовуються телевізійні уроки, числі 

зокрема проекту Всеукраїнська школа онлайн. Так, 28,4% вчителів (12 329 осіб) 

та 18,6% батьків (22 421 особа) у своїх анкетах вказали про використання для 

навчання телеканалів. Проте за інформацією керівників лише у 29,3% школах 

розклад дистанційних занять узгоджується з розкладом телевізійних уроків.  

За результатами анкетування висвітлилися й інші організаційні проблеми. 

Більшість батьків (76 868 осіб, 63,8%) підтвердили, що у школах, де навчаються 

їхні діти, розроблено розклади дистанційного навчання учнів, і вчителі їх 

дотримують (70,9%). Проте лише 59,4% опитаних керівників зазначили про 

наявність у їхніх школах розкладу дистанційних занять під час карантину. Про 

відсутність розкладу таких занять вказали і 4,9% батьків (5850 осіб) та 9% учнів 

(3979).  

Окрім того, 2047 опитаних учнів (4,6%) зазначили, що мають місце факти 

недотримання вчителями розкладу навчальних занять. При цьому педагоги 

міських ЗЗСО приблизно в шість разів більше порушують розклад навчальних 

занять порівняно з педагогами шкіл сільської місцевості.  

Результати опитування засвідчили проблему і щодо недостатнього 

використання сайтів ЗЗСО для комунікації з батьками учнів. Так, лише 8,83% 
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директорів у своїх анкетах зазначили про ефективне використання сайтів 

закладів освіти для комунікація з батьками. Більшість керівників шкіл (68,77%) 

для цього використовують соціальні мережі та групові чати (17,3%), а 4,44% 

зазначили, що спілкування з батьками відбувається через класних керівників, в 

тому числі, зокрема й шляхом надсилання батькам електронних листів із 

розкладом уроків (1,42%). Водночас 52% опитаних учителів (22 573 особи) 

вказали, що спілкуються з батьками персонально. Такий спосіб комунікації в 

основному обирають вчителі, які працюють у сільських школах та закладах 

освіти, розташованих у селищах міського типу (загалом 9993 особи, 44,29%), із 

них село 7805 осіб (34,6%), смт − 2188 осіб (9,69%). Натомість 63,5% вчителів 

міських ЗЗСО (3800 осіб) регулярно оприлюднюють на власних блогах 

повідомлення та новини, 57,7% (17 986 осіб) спілкуються в груповому чаті, а 

18,3% (7949 осіб) вказали, що класні керівники надсилають батькам електронні 

листи з розкладом уроків та датами контрольних робіт. 40,2% педагогів (17 448 

осіб) мають зворотній зв’язок з батьками з питань організації дистанційного 

навчання, 4 а 21% (9107) вказали, що крім зворотного зв’язку мають ще й 

допомогу від батьків. Разом з тим, 6% вчителів (2617 осіб), із них 1325 осіб 

(50,6%) працюють у містах, 245 осіб (1%) – в смт, 1047 осіб (48,4%) – сільських 

школах, вказали про байдужість батьків до навчання їхніх дітей під час 

карантину.  

Із протистоянням батьків, що впливає на навчання їхніх дітей, стикаються 

2,4% опитаних учителів, серед яких 70,2% (722 особи) працюють у ЗЗСО, 

розташованих у містах, 21,2% (218 осіб) – у селах, 8,6% (88 осіб) – в смт.  

На думку школярів, найчастіше вчителі комунікують з ними шляхом: 1) 

надсилання переліку параграфів підручника та вправ для самостійного 

опрацювання (18 164 учнів, 41,2%); 2) проведення навчальних занять онлайн 

(7574 осіб, 17,2%); 3) надсилання відеоматеріалів із навчальних тем (5911 осіб, 

13,4%); 4) проведення самостійних робіт, тестування (5158 осіб, 11,7%); 5) 

надсилання лише домашнього завдання (3774 осіб, 8,5%) [17]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВІ НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ У СФЕРІ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В США В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

