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В статье освещены общие проблемы высшего образования людей 
с инвалидностью в Украине. Описан опыт работы высшего учебного 
заведения интегрированного типа Открытого международного 
университета развития человека «Украина» в области предостав
ления равных возможностей для получения высшего образования людям 
с инвалидностью, сиротам и молодежи из малообеспеченных семей. 
Показаны перспективы интеграции в общество людей с инвалидностью 
посредством высшего образования. 

This article covers general problems of higher education for people with 
disabilities in Ukraine. It describes experience of integrated higher educa
tion institute Open International University of Human Development "Ukraine" 
in the field of providing equal access to higher education for people with 
disability, orphans and poor. It shows prospects of integration people with 
disabilities into society by means of giving them higher education. 

Пріоритетність необхідності забезпечення розвитку людини в інтересах 
людини і власними її силами вперше була сформульована ще Авраамом 
Лінкольном. Досягнення цієї мети передбачає створення сприятливого, з 
позицій людського розвитку, середовища — економічного, політичного, 
екологічного. В глобальному розумінні необхідна інтеграція всіх країн світу 
в єдине співтовариство і всіх людей в єдину спільноту в межах кожної 
держави на принципах загальнолюдських цінностей. 

Для визначення стану людського розвитку різних країн світу 
Організацією Об'єднаних Націй застосовуються спеціальні індекси, що 
базуються на характеристиках суспільного здоров'я, освіти і матеріального 
добробуту населення. Таким чином, стан людського розвитку кожної країни 
(і окремих регіонів у межах країн) набуває певного кількісного виміру. 

Значущість проблем людського розвитку в сучасному світі зумовлена 
кількома чинниками, зокрема посиленням соціальної орієнтації економіки 
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в розвинутих країнах і загостренням проблем нерівномірності розвитку 
населення розвинутих країн і тих, що розвиваються. Це привело до відмови 
від трактування процесу розвитку тільки як зростання обсягу матеріальних 
благ і послуг, а отже, до усвідомлення того, що характеристиками розвитку 
не можуть слугувати лише традиційні макроекономічні показники, зокрема 
обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) та середньодушовий дохід. 

Важливою віхою на шляху до людського розвитку стало введення в 
науковий обіг в середині XX ст. відомим американським ученим-економістом, 
лауреатом Нобелівської премії 1990 р. Теодором Вільямом Шульцем поняття 
людського капіталу, під яким розумілась сукупність знань і кваліфікацій, 
що виконувала подвійну функцію — засобу виробництва і предмета 
тривалого користування. Знання і компетентність у концепції людського 
капіталу були визнані принципово важливим джерелом економічного 
зростання і відповідно було визначено економічну роль освіти, науки, 
охорони здоров'я, які до того трактувалися виключно як галузі, що 
споживають, але не виробляють. 

Накопичення людського капіталу здійснюється завдяки інвестиціям, 
передусім у набуття знань і кваліфікації через шкільну та післяшкільну 
освіту, в охорону здоров'я, шляхом міграції, поширення інформації щодо 
функціонування економіки, ринку праці тощо, які забезпечують розвиток 
інтелектуальних і фізичних здібностей людини, в також можливості їхньої 
реалізації, підвищення ефективності праці. В цілому теорія людського 
капіталу сприяла загальній тенденції зміни ставлення до освіти, культури 
та інших галузей соціальної сфери, зокрема з точки зору їх ресурсного 
забезпечення. Доказ рентабельності витрат на освіту, наприклад, сформував 
новий погляд на освіту: політики почали трактувати її як вагомий чинник 
економічного зростання, а менеджери та підприємці — як фактор 
підвищення продуктивності праці. 

