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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В ЗВО: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

На сучасному етапі констатується зростання кількості людей з 

особливими потребами, в тому числі молоді, яка потребує здобуття якісної 

вищої освіти. Це вимагає від ЗВО зосередження зусиль на відповідних 

умовах доступу і супроводі навчання студентів з особливими потребами. 

Станом на 1 січня 2017 року, за даними щорічного статистичного 

бюлетеня державної статистичної служби України, у вищих навчальних 

закладах навчалось 14 752 студентів з інвалідністю з них, 11 141 студентів 

навчалися в університетах, академіях, інститутах та 3 611 студентів – у 

коледжах, технікумах, училищах[2]. 

Реалізація права на освіту є запорукою успішної соціалізації й 

адаптації людини в житті, одним із найважливіших чинників 

працевлаштування та участі у всіх сферах життя суспільства. Доступності 

вищої освіти для осіб з особливими потребами та перспективами 

впровадження інклюзивного навчання присвячені праці Н. Ашиток, С. 

Ковтун, А. Колупаєвої, І. Малишевської, М. Чайковського й інших 

науковців.  
Інклюзивне навчання є однією з основних та ефективних форм 

здобуття якісно освіти людьми з особливими потребами.  

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. Цей 

принцип зумовлює перенесення акцентів з медичних аспектів інвалідності, 

піклування про осіб з психофізичними порушеннями, захисту та надання 

їм допомоги в адаптації до  навколишнього  середовища  на  реформування 

самого соціуму, де особа з психофізичними порушеннями має змогу 

задовольнити свої потреби, перш за все, потребу здобути  якісну  освіту.  

При  визначенні терміну «інклюзивна освіта» було проаналізовано 

визначення, які містяться в головних міжнародних документах: Стандартні 

правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, Декларації прав 

людини ООН, Саламанській декларації  та Міжнародних консультаціях із 

питань навчання людей з особливими освітніми потребами[1, с. 8-11].  

 Інклюзивна освіта – гнучка індивідуалізована система навчання 

людей з особливостями психофізичного розвитку в умовах закладу вищої 

освіти. Навчання відбувається за індивідуальними навчальними планами та 

забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним 

супроводом.  
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Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке 

б відповідало потребам і можливостям кожної людини, незалежно від 

особливостей її психофізичного розвитку. Інклюзивна  освіта базується на 

принципі  забезпечення права на освіту.   

Основні принципи інклюзивного навчання:  

-  всі  студенти мають  навчатися разом у всіх  

випадках,  коли  це  виявляється  можливим, не зважаючи на певні 

труднощі чи відмінності, що існують між ними;  

- ЗВО мають визнавати і враховувати різноманітні  

потреби своїх студентів, узгоджуючи різні види й темпи навчання;   

- забезпечення якісної освіти для всіх завдяки  

відповідному навчально‐методичному забезпеченню, 

застосуванню організаційних заходів, розробці стратегії  

викладання, використанню ресурсів і партнерських зв'язків зі 

своїми  громадами;  

- студенти з особливими освітніми потребами мають 

отримувати додаткову допомогу, яка може знадобитися їм  для 

забезпечення  успішності процесу навчання [4, с. 229-230]. 

Наразі ЗВО мають позитивний регіональний досвід 

впровадження інклюзивної освіти. Але все-таки залишається ще 

багато бар‘єрів для повномасштабної реалізації проекту. 

Основні з них: 

— архітектурна недоступність освітніх закладів; 

— особи з особливими освітніми потребами часто визнаються 

ненавчальними; 

— більшість викладачів ще недостатньо знають про проблеми 

інвалідності та не готові до включення осіб з інвалідністю в процес 

навчання в загальних групах; [3] 

На думку багатьох фахівців, інклюзивна освіта — новий етап в 

розвитку освіти в цілому, яка дає можливість включати в систему 

навчання й студентів з особливими потребами, що ставить на новий 

рівень соціальну підтримку цієї категорії громадян. 

Таким чином, ми бачимо, що інклюзивна освіта — 

прогресивний спосіб навчання, що має великі перспективи в 

сучасному суспільстві. 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних 

демократичних ідей – всі люди цінні й активні члени суспільства.  
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