2.1. Особливості організації інклюзивного освітнього процесу в США 

в умовах пандемії  

В Сполучених Штатах Америки останнім часом гостро постало питання 

про те, як безпечно повторно відновити інклюзивне навчання. Центр по 

контролю і профілактиці захворювань пропонує оновлену стратегію 

пом'якшення наслідків, спричинених COVID-19, яку шкільні адміністратори 

можуть використовувати для захисту учнів, вчителів і співробітників, для 

уповільнення поширення COVID-19. Основними напрямами стратегії 

є:заохочення поведінки, що знижує поширення COVID-19, підтримка здорового 

навколишнього середовища, підтримці безпечного навчального місця, 

профілактика захворювання. 

Аналіз даних про госпіталізацію дітей в зв'язку з COVID-19 з 14 штатів з 

початку березня по кінець липня 2020 року показав, що сукупна частка 

госпіталізацій, пов'язаних з COVID-19, серед дітей була більш ніж в 20 разів 

нижче в порівнянні з дорослими (8 випадків проти 164,5 випадків на 100 000 

населення) [18, 19]. Хоча сукупний показник невеликий, кожна третя дитина, 

яку було госпіталізовано з COVID-19, була поміщена у відділення інтенсивної 

терапії, тому ризик не є незначним [18, 19]. 

З вищенаведеного випливає, що шкільні посадові особи повинні 

приймати виважене рішення про повторне відкриття школи на основі наявних 

даних, включаючи рівні передачі інфекції в шкільному співтоваристві і їх 

здатності приймати відповідні заходи щодо пом'якшення наслідків в школах 

для захисту учнів, вчителів, адміністраторів та іншого персоналу. Школи 

повинні також враховувати інші аспекти ризику і благополуччя учнів, які 

виникають, коли школи не відчиняються для очних занять. 
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Найбільш важливі дії, які повинна зробити шкільна адміністрація, перш 

ніж знову відкривати доступ до закладу освіти, – планування і підготовка. 

Що стосується підготовки, то школи повинні очікувати, що учні, вчителі 

або співробітники можуть заразитися симптомами, відповідними COVID-19, і 

школи повинні знати, що робити, коли це відбувається. Незалежно від кількості 

випадків захворювання в співтоваристві, кожна школа повинна мати план 

захисту персоналу, дітей та їх сімей від поширення COVID-19, а також план 

реагування на випадок, якщо у учня, вчителя або у співробітника позитивний 

результат на COVID-19 [20]. 

Що стосується планування, план повинен бути розроблений у співпраці з 

державними та місцевими управліннями охорони здоров'я; шкільними 

медсестрами, батьками, опікунами та піклувальниками; студентськими 

лідерами; членами спільноти; іншими відповідними партнерами. Школи 

повинні приділяти пріоритетну увагу компонентам «Програми освітніх 

можливостей», які спрямовані на боротьбу зі спалахами інфекційних 

захворювань і їх наслідками. 

Для допомоги дітям і підліткам з особливими освітніми потребами 

потрібно обов’язково розробити окремий індивідуальний план. Важливо, щоб 

індивідуальний підхід застосовувався для дітей і підлітків з обмеженими 

можливостями, які мають обмежені можливості пересування; зазнають 

труднощів з доступом до інформації через вади зору, слуху або інших 

обмежуючих факторів; вимагають тісного контакту з прямими 

постачальниками послуг; мають проблеми з розумінням інформації; відчувають 

труднощі зі зміною розпорядку; або у них є інші проблеми, пов'язані з їх 

інвалідністю. Цей підхід повинен враховувати наступне: 

1) освіта повинна залишатися доступною для дітей, які отримують 

інклюзивну освіту, мають індивідуальну програму навчання, окремий план 

навчання; 

2) соціальне дистанціювання і ізоляція в школі можуть бути важкими для 

багатьох дітей з особливостями психофізичного розвитку;  
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3) носіння масок може бути складним для дітей з певними 

захворюваннями (наприклад, порушеннями зору або слуху) або для дітей з 

сенсорними, когнітивними або поведінковими проблемами; 