Визнано, що наявність вищої освіти в широких верств населення, 
передусім молоді, як ознаки високої кваліфікації робочої сили є необхідною 
передумовою розвитку, тобто всі країни мають формувати політику, націлену 
на стимулювання набуття високої професійно-освітньої підготовки, навіть 
якщо це потребує вагомих бюджетних витрат. Дістала поширення концепція 
так званої безперервної освіти, яка трактує підвищення професійно-
освітнього рівня як економічно доцільну діяльність людини протягом усього 
життя. Зросло і ресурсне забезпечення освіти, переважно завдяки залученню 
різноманітних джерел її фінансування. 

Наступним кроком на шляху створення теорії людського розвитку стала 
теорія розвитку людських ресурсів, сконцентрована на проблемах 
демографії, зайнятості, охорони здоров'я, освіти та професійної підготовки, 
споживання, харчування, умов життя, урбанізації, стану навколишнього 
середовища. 

Значну роль у переході від теорій економічного зростання до теорій 
людського розвитку відіграла також концепція базових потреб, яка стала 
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основою програмної доповіді Міжнародної організації праці "Зайнятість, 
зростання і базові потреби" (1976). Названа концепція передбачає 
формування соціально-економічної політики розрахунку, по-перше, на 
обов'язкове забезпечення певних мінімальних потреб у харчуванні, одязі, 
житлі та побутовій техніці, по-друге, на поліпшення суспільних послуг (із 
забезпечення якісною питною водою, підтримки належного санітарного 
стану місць проживання, розвитку суспільного транспорту, охорони здоров'я, 
освіти). Більшість міжнародних організацій пов'язують задоволення цих 
потреб з дотриманням прав людини і вважають надзвичайно важливим 
способом досягнення поставленої мети активізацію поведінки самої людини, 
залучення її "в розвиток через участь" на рівні як прийняття рішень, так і 
їх практичного втілення. 

Принциповий вплив на формування сучасного погляду на розвиток як 
на процес, в центрі якого знаходиться людина, максимальна реалізація її 
прав та потреб, розвиток і реалізація її здібностей, здійснили теоретичні 
розробки відомого вченого в галузі економіки, лауреата Нобелівської премії 
1998 p., професора Кембриджського коледжу Амарти Сена, зокрема його 
концепція розширення вибору. Вчений запропонував оцінювати добробут 
за можливостями людей додержувати той спосіб життя, який більшість 
вважає достойним, а не за рівнем ВВП на душу населення чи іншими 
макропоказниками. Дохід, за А. Сеном, має тлумачитись не як кінцева 
мета, а як засіб розширення вибору (більшу свободу вибору і більше 
варіантів для вибору мети та способу життя) для кожної людини щодо 
охорони здоров'я, освіти, економічної та суспільної діяльності. А. Сен 
розглядає розвиток як процес розширення можливостей, а не поліпшення 
економічного добробуту. 

Результатом усіх цих наукових розробок стало створення наприкінці 
1980-х років концепції людського розвитку, випрацьованої фахівцями ООН. 
Вона містить принаймні дві принципові відмінності від концепції економічного 
зростання. 

По-перше, розрізняються визначення мети розвитку. Якщо економічні 
теорії формулюють мету як збільшення обсягів ВВП і національного 
багатства, то теорія людського розвитку визнає метою забезпечення 
можливостей жити довго і не хворіти, мати доступ до нагромаджених 
людством знань тощо. Можливості і вибір тісно пов'язані як між собою, 
так і зі свободою — як щодо захисту від негативних умов життя (голоду, 
війни, забруднення навколишнього середовища і т. ін.), так і щодо доступу 
до позитивних умов (вільного вибору свого життєвого шляху, місця 
проживання, освіти, професії, місця роботи тощо). А. Сен підкреслює, що 
в кінцевому підсумку розвиток — це питання свободи. Таким чином, 
зростання пропозиції товарів і послуг може сприяти розширенню 
можливостей людини щодо задоволення її потреб, а отже, і свободи, але 
це не є самоціллю. 

