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Анотація. У статті досліджена відмінність між організацією навчання сту-
дентів з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти спеці-
ального, класичного, інтегрованого та інклюзивного типу. Визначено та про-
аналізовано організаційні заходи, які необхідно запровадити закладу вищої 
освіти інклюзивного типу. Приділена увага питанню організації супроводу 
навчання студентів з особливими освітніми потребами у закладах вищої 
освіти інклюзивного типу. Представлено узагальнений досвід організації на-
вчання студентів з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти 
Європейського Союзу. 
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Annotation. The author of the article, on the example of the activity of the Higher 

International Open International University of Human Development «Ukraine», reveals 
the role and importance of active research and international activity of the modern 
higher education institution in Ukraine. The ongoing higher education reform in Ukraine 
poses many challenges to the modern scientific community. It is significant that 
universities, with minimal governmental funding, hold the bar and provide a full range 
of opportunities for their staff and students. It is the scientific communication with the 
countries of Europe and the world in general that contributes to the growth of the quality 
of educational services and faster progress in various fields of science. It is gratifying 
to realize that there is a growing generation of young scientists who will develop national 
science and worthy representation of the state at the international level, create their 
ambitious projects and make their lives better here and now. A modern university is 
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able to open the door to Europe for anyone who wants to study and build a successful 
career internationally here and now — this is a clear demonstration of the experience 
of University «Ukraine». First of all, it is a matter of science and research together with 
foreign partners. Today, the University has more than 40 agreements with foreign 
higher education institutions, the vast majority of them defining the directions and basic 
conditions for cooperation in the field of academic mobility and conducting joint 
research. The article deals with an analysis of the results of such cooperation. The best 
result is of course the fact that the Higher International Open International University of 
Human Development «Ukraine» as the only inclusive educational institution in Ukraine 
has managed to create a reputation of a research-type university not only in Ukraine, 
but also abroad in less than 20 years of its activity. 

Keywords: University «Ukraine», international activity of the university, scientific 
research. 

 
Вступ 
Інклюзія у вищій школі реалізується як наслідок послідовного втілення прин-

ципів інклюзивного навчання осіб з інвалідністю від дитячого садка до позашкіль-
ної освіти, а також ефективного включення осіб з інвалідністю в усі сфери життє-
діяльності суспільства. Однак в Україні на сьогодні маємо стуацію, коли соціальна 
інклюзія та інклюзивне навчання тільки починають впроваджуватися, а тому не 
працюють у тій мірі, у якій це потрібно [3, с. 123]. 

 
Формулювання задачі 
Попри поширення інклюзивної освіти у більшості країн Північної Америки та 

Європи, досвід інших країн у впровадженні принципів доступного навчання може 
бути тільки частково використано, адже ситуація, що склалася сьогодні в Україні, 
потребує власної системи оцінки, а також підходів до розв’язання основних 
проблем та попередження можливих викликів. Важливо врахувати ту обставину, 
що інклюзивне навчання осіб з інвалідністю у вищому навчальному закладі на 
сьогодні не регламентовано нормативно, а тому залишається на рівні інноватики 
та індивідуальної практики конкретного вищого навчального закладу. Тому 
найбільшу цінність за таких обставин становить досвід практичного втілення 
інклюзивного навчання у системі вищої освіти. В Україні єдиним закладом вищої 
освіти, що втілює на практиці принципи інклюзивного навчання у системі вищої 
освіти, є Університет «Україна», що ось уже майже 20 років надає доступну вищу 
освіту особам з інвалідністю, а тому має власні визнані теоретичні та практичні 
напрацювання. До речі, у 2018 році Університет «Україна» потрапив до Книги 
Рекордів України за встановлення рекорду України у категорії «Освіта» — 
найбільша кількість випускників з інвалідністю в Україні з окремого навчального 
закладу. У період з 1 липня 2002 року по 1 липня 2018 року загальна кількість 
випускників з інвалідністю склала 9815 осіб. 

Інклюзивне навчання у закладах вищої освіти базується на основних 
досягненнях сучасної педагогічної науки загалом та андрагогіки зокрема. Аналіз 
світового досвіду імплементації інклюзії свідчить про складність і багатогранність 
досліджуваної проблеми. Поняттям «інклюзія» за такого підходу набуває статусу 
нової філософії освітньої галузі, що має забезпечити повноцінну участь усіх 
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громадян незалежно від їхніх можливостей у соціальному й культурному житті. 
Така філософія вибудовується на принципах нової гуманітарної моделі 
інвалідності: включення, відкритої невизначеної особистості, еволюційності та 
нормалізації, що передбачає перебудову всієї економічної, освітньої, юридичної 
та політичної системи відповідно до нових суспільних стандартів. Відтак 
важливим чинником успішного впровадження інклюзії є розвиток та становлення 
України як соціальної держави [2, с. 122–127].  

 
Організація навчання студентів з особливими освітніми потребами 

у закладах вищої освіти інклюзивного типу 
Основою здобуття вищої освіти є державні освітні стандарти, обов’язкові для 

всіх студентів незалежно від стану їхнього здоров’я. Тільки за такого підходу до 
навчання особи з інвалідністю можуть стати висококваліфікованими фахівцями 
конкурентоспроможними на ринку праці. Проте визначальними є умови, створені 
закладом вищої освіти для забезпечення доступу для здобуття вищої освіти. 
Заклади вищої освіти (далі — ЗВО) можна тут поділити на чотири категорії: ЗВО 
спеціального типу, ЗВО класичного типу, ЗВО інтегрованого типу та ЗВО 
інклюзивного типу. 

Навчання студентів у ЗВО спеціального типу передбачає формування 
контингенту студентів з інвалідністю однієї нозології. Це значно полегшує 
організацію підтримки їхнього навчання, але, фактично, призводить до їх 
сегрегації. 

У деяких ЗВО класичного типу на виконання державного замовлення також 
можуть формуватися окремі академічні групи спеціального типу зі студентів з ін-
валідністю однієї нозології. При цьому за межами навчального процесу студенти 
знаходяться у звичайному студентському середовищі, в яке можуть 
інтегруватись. Але за умови, що ЗВО буде здійснювати супровід. 

Навчання у ЗВО інтегрованого типу передбачає спільне навчання студентів 
з особливими освітніми потребами з нормативними студентами. Така форма 
навчання визнає за людьми з інвалідністю рівні права на здобуття вищої освіти 
і потребує від ЗВО певних зусиль для забезпечення реалізації політики рівних 
можливостей. Навчання та виховання студентів з інвалідністю здійснюються в ін-
тегрованих групах. Особливістю навчання студентів з інвалідністю в інтегровано-
му освітньому середовищі є те, що, сприймаючи їх як рівних, до них висуваються 
такі ж вимоги з боку ЗВО, як і до інших студентів. В інтегрованій групі не можна, 
наприклад, на потребу студента з інвалідністю уповільнювати темп лекції, 
зменшувати кількість пар та їх тривалість, спрощувати чи скорочувати обсяг 
навчального матеріалу, оскільки це знижує якість фахової підготовки. Тому на 
перших етапах інтеграція студентів з інвалідністю носить стихійний характер. 
Тільки одиниці можуть подолати всі труднощі навчання самостійно або за 
допомогою батьків та друзів [4, с. 18]. 

Процес навчання осіб з особливими освітніми потребами тісно пов’язаний 
з процесом їхньої соціалізації впродовж всього життя. Тому інтеграція людей у на-
вчальний процес суттєво полегшує їхню подальшу інтеграцію у суспільство, 
оскільки передбачає спільне навчання людей з інвалідністю з нормативними 
студентами. Але інтеграція людей з різними нозологіями в освітнє середовище ще 
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не гарантує її учасникам рівного доступу до навчання, оскільки у деяких з них 
можуть бути специфічні освітні потреби. Тому для забезпечення рівних 
можливостей для освіти людей з інвалідністю необхідно запровадити комплекс 
заходів, що забезпечують створення інклюзивного середовища у закладі вищої 
освіти. 

Відтак, навчання у ЗВО інклюзивного типу передбачає не лише спільне 
навчання студентів з особливими освітніми потребами з нормативними 
студентами, а й організацію супроводу навчання та соціальної інтеграції студентів 
з особливими освітніми потребами. Тільки таким чином в інклюзивному 
освітньому середовищі можна компенсувати функціональні порушення, що 
впливають на якість навчання студентів з особливими освітніми потребами, 
і надати особам з інвалідністю необхідну підтримку. Супровід навчання студентів 
з особливими освітніми потребами — це система заходів, спрямованих на 
забезпечення рівного доступу до навчання, тобто нівелювання або принаймні 
мінімізація проблем, з якими зіштовхуються у процесі здобуття вищої освіти 
студенти з інвалідністю.  

Зі створенням Університету «Україна» — університету нового, інклюзивного 
типу, в основу якого було закладено ідею забезпечення рівного доступу до якісної 
вищої освіти всім бажаючим, незалежно від стану їхнього здоров’я, матеріального 
становища чи місця проживання, розпочався етап системної розбудови в Україні 
інтегрованого освітнього середовища з подальшим переходом до організації 
інклюзивного навчання [6, с.4]. 

Інклюзія — це особлива система навчання, яка передбачає індивідуальний 
підхід до студентів всіх нозологій, відповідно до їх освітніх потреб [5, с. 11]. 
Інклюзія вимагає змін на всіх рівнях освіти і, в першу чергу, формування 
безбар’єрного освітнього середовища. Тому перш, ніж прийняти на навчання 
студентів з інвалідністю, заклад вищої освіти, втім, як і будь-який інший 
навчальний заклад інклюзивного типу, має запровадити низку організаційних 
заходів, зокрема: створити спеціалізовану матеріально-технічну базу; 
безбар’єрне освітнє середовище, в якому приміщення, інформація, техніка 
і навчальний матеріал були б доступні для всіх студентів; надати можливості 
вибору форми навчання: денної, заочної, дистанційної, комбінованої; наблизити 
освітні послуги до місць проживання маломобільних студентів (відкриття філій, 
центрів дистанційної освіти); підготувати адаптоване навчально-методичне 
забезпечення для студентів різних нозологій (аудіо-, відео-, тактильних та 
електронних матеріалів тощо); забезпечити умови проходження перепідготовки 
викладачів, впровадження спеціальних інформаційних і педагогічних технологій; 
адаптувати викладачів, студентів, їхніх батьків до інклюзивного освітнього 
середовища; систематично формувати в колективі толерантне ставлення 
і розуміння проблем людей з інвалідністю; ураховувати індивідуальні особливості 
і потреби студентів; організувати психологічну підтримку учасників навчального 
процесу; створити умови для надання соціальної та медико-реабілітаційної 
допомоги, для соціалізації, самовизначення і самореалізації; організувати 
позааудиторну діяльність для забезпечення професіональної адаптації студентів, 
підготовки їх до працевлаштування і планування їхньої кар’єри. 
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Досвід роботи закладів вищої освіти Європейського Союзу свідчить, що для 
роботи з абітурієнтами і студентами з особливими освітніми потребами у навчаль-
ному закладі можуть бути створені підрозділи, які забезпечують інклюзію 
студентів в освітнє середовище, їхню соціальну адаптацію та реабілітацію, 
впровадження спеціальних технологій навчання, надання студентам технічної 
допомоги і підготовка до працевлаштування. 

У нашому дослідженні ми встановили, що найчастіше цими проблемами 
опікуються підрозділи з умовними назвами «управління соціальної адаптації та 
реабілітації», «відділ спеціальних технологій навчання», «центр планування і роз-
витку кар’єри» [1]. 

Діяльність управління соціальної адаптації та реабілітації спрямована на 
профорієнтацію та профвідбір абітурієнтів, у тому числі з особливими освітніми 
потребами, створення умов для адаптації студентів до навчання в інклюзивному 
середовищі, контроль за станом їхнього здоров’я, розробку та впровадження 
нових форм реабілітації. В таких управліннях працюють фахівці різного профілю: 
лікарі, медичні сестри, психологи, фахівці з фізичної та соціальної реабілітації, 
сурдопедагоги та інші. Управління соціальної адаптації та реабілітації пропонує 
вступникам з особливими освітніми потребами: консультування абітурієнта щодо 
стану здоров’я на основі результатів обстеження та висновків медико-соціальної 
експертизи; тестування психологічного стану абітурієнта; консультування 
абітурієнта щодо особливостей майбутньої професії; ознайомлення абітурієнта 
з можливостями супроводу його навчання; оформлення висновку щодо вибору 
спеціальності та необхідності проходження медичної реабілітації й медичного 
супроводу; обстеження абітурієнта і оцінювання його фізичного стану; надання 
рекомендації щодо занять у певних спортивних групах. Функції управління 
соціальної адаптації та реабілітації щодо організації роботи зі студентами: 
створення бази даних студентів з інвалідністю та ведення медичної документації 
на них; медичне консультування студентів з інвалідністю; забезпечення 
медичного супроводу; психологічне тестування студента та корекція 
психологічного стану в процесі навчання; психологічне консультування студентів; 
оцінювання фізичного стану студентів з інвалідністю під час навчання 
у спеціалізованих спортивних групах; організація танцювальної, музичної та арт-
терапії; соціальна реабілітація студентів (соціально-психологічні тренінги, 
корекційно-розвиваючі ігри, ритмічно-рухові та музично-звукові ігрові вправи 
тощо); корекція реабілітаційного процесу та супроводу навчання студентів 
з інвалідністю відповідно до результатів тестування та висновків реабілітаційної 
комісії. 

Головною метою відділу спеціальних технологій навчання є створення рівних 
можливостей для студентів з особливими освітніми потребами шляхом надання 
технічної допомоги у засвоєнні навчального матеріалу. Відділ узгоджує потреби 
студентів у супроводі навчання з можливостями університету. Відділ спеціальних 
технологій навчання створює та підтримує умови, що надають студентам 
з особливими освітніми потребами можливість навчатися і незалежно діяти 
в інтегрованому університетському середовищі, отримуючи необхідну підтримку, 
що в свою чергу сприяє розвитку їх впевненості у собі. Завданням відділу 
спеціальних технологій навчання є також забезпечення технічного супроводу 
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студентів з інвалідністю при виконанні їхніх навчальних завдань. Важливе місце 
в організації навчального процесу для студентів з особливими потребами має 
самостійна робота, спрямована на засвоєння студентами навчального матеріалу 
у позааудиторний час. Для організації самостійної роботи студентів необхідно 
забезпечити їх технічними засобами, навчальною, довідковою та методичною 
літературою, консультаціями викладачів. Для цього можуть бути створені 
спеціальні центри з обладнаними робочими місцями для студентів 
з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, організовано доступ до 
Інтернету. Створено медіатеку (альтернативну бібліотеку) — зібрання навчальної 
та художньої літератури, підручників, посібників, конспектів лекцій, довідників, 
методичного та ілюстративного матеріалу, які представлені в адаптованій до 
потреб студентів з особливими освітніми потребами формі. Адаптована 
література може бути надана студентам у плоскодрукованому вигляді, на дисках 
чи аудіоносіях. Студентам надається технічна, інформаційна та консультаційна 
підтримка, зокрема: навчання роботі на комп’ютері та офісній техніці; надання 
студентам з порушенням зору можливості роботи на комп’ютеризованих робочих 
місцях, обладнаних синтезаторами мови; надання доступу до офісного та 
адаптивного технічного обладнання для сканування навчальної літератури та її 
переводу в електронний вигляд, прослуховування аудіозаписів лекцій, виконання 
самостійних практичних завдань тощо; надання доступу до медіатеки 
(альтернативної бібліотеки аудіо- та електронних навчальних матеріалів); 
надання допомоги у подоланні труднощів, що виникають під час навчання; 
надання інформації щодо сучасних технологій та технічних засобів навчання 
студентів з інвалідністю. Як правило при  
таких центрах працюють курси комп’ютерної грамотності для студентів 
з інвалідністю, зокрема. Особливо для слабозорих чи незрячих студентів. 
Навчання студентів з порушеннями зору користуванню адаптивними технічними 
засобами та офісною технікою включає теоретичні та практичні заняття, на яких 
студенти знайомляться з принципами роботи з відповідними пристроями, 
правилами їх використання, набувають практичних навичок самостійної роботи. 
Для студентів, які опанували технічні засоби та офісну техніку і можуть працювати 
самостійно, створені комп’ютеризовані робочі місця. 

Головна мета діяльності Центру планування та розвитку кар’єри — надання 
допомоги студентам і випускникам закладу вищої освіти у плануванні та 
успішному розвитку професійної кар’єри, формування у них умінь та навичок, 
необхідних для її розбудови, підвищення комунікативного та творчого рівня 
студентської молоді, розвиток здібностей та виявлення талантів кожної окремої 
особистості, сприяння працевлаштуванню студентів та випускників, забезпечення 
фінансування старт-апів. Основними напрямами діяльності таких центрів є: 
профорієнтація вступників, надання їм допомоги у самовизначенні; сприяння 
розвитку особистості студентів, розробка індивідуальних програм особистісного 
та професійного розвитку студентів; навчання студентів основам планування 
професійної кар’єри та технологіям пошуку роботи; забезпечення студентів 
необхідними інформаційними ресурсами щодо розвитку професійної кар’єри та 
працевлаштування; консультування студентів щодо планування кар’єри та 
пошуку роботи, сучасних вимог до претендентів на посаду; створення бази даних 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

 

178 

 
 

резюме випускників та студентів університету; організація практики студентів; 
надання студентам допомоги у працевлаштуванні; створення і поповнення бази 
даних реальних та потенційних роботодавців; проведення інформаційно-
рекламної та роз’яснювальної роботи серед роботодавців, надання та 
розповсюдження інформації про випускників університету; організація зустрічей 
студентів з роботодавцями, екскурсій на провідні підприємства та установи, 
співбесід та інтерв’ю, проведення ярмарків кар’єри; формування з числа кращих 
студентів науково-педагогічного і адміністративного резерву університету; 
встановлення та підтримка зв’язків з випускниками університету, моніторинг 
їхньої кар’єри. 

 
Висновки 
Дослідження доводить, що імплементація інклюзії у закладі вищої освіти 

передбачає взаємну адаптацію обох сторін: студентів, які приходять до 
університету із спеціалізованих (закритих) навчальних закладів або із вузького 
сімейного кола, до нових умов навчання в інклюзивному освітньому середовищі, 
а також самого ЗВО особливих освітніх до потреб студентів. Безперечно, для 
ефективного навчання в умовах інклюзивного середовища важливо забезпечити 
вільний архітектурно-освітньо-комунікаційний простір. Для студентів повинні бути 
створені умови для вільного пересування, навчання, розвитку та спілкування. 
Інклюзивне навчання передбачає повноцінне залучення студентів з інвалідністю 
у навчально-виховний процес. Це забезпечується шляхом запровадження 
спеціальних освітніх технологій і засобів навчання, а також усіма видами 
супроводу навчання. Необхідна також розробка індивідуальних програм, 
спрямованих на особистісний і професійний розвиток студентів. Важливе 
значення також має розвиток фізичної культури та зміцнення здоров’я студентів 
завдяки діючим фізкультурно-спортивним і медико-реабілітаційним програмам. 
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