4) учням може знадобитися допомога або візуальні і словесні 

нагадування, щоб прикрити рот і ніс серветкою, коли вони кашляють або 

чхають, викидають серветку в сміття і після цього миють руки; 

5) при використанні службових або терапевтичних тварини в освітньому 

процесі слід враховувати інструкції щодо захисту тварини від COVID-19; 

6) процедури очищення і дезінфекції можуть негативно вплинути на 

учнів з сенсорними або респіраторними проблемами; 

7) дітям з особливими освітніми потребами може знадобитися допомога 

або спостереження, щоб мити руки водою з милом протягом не менше 20 

секунд або використовувати дезінфікуючий засіб для рук (що містить не менше 

60% спирту); 

8) для очищення і дезінфекції особистих речей, шкільних предметів або 

поверхонь може знадобитися допомога або спостереження [21]. 

Окрім того, у США під час пандемії активно застосовують поведінкові 

методи, які можуть допомогти всім здобувачам освіти пристосуватися до змін в 

розпорядку дня і провести профілактичні заходи [20]. Ці методи можуть бути 

особливо корисні для деяких дітей з певними захворюваннями і можуть 

включати моделювання та закріплення бажаної поведінки, а також 

використання графіків з зображеннями, таймерів і візуальних підказок. 

Організації, які підтримують дітей з особливими освітніми потребами, мають 

інформацію та ресурси, щоб допомогти школам опанувати цими поведінковими 

методами. Крім того, поведінкові терапевти або місцеві служби охорони 

психічного або поведінкового здоров'я можуть надати консультації з 

конкретних питань. 
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2.2. Проблема доступності інклюзивної освіти в США під час пандемії 

У дочки Ванесси Інс, Алексіс, рідкісна хромосомная аномалія і аутизм. 

Алексіс досягла успіху в своїй державній школі в Вайлуку, Гаваї, вона любить 

проводити час зі своїми однокласниками [22]. 

Інс каже, що коли пандемія COVID-19 закрила її школу в Вайлуку, це 

зруйнувало добробут її дочки. «Алексіс так сильно регресувала. Раніше, я б 

сказала, що вона на 95% привчена до горщика, натомість вона знову почала 

мочитися». За словами її матері, у неї також спостерігався регрес в інших 

областях: вона знову почала повзати і перестала намагатися використовувати 

свій пристрій зв'язку. Інс каже, що її 10-річна дочка, схоже, особливо сумувала 

по спілкуванню з іншими дітьми, а також за своїми звичайними розпорядком. 

Вона перетворилася з «щасливої, веселої, люблячої дитини» в привид, який 

блукає по дому [23]. 

Зважаючи на вище наведене, Інс і її чоловік подали позов, вимагаючи від 

Міністерства освіти Гаваїв оплатити послуги, які необхідні Алексіс в установі, 

де вона може бачитися з іншими дітьми. 

Адвокат Інс Кейт Пек зазначив, що вони є частиною зростаючого числа 

батьків по всій країні, які подають в суд на школи і державні органи освіти з 

цього приводу. Окрім того, вже існує позов про надання статусу національного 

колективного позову, поданого до Нью-Йорку, в якому заявлено позови в 20 

штатах, їх кількість продовжує зростати [22]. 

На думку захисників та експертів, сама природа інклюзивної освіти 

означає, що важко придумати єдине рішення, яке буде працювати для всіх і 

враховувати інтереси кожної дитини з особливими освітніми потребами. 

Адвокати та повірені, які спеціалізуються саме у сфері інклюзії, 

розповідають, що по всій країні дистанційне навчання не дуже добре працює 

для багатьох студентів з особливими освітніми потребами. 

Наприклад, за словами адвоката зі Стенфорда Біла Коски, який керує 

юридичним проектом Стенфордської школи права з питань молоді та освіти та 

представляє інтереси студентів з низьким доходом та з особливими освітніми 
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потребами в судових справах: по-перше, студенти з малозабезпечених сімей 

надмірно представлені в системі інклюзивної освіти і можуть не мати пристроїв 

для доступу в Інтернет, по-друге, здобувачі освіти з дефіцитом уваги або 

комунікативними труднощами можуть бути не в змозі зосередитися на екранах 

комп'ютерів протягом значної кількості часу. До того ж, фізіотерапевти і 

логопеди, наприклад, часто торкаються до студентів, щоб направляти їх 

протягом освітнього процесу, і цьому не може бути заміни через відео-чат. 

Олександр Кемпбелл, 14-річний хлопчик з аутизмом, захищає своїх 

товаришів з фахової освіти в штаті Вірджинія в Альянсі проти ізоляції і 

стриманості. «Пандемія посилила існуючу нерівність. Студенти не отримують 

рівних послуг під час звичайного шкільного навчання. А тепер, коли почалася 

пандемія, ситуація стала ще гірша, до такої міри, що шкільні системи 

намагаються переконати учнів і батьків взагалі не отримувати послуги», – каже 

Кемпбелл [23]. 

Коли середня школа Кемпбелла закрилася, вони відправили його батькам 

лист від 16 квітня з проханням внести поправки в його індивідуальний план 

навчання, щоб призупинити певні послуги. Сім'я Кемпбелла відмовилася його 

підписати. 

Стурбованість Кемпбелла розділяє Ванда Бланшетт, декан педагогічної 

школи Університету Рутгерса в Нью-Джерсі. «Не дивлячись на те, що у нас є 

правовий захист, ми знаємо, що кожен день є діти, яким гарантуються ці 

послуги і їм не надаються послуги, коли немає пандемії», – каже Бланшетт. – 

«Так що, безумовно, можливо і реально, що ці послуги були порушені в період 

пандемії» [22]. 

Але Джулі Мід, яка вивчає правові питання, пов'язані зі спеціальною 

освітою в Університеті Вісконсін-Медісон, вважає, що в цих судових позовах є 

потенційна проблема. «Дітям з особливими освітніми потребами необхідне 

спеціальне програмування. У цьому – весь сенс інклюзивної освіти», – говорить 

вона. Іншими словами, з тієї самої причини, що кожен з цих студентів 

відрізняється і потребує різні послуги, може бути важче домогтися визнання в 



22 
 

суді їх як групу. Крім того, Мід зазначає, що з тих пір, як в 2011 році 

Верховний суд прийняв рішення у справі Wal-MartStores, Inc. проти Дьюкс, 

сертифікація групи для подачі колективного позову стала більш складною. 

Окрім того, варто звернути увагу на те, що судді дивляться на це і 

говорять: «Чекайте. Діти з особливими освітніми потребами настільки різні, я 

не хочу сертифікувати це як груповий позов, тому що я не впевнений, що ми 

могли б придумати засіб, який задовольнить усі їхні потреби» [22].  

Отже, з вищенаведеного випливає, що всі ці позови і скарги уособлюють 

дуже реальне відчуття серед багатьох сімей, що їм потрібні школи, щоб 

активізувати роботу і краще піклуватися про учнів з особливими освітніми 

потребами. 

 

2.3. Правова оцінка ефективності дистанційного навчання в США 

Відповідно до Закону про освіту осіб з обмеженими можливостями 

(Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)) [24], Розділу 504 Закону про 

реабілітацію (Розділ 504) та Розділу II Закону про американців з обмеженими 

можливостями [25] будь яка школа може пропонувати освітні програми за 

допомого дистанційного навчання. Окрім того, Департамент освіти США видав 

«Додатковий інформаційний бюлетень щодо усунення ризику COVID-19 в 

дошкільних, початкових і середніх школах, які задовольняють освітні потреби 

дітей з обмеженими можливостями» [26], яким рекомендував запровадити 

дистанційне навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Тому в 

США теж було запроваджено дистанційне навчання і проведено опитування з 

метою перевірки його якості. 

Згідно з новим дослідженням групи захисту інтересів ParentsTogether, 4 з 

10 найбідніших студентів США отримують доступ до дистанційного навчання 

всього лише раз в тиждень або рідше. Навпаки, в сім'ях, які заробляють більше 

100 000 доларів на рік, 83% дітей займаються дистанційним навчанням кожен 

день, причому більшість з них займається понад дві години в день, як показало 

дослідження [27]. 



23 
 

Школи країни з очним навчанням закрили в середині березня, і з тих пір 

тільки кілька штатів, включаючи Колорадо, Монтану і Вайомінг, почали 

експериментувати з відкриттям дверей у класи. З самого початку експерти з 

дистанційного навчання попереджали, що воно може погіршити нерівність: 

найбільш здібні й успішні учні гарно засвоюють матеріал, а учні, які 

потребують додаткової підтримки, значно відстають [27]. 

Рисунок 1. 

 

ParentsTogether в ході опитування 1500 членів по всій країні виявив 

великий розрив як за рівнем доходів, так і між сім'ями з дітьми і без дітей, які 

отримують інклюзивну освіту. Онлайн-опитування не було з науковою точки 

зору вибіркою, але воно виділяється географічною, расовою і соціально-

економічною різноманітністю. 

Подібно до того, що показали інші опитування, батьки з найнижчим 

доходом, які заробляють менше 25000 доларів в рік, в 10 разів частіше, ніж 

сім'ї, які заробляють шестизначні цифри і вище, говорили, що їхні діти мало або 

зовсім не навчаються дистанційно (38% проти 3,7%). 
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Деякі інші елементи опитування дозволяють зрозуміти, чому це може 

бути правдою. 32% сімей з найнижчим доходом кажуть, що у їхніх учнів або 

немає пристрою, або їм доводиться ділитися ним з іншими, наприклад, братами 

і сестрами. 11% заявили, що в їхніх школах немає матеріалів для дистанційного 

навчання. Для порівняння, тільки 2% домогосподарств з найвищим доходом 

сказали те ж саме [27]. 

Таким чином, батьки з малозабезпечених сімей, діти яких в основному 

відвідують державні школи, ставлять низькі оцінки за організацію освітнього 

процесу. 

Вони в два рази частіше говорять, що дистанційне навчання йде погано 

або дуже погано (36% проти 18%).  

Рисунок 2. 

 

Опитування також виявило великі прогалини, про які повідомляють сім'ї, 

чиї діти отримують інклюзивну освіту. Четверо з 10 заявили, що не отримують 

ніякої підтримки. Лише кожен п'ятий повідомляє, що вони отримують усі 

послуги, на які мають право їх діти. 35% повідомляють, що їхні діти практично 

не отримують дистанційного навчання, у порівнянні з 17% їх однолітків з 
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загальною освітою. 40% батьків дітей з особливими освітніми потребами 

стурбовані психічним здоров'ям своїх дітей у порівнянні з 23% батьків інших 

дітей [27]. 

Рисунок 3. 

 

Отже, можна дійти до висновку, що якість дистанційної освіти в США 

залежить: від майнового стану батьків, особистого бажання здобувачів освіти 

здобувати знання та професіоналізму педагогів, здатності навчальних закладів 

адаптуватися до нових викликів. 
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ВИСНОВКИ 

На наше переконання, поставлені на початку роботи завдання були 

виконані, особливо якщо брати уваги невисвітленість дослідженого питання в 

правовому полі, на фоні чого навіть малі крихти інформації можуть стати в 

нагоді читачу. Відповідно до поставлених завдань наукової роботи можна 

виділити такі висновки: 

1) згідно ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава 

забезпечує всім громадянам рівний доступ до освіти. Визначено, що 

доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на 

принципах рівності означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на 

освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права. Введення 

карантину не може бути підставою для обмеження права на освіту; 

2) необхідно прийняти закон, який прирівняє загиблих від коронавірусу 

працівників освіти, як і медиків до військовослужбовців, та посилить їх 

соціальні гарантії; 

3) на практиці забезпечити фінансування профілактичних і 

протиепідемічних заходів, зокрема, в закладах освіти не за кошти фізичних 

осіб, аза рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів 

згідно ст. 8 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та 

ст. 3 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»; 

4) природа інклюзивної освіти означає, що важко придумати єдине 

рішення, яке буде працювати для всіх і враховувати інтереси кожної дитини з 

особливими освітніми потребами; 

5) закриття шкіл на карантин у США порушує право дітей з особливими 

освітніми потребами на безоплатну базову середню освіту, адже батькам таких 

дітей доводиться з власної кишені платити приватним педагогам, які знаються 

на інклюзивній освіті за навчання своїх дітей; 

6) згідно статистики дистанційна освіта в США залежить: від майнового 

стану батьків, особистого бажання здобувачів освіти здобувати знання та 
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професіоналізму педагогів, здатності навчальних закладів адаптуватися до 

нових викликів; 

7) у разі відновлення очного освітнього процесу важливо застосувати 

індивідуальний підхід до дітей з особливими освітніми потребами, які мають 

обмежені можливості пересування; зазнають труднощів з доступом до 

інформації через вади зору, слуху або інших обмежуючих факторів; мають 

проблеми з розумінням інформації; відчувають труднощі зі зміною розпорядку; 

у них є інші проблеми, пов'язані з їх інвалідністю; 

8) створити інклюзивний YouTube-канал, який буде транслюватись по 

телебаченню, радіо та інтернету; 

9) розробити єдину державну інтернет-платформу на якій будуть 

розміщені всі шкільні предмети, викладені в інклюзивному форматі у доступній 

формі для кожної дитини з особливими освітніми потребами; 

10) розробити систему взаємодії між дітьми, батьками та вчителями щодо 

контролювання інклюзивного дистанційного навчання. 
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ДОДАТОК А 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  

Загальними зборами учасників  

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДОБРО ТИ» 

 Протокол №___ 

від «__» ____ 2021 року 

Проект положення 

про механізм взаємодії Фонду з суб’єктами підприємницької діяльності та 

освітніми закладами, фізичними особами з приводу надання засобів 

індивідуального захисту та матеріальної допомоги дітям, в тому числі з 

особливими освітніми потребами, в період пандемії.  

 

1. Це Положення визначає механізм взаємодії Фонду з суб’єктами 

підприємницької діяльності та освітніми закладами, фізичними особами з 

приводу надання засобів індивідуального захисту та матеріальної допомоги 

дітям, в тому числі з особливими освітніми потребами, в період пандемії. 

2. Для допомоги дітям, в тому числі з особливими освітніми потребами, в 

період пандемії до Фонду можуть залучатися кошти дієздатних фізичних осіб 

та юридичних осіб, крім органів державної влади, місцевого самоврядування та 

інших юридичних осіб публічного права.  

3. Фонд проводить закупівлі та збір засобів індивідуального захисту для 

дітей, в тому числі з особливими освітніми потребами, на період пандемії.  

4. Засоби індивідуального захисту, які зібрані Фондом, мають цільовий 

характер, тобто адресуються окремій дитині або навчальному закладу, в якому 

є діти з особливими освітніми потребами. 

5. Засоби індивідуального захисту повинні бути придбані за рахунок 

коштів Фонду чи на інших підставах, не заборонених законом. 

6. Благодійники, які передали або мають намір передати своє майно, 

кошти та інші матеріальні цінності до Фонду, мають право: 



33 
 

6.1. одержувати звіт про використання зазначеного майна(засобів 

індивідуального захисту), коштів та цінностей; 

6.2. якщо майно, кошти та інші матеріальні цінності передані за цільовим 

призначенням (для конкретної дитини) (одержувати звіт, звіт про їх 

використання подається благодійнику в обов’язковому порядку; 

6.3. отримувати інформацію про персональний склад органів управління 

Фонду; 

6.4. знайомитись із останньою фінансовою звітністю Фонду (річною та 

квартальною); 

6.5. отримувати належне професійне ставлення до них з боку персоналу 

Фонду; 

6.6. на збереження конфіденційності інформації про них та здійснені 

ними благодійні внески. 

 

 

 

 

 

Голова установчих зборів  підпис    ПІБ 

                                                     мп 

Секретар установчих зборів       підпис         ПІБ 

 

 