По-друге, розрізняються уявлення про основні інструменти розвитку. 
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На відміну від економічних теорій концепція розвитку не визнає ними 
інвестиції в машини та обладнання. Аргументом на користь концепції 
людського розвитку є досвід країн, що здійснювали масштабні інвестиції 
в освіту та професійну підготовку і досягли стійких високих темпів зростання 
економіки, хоча, згідно з економічними теоріями, мали б зіткнутися зі 
зниженням загальної ефективності у міру накопичення капіталу. 

До речі, директор інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій, в 
освіті В.Г. Кінелєв вважає, що освіта — це єдина надія на подолання 
глобальної кризи сучасної цивілізації. 

Як зазначає наш вітчизняний учений, філософ Сергій Кримський, 
"Людство ніколи не виходило з кризових ситуацій за допомогою 
економічних заходів. Ніколи! Культура рятувала народи. Тільки з її 
допомогою можна виплисти на поверхню". 

Відповідні моделі зростання, які з-поміж інших вирішальних чинників 
визначають людський капітал, пояснюють це явище компенсаційним впливом 
більш високого рівня освіти на зменшення граничного доходу на капітал, 
демонструють, як освіта дозволяє ефективно використовувати "позитивні 
зовнішні фактори" в рамках усього процесу виробництва. Освічені люди 
використовують капітал більш ефективно, вони більш схильні до 
впровадження інновацій, пошуку нових, досконаліших форм виробництва; 
їх приклад стимулює інших працівників до продуктивнішої праці. Інакше 
кажучи, зростання рівня освіти веде до підвищення ефективності всіх 
факторів виробництва. Отже, нерівність у добробуті багатих і бідних країн 
значною мірою пояснюється можливостями здійснення інвестицій в 
людський капітал, що могло б сприяти підвищенню продуктивності і 
дозволило б використовувати нову технологію. 

Концепція людського розвитку стала основою першої Доповіді про 
світовий людський розвиток 1990 року (ці доповіді нині є щорічними). 
Вона трактує людський розвиток як мету і критерії суспільного прогресу, 
як засіб збільшення доходу, що набуває цінності лише з реальним впливом 
на добробут людей. Людський розвиток визначається як процес зростання 
людських можливостей — людина має прожити довге життя, не хворіти, 
бути освіченою, користуватися політичними й економічними свободами, 
правами людини, суспільною повагою до особистості. Людський розвиток 
являє собою "як процес розширення вибору, так і досягнутий рівень 
добробуту". 

Головний принцип, на базі якого розв'язується протиріччя між 
максимізацією багатства і людським розвитком, формулюється таким чином: 
"Національне багатство може розширювати можливості вибору для людей". 
Цього, однак, може й не відбутися. Визначальним тут є не саме багатство, 
а те, як його використовують різні країни. І доки суспільство не зрозуміє, 
що основне його багатство — це люди, надмірна заклопотаність 
виробництвом матеріальних благ буде заступати кінцеві цілі збагачення 
життя людей". Поточний рівень доходів не гарантує майбутнього 
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процвітання, але якщо отриманий доход достатньо інвестується в людський 
розвиток, економічні показники в майбутньому істотно перевищуватимуть 
поточний рівень. 

Отже, одним із основних напрямів дій щодо оптимізації зв'язку між 
економічним зростанням і людським розвитком у практичній політиці є 
збільшення інвестицій в освіту, охорону здоров'я, професійну підготовку, 
що сприятиме реалізації здібностей людини та її активній участі у 
виробництві та розподілі благ. 

Саме виходячи з концепції людського розвитку і було замислене 
створення Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
"Україна" (Університет "Україна") — вищого навчального закладу 
інтегрованого типу, відкритого для молоді неоднакового рівня підготовки, 
диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. 

Університет "Україна" засновано у травні 1999 р. за рішенням Київської 
міської ради та участі Київської міської державної адміністрації, міських 
та обласних рад, громадських фондів, організацій, закладів освіти. 

В основу його діяльності покладено надання вищої освіти всім бажаючим, 
насамперед молоді з особливими потребами (інвалідам), сиротам, 
матеріально незахищеним громадянам, які мають обмежені можливості 
пересування до інