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Мета даної роботи полягає в дослідженні особливостей вітчизняного та міжнародного досвіду щодо розвитку інклюзії в закладах вищої освіти 
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Першочергове завдання кожної держави поля-
гає у формуванні сучасного демократичного 
суспільства. Демократичні засади в суспіль-

них відносинах повинні проявлятися, насамперед, 

у рівності прав кожного члена соціуму на здобуття 
відповідного рівня освіти в закладах вищої освіти 
(ЗВО). Тому актуальності набуває дослідження пи-
тання щодо особливостей отримання освіти особами 
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з особливими потребами. В умовах глобалізації най-
більш ефективною формою навчання такої категорії 
осіб прийнято вважати інклюзивну. Саме інклюзивна 
модель навчання спрямована на забезпечення проце-
су щодо розвитку та становлення особистостей, не-
зважаючи на їх відмінності, з метою самореалізації, 
активної взаємодії із соціальним середовищем.

Мета даної роботи полягає в дослідженні осо-
бливостей вітчизняного та міжнародного досвіду 
щодо розвитку інклюзії в закладах вищої освіти.

За час становлення України як незалежної єв-
ропейської держави відбулися вагомі зміни в 
системі освіти. Зміни стосувалися, насамперед, 

особливостей навчання осіб з особливими потреба-
ми. Так, під впливом європейської спільноти акцен-
товано увагу на забезпеченні доступу до можливості 
отримати освіту всіх членів суспільства з урахуван-
ням їх особливостей, бути активними учасниками 
сучасного соціуму. Це, своєю чергою, свідчить про 
перейняття світової моделі в освітній галузі, в основі 
якої закладено принцип людиноцентризму. На пер-
ше місце поставлено особистість з її особливостями, 
почуттями, потребами, тим самим закладено фунда-
мент інноваційного розвитку системи освіти у формі 
інклюзії. Визначають три етапи становлення освіти 
осіб з особливими потребами в Україні (табл. 1) [1].

Процес становлення освіти осіб з особливими 
потребами впродовж вищезазначених етапів супро-
воджувався трансформаційними змінами в системі 
дошкільної, шкільної, вищої освіти. Посилилась тен-
денція щодо пошуку нових форм навчання в освітній 

галузі. Розглянемо форми навчання молоді з особли-
вими потребами в системі вищої освіти (рис. 1).

У науковій праці Когут С. [2] описує особливос-
ті побудови освітнього процесу, переваги та недоліки 
кожної із наведених форм навчання. Проте названий 
автор вважає, що найбільш прийнятною формою на-
вчання молоді з особливими потребами є інклюзив-
на. Незважаючи на переваги такої форми навчання, 
науковець доводить, що утвердження інклюзії у ЗВО 
не є достатньо успішним, оскільки потребує ство-
рення необхідних умов, надання відповідних послуг. 
Важливим моментом у впровадженні інклюзивної 
форми навчання в закладах вищої освіти відіграє роз-
роблення моделі системи супроводу навчання осіб з 
особливими потребами. Таку модель формують три 
основні відділи: адаптації та реабілітації, медичний, 
спеціальних технологій навчання. Вказані відділи за-
діяні в реалізації моделі системи супроводу навчання 
за такими напрямами: технічний, медико-реабілі-
таційний, педагогічний, психологічний, соціальний, 
спортивно-реабілітаційний, професійна адаптація. 

Головна відмінність інклюзивної форми навчан-
ня від інтегрованої та спеціальної полягає, на-
самперед, у поєднанні двох важливих особли-

востей, а саме: соціалізація та створення необхідних 
умов для навчання [3]. Соціалізація – це «процес 
розвитку та становлення особистості, який вклю-
чає дві взаємопов’язані складові: засвоєння особис-
тістю вимог суспільства, присвоєння норм, правил 
поведінки, у результаті чого відбувається адаптація; 
та особистісну інтерпретацію одержаного досвіду, 

Таблиця 1

Загальна характеристика етапів розвитку освіти осіб з особливими потребами в Україні [1]

№ 
з/п Етап Характерні ознаки

1 І етап (1991–2000 рр.)

У законодавстві держави зазначено право отримати освіту всіма громадянами вна-
слідок затвердження міжнародних документів щодо дотримання прав людини. Для 
освітньої системи вказаного періоду характерно: вертикально-горизонтальна струк-
тура; функціонування спеціальних закладів; отримання освітніх послуг у спеціальних 
навчальних закладах; відсутність відповідного науково-методичного та навчального 
забезпечення навчального процесу, психолого-педагогічних способів, прийомів діа-
гностики порушень; низький рівень соціально-трудової адаптації, інтеграції в соціум 

2 ІІ етап (2001–2010 рр.)

Перші спроби щодо вдосконалення інтернатної системи навчання з метою інтеграції  
в соціокультурний простір. Участь міжнародних фондів, спільнот батьків, громадських 
організацій у створенні навчально-реабілітаційних центрів. Розширення функцій спеці-
альних навчальних закладів: психолого-педагогічний супровід, забезпечення корекції 
розвитку, застосування технології відновлення дітей з особливими потребами. Закла-
дено початок інтеграції осіб з особливими потребами до загальноосвітніх навчальних 
закладів

3 ІІІ етап (2011 р. – 
донині)

Пріоритетний напрям цього етапу – впровадження інклюзивної освіти. Вагому роль у 
цьому відіграв канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливи-
ми освітніми потребами в Україні» (2008–2013 рр.). Отримані результати, напрацюван-
ня в результаті реалізації цього проекту були використані в розробленні необхідних 
методичних матеріалів, посібників, у створенні документів державного значення. Спо-
стерігається зменшення кількості спеціальних навчальних закладів
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Форми навчання осіб з особливими
потребами у ЗВО 
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Рис. 1. Форми навчання студентів з особливими потребами у ЗВО [2]

тобто індивідуалізацію» [4]. Таким чином, соціаліза-
ція забезпечить гармонійний розвиток молоді з осо-
бливими потребами через ознайомлення з вимогами 
соціуму, опанування загальноприйнятих норм пове-
дінки, отримання досвіду спілкування, налагодження 
взаємин, вміння працювати в команді з іншими осо-
бистостями.

Умовами розвитку інклюзивного навчання 
можна назвати такі: належне забезпечення ресур-
сами (фінансовими, інтелектуальними, кадровими 
тощо); використання сучасних технологій з метою 
розроблення новітніх методик, які орієнтовані на 
характерні особливості кожного індивідууму; профе-
сійна компетентність педагогів; загальнодоступність 
будівель закладів освіти, транспортних засобів, біблі-
отек тощо [5].

Проаналізуємо міжнародний досвід щодо роз-
витку інклюзивного підходу у ЗВО. Напри-
клад, в університетах Канади функціонують 

відділи, які надають підтримку особам із певними 
порушеннями (труднощі з мобільністю, порушен-
ня зору і слуху, синдром дефіциту уваги). Крім того, 
впроваджено принципи універсального дизайну з 
урахуванням індивідуальних потреб студентів, про-
ведення навчання науково-педагогічного персоналу 
та працівників щодо особливостей вибору оптималь-
них стратегій пристосування навчальних програм. 
Для студентів розроблено програми орієнтації щодо 
конспектування, складання іспитів, репетиторства, 
в яких окреслено принципи їх функціонування. На 
державному рівні характерним є спеціальне фінансу-
вання матеріалів і адаптивних технологій, які освітні 
заклади використовують, щоб зробити процес на-
вчання максимально простим. Під час навчання в 
університетах Канади усіх студентів залучають до ак-
тивної участі в різноманітних проектах, позааудитор-
них заняттях з метою розвитку їх творчої, наукової 
діяльності тощо [6].

Університети США також мають офіси, які до-
помагають студентам з особливими потребами. Піс-
ля прийняття Закону про інвалідність 1990 р. усі аме-
риканські університети повинні враховувати деякі 
мінімальні вимоги студентів, що потребують особли-
вих умов для навчання. Наприклад, наведемо декіль-
ка заходів американських університетів для студен-

тів з особливими потребами: формування окремого 
процесу реєстрації, проведення спеціальних курсів 
для студентів із синдромом дефіциту уваги, здійснен-
ня спеціалізованих діагностичних тестів, надання 
індивідуальної підтримки фахівцями із інвалідності. 
Аудиторії оснащені допоміжними матеріалами та за-
собами з метою створення рівних умов навчання для 
всіх студентів. Університети США та Канади націлені 
на забезпечення добробуту своїх студентів. Хоча ор-
ганізації Канади сфокусовані більше на надання від-
повідної допомоги, забезпечення спеціалізованими 
засобами студентів з особливими потребами. Для 
США характерним є розроблення та реалізація со-
ціальних програм і заходів щодо інтеграції студентів 
з особливими потребами в суспільство. Проте уні-
верситети обох країн зацікавлені в досягненні успіху 
своїх студентів, тому надають консультації, допомогу 
щодо складання іспитів, пошуку житла, працевла-
штування тощо [6].

Європейський університет Віадріна в Німеччи-
ні надає підтримку студентам з хронічними захворю-
ваннями та фізичними вадами. За даними проведе-
ного опитування “StudiVZ” у 2008 р., освітній заклад 
визнаний як один з п’яти найбільш дружніх універси-
тетів Німеччини для людей з обмеженими можливос-
тями. Сформовані спеціальні правила щодо складан-
ня іспитів, тобто можна узгодити з лектором спосіб 
проведення іспиту (усна, письмова чи візуальна фор-
ма), визначити кількість необхідного часу [7].

Лейденський університет (Нідерланди) пропо-
нує такі спеціальні заходи та послуги: продовження 
кінцевого терміну виконання завдання; часткове 
звільнення від необхідності відвідувати кожне занят-
тя; виокремлення додаткового часу щодо складання 
іспитів (максимум 30 хвилин додатково для триго-
динного іспиту); можливість складати іспити в окре-
мій кімнаті з меншою кількістю студентів; викорис-
тання ноутбука для іспитів; пристосування розкладу 
лекцій та написання навчальних підручників відпо-
відно до потреб студентів з обмеженими можливос-
тями. В університеті функціонує Центр інвалідності 
Fenestra. У кожній навчальній програмі є консультант 
з навчання, який ознайомлений із структурою про-
грами та допомагає у вирішенні питань, пов’язаних 
з адаптацією. Крім того, в освітньому закладі можна 
звернутися за допомогою до студентських радників, 
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психологів, консультантів з професійної орієнтації. 
Консультанти з профорієнтації допоможуть вибрати 
відповідну навчальну програму на основі складання 
спеціального тесту. Завдяки проходження даного тес-
ту особи з особливими потребами зможуть прийняти 
рішення щодо вибору професії [8]. 

Університет Осло (Норвегія) пропонує сту-
дентам з особливими потребами таке: резервуван-
ня навчального місця в читальному залі; допомога у 
плануванні навчання; інформування науково-педаго-
гічного персоналу щодо особливих потреб студента; 
доступ до «тихих» кімнат; представлення інформації 
щодо наявності аудіокниг, електронних книг тощо. 
Студенти з особливими потребами мають можли-
вість подати заявку на: отримання додаткового часу, 
можливості відпочити або пересуватися під час скла-
дання іспиту; забезпечення допоміжними засобами 
(програмне забезпечення, диктофони) тощо [9].

Достатньо високий рівень розвитку системи 
інклюзивної вищої освіти притаманний Уні-
верситету Масарика (Чехія). Для створення 

необхідних умов навчання в університеті вступнику 
потрібно надати інформацію щодо своїх потреб, які 
офіційно підтверджені відповідними документами. 
У ЗВО надають три види допомоги в навчанні: пере-
ведення лекцій та семінарів у прийнятну для особи 
форму; допоміжне навчання передбачає можливість 
здобуття особами з особливими потребами додат-
кових навичок і знань; проведення індивідуальних 
консультацій. Основними джерелами фінансування 
допомоги молоді з особливими потребами є внески 
Міністерства освіти, благодійних фондів, гранти. За 
ініціативи Університету Масарика створено Асоціа-
цію підтримки студентів з ООП. Завдяки створеній 
організації науковці Університету Масарика мають 
можливість ділитися своїми ідеями щодо розвитку 
інклюзії. Крім того, набула розвитку й архітектурна 
інклюзія, тобто безбар’єрне середовище, що перед-
бачає пристосування будівель до індивідуальних по-
треб кожного студента. Отримати освіту в Універси-
теті Масарика може кожен студент, незважаючи на 
свої особливості. Це підтверджено наявністю домаш-
ньої вищої освіти. Дана форма здобуття вищої освіти 
передбачає індивідуальне навчання через Skype, орга-
нізування занять та проведення іспитів викладачами 
для студентів з особливими потребами в домашніх 
умовах відповідно до сформованого графіка [10].

Вивчення міжнародного досвіду щодо особли-
востей розвитку інклюзії в закладах вищої освіти до-
зволяє виокремити такі ключові моменти [6–10]:
 створення спеціальних відділів в освітніх за-

кладах, які надають допомогу студентам з 
особливими потребами;

 формування безбар’єрного середовища, тобто 
пристосування будівель до потреб кожного 
студента;

 забезпечення особистісного розвитку студен-
тів з особливими потребами через активну 
участь у різних проектах;

 надання консультацій щодо складання іспи-
тів, пошуку житла, працевлаштування тощо;

 складання навчальних матеріалів з урахуван-
ням індивідуальних потреб студентів;

 підвищення інклюзивної компетентності нау-
ково-педагогічних працівників з метою ви-
бору альтернативних напрямів адаптації на-
вчальних програм;

 виділення коштів на забезпечення необхід-
ними спеціалізованими засобами, новітніми 
технологіями з метою вдосконалення на-
вчального процесу тощо.

Розглянемо особливості запровадження та ре-
алізації інклюзії в закладах вищої освіти Укра-
їни на прикладі Національного університету 

«Львівська політехніка», Чорноморського національ-
ного університету імені Петра Могили, Національно-
го технічного університету «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», Сумського дер-
жавного університету. Інформацію щодо діяльності 
ЗВО у сфері інклюзії наведено в табл. 2.

Як бачимо, відбуваються вагомі трансформа-
ційні зміни в освітній політиці вітчизняних закладів 
вищої освіти. Насамперед, спостерігаємо перехід від 
радянської до сучасної світової освітньої системи, яка 
ґрунтується на принципі «освіта доступна для всіх», 
тобто кожна людина має право на здобуття відповід-
ного рівня освіти. Першими кроками ЗВО до впро-
вадження інклюзивної моделі навчання є прагнення 
створити безбар’єрне навчальне середовище, спеціалі-
зовані відділи підтримки студентів з особливими по-
требами, використовувати новітні технології для про-
ведення навчального процесу, співпрацювати із закор-
донними освітніми установами з метою перейняття їх 
досвіду діяльності тощо. Однак абсолютне реформу-
вання ЗВО в напряму інклюзивної політики потребує 
формування відповідного плану розвитку (рис. 2). 

План розвитку інклюзії у ЗВО необхідно фор-
мувати на основі врахування таких принципів [16]: 
 до прав і свобод кожної людини необхідно 

ставитись з повагою; 
 адаптація освіти до потреб та вимог сьогодення; 
 дослідження, аналізування та реалізація інно-

ваційних варіантів інклюзивної моделі; 
 відсутність дискримінації в освітньому сере-

довищі; 
 доступність освітнього середовища (архітек-

турна, інформаційна, освітня, соціальна); 
 складання науково-методичних матеріалів 

відповідно до стандартів якості освітніх по-
слуг; 

 взаємодія та єдність учасників освітнього 
процесу; 



БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2019112

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	О
СВ

ІТ
А 

І Н
АУ

КА

www.business-inform.net

Таблиця 2

Особливості запровадження та реалізації інклюзії в закладах вищої освіти України 

№ 
з/п Характерні особливості інклюзії у ЗВО

1

Національний університет «Львівська політехніка»

Розвиток інклюзивної освітньої політики на міжнародному, національному, регіональному та локальному уні-
верситетському рівнях.  
Станом на 2019 р. на стаціонарній формі навчаються 225 студентів з інвалідністю, 2 студенти – учасники АТО, 
508 студентів – дітей учасників АТО, 8 студентів – дітей загиблих учасників АТО, 153 студенти – внутрішньо  
переміщені особи.  
Загальна кількість працівників з інвалідністю – 227, з них викладачів – 69 осіб.  
Реалізація інклюзивної освітньої політики на основі взаємодії таких напрямів: трансформація навчального 
середовища, підвищення кваліфікації викладачів, надання послуг для студентів та викладачів з інвалідністю, 
робота в громаді.  
Активна діяльність Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами, 
служби доступності «Без обмежень».  
Укладання значної кількості угод про співпрацю з організаціями, університетами на міжнародному рівні.  
Співпраця з державними, громадськими організаціями, фондами, представництвами тощо

2

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Реалізація дистанційного навчання через впровадження віртуального освітнього середовища Moodle, перед-
бачено супровід навчання студентів з інвалідністю.  
Станом на 2018–2019 рр. навчається близько 70 студентів з інвалідністю.  
Вступ абітурієнта з особливими потребами здійснюється на загальних і спеціальних умовах, що передбачає бю-
джетну та комерційну форму навчання.  
Можливе фінансування навчання за контрактом Фондом соціального захисту інвалідів.  
Наявність пандусів, спеціальних аудиторій, спеціалізованих кімнат особистої гігієни.  
Надання психологічної підтримки.  
Залучення студентів до активної участі в різних проектах

3

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Індивідуальна підтримка: використання педагогічних технологій, адаптаційних технічних засобів, спеціальних 
методів у навчально-виховному процесі.  
Особливості навчання: відвідування лекцій разом з усіма; створення окремих підгруп для проведення лабора-
торних і практичних занять; складання індивідуального плану навчання, індивідуального графіка; забезпечення 
технічного, організаційного, педагогічного, психологічного, соціального супроводу осіб з особливими освітні-
ми потребами; можливість дистанційного навчання. Робота мотивує: організування семінарів для науково- 
педагогічних працівників університету з метою інформування про новітні методи навчання

4

Сумський державний університет

Умови навчання: для студентів, які мають захворювання опорно-рухового апарату, заняття проводять в корпу-
сах, обладнаних пандусами та ліфтами.  
В університеті передбачено дистанційну освіту – доступ до навчальних матеріалів, викладачі надають консуль-
тації за допомогою засобів електронної комунікації, атестація з навчальних дисциплін, захист випускної роботи 
в онлайн-режимі.  
Інфраструктурні умови: наявність пандусів, ліфтів у навчальних корпусах, університетській клініці

Джерело: складено за [11–15].

 застосування індивідуального підходу до на-
вчання та створення умов для розвитку осо-
бистості; 

 підготовка до активної взаємодії із суспіль-
ним середовищем.

Формування плану впровадження інклюзії у 
ЗВО передбачає, насамперед, ідентифікуван-
ня основних напрямів її розвитку та способів 

їх реалізації з метою створення відповідного освітньо-
го середовища. Перш за все, розглянемо такі можливі 
взаємопов’язані напрями розвитку інклюзії у ЗВО [17]:

 організаційна культура має на меті визначення 
та дотримання основних інклюзивних ціннос-
тей, які формують підґрунтя взаємовідносин 
між учасниками навчально-виховного проце-
су, зумовлюючи перманентний розвиток ЗВО;

 інклюзивна освітня політика передбачає скла-
дання відповідних внутрішніх нормативних 
документів, які виступають базою для адапта-
ції навчальних програм, навчально-методич-
них матеріалів. Крім того, розвиток інклюзив-
ної освітньої політики обумовлює врахування 
індивідуальних потреб кожного студента;
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 інклюзивна практика орієнтована на втілення 
визначених інклюзивних засад під час прове-
дення занять у ЗВО.

Основними способами реалізації визначених на-
прямів інклюзивного розвитку ЗВО вважаємо такі [18]: 
 нормативно-правове забезпечення – затвер-

дження положень щодо впровадження низки 
аспектів інклюзії: 

 організаційне забезпечення – організування 
навчального процесу, вступу осіб з особливи-
ми потребами, надання підтримки студентам 
під час навчання, проведення навчання науко-
во-педагогічних працівників з метою вдоско-
налення їх професійної діяльності тощо; 

 навчально-методичне забезпечення – скла-
дання індивідуальних програм навчання, фор-
мування навчально-методичних матеріалів, 
подання матеріалів у вигляді відповідно до 
потреб студентів; 

 матеріально-технічне забезпечення – до-
ступність освітнього середовища, тобто пе-
ресування осіб з особливими потребами без 
перешкод; 

 інформаційне забезпечення – використання 
інформаційно-комунікаційних технологій під 
час навчання, тобто забезпечення новітніми 
технологіями, програмним забезпеченням 
тощо з метою встановлення ефективного ко-
мунікаційного зв’язку [5]; 

 кадрове забезпечення – проведення тренінгів, 
семінарів, відкритих занять з метою підви-
щення інклюзивної компетентності науково-
педагогічних працівників; 

 фінансове забезпечення – співпраця з дер-
жавними, громадськими організаціями, бла-
годійними фондами, з представниками між-
народних організацій з метою фінансування 
інклюзивного розвитку у ЗВО.

Розроблення плану розвитку інклюзії у ЗВО 
з ідентифікуванням основних її напрямів і способів 
реалізації створить умови для соціалізації осіб з осо-
бливими потребами.

ВИСНОВКИ
У статті наведено характерні особливості щодо 

інклюзивної форми навчання у вітчизняних і закор-
донних ЗВО; розкрито основні складові плану інклю-
зивного розвитку освітніх закладів. Формування пла-
ну розвитку інклюзії у ЗВО розкриває основні її прин-
ципи, напрями та способи реалізації. Виокремлення 
та оцінювання факторів впливу на розвиток інклюзії 
у ЗВО є предметом подальших досліджень.                 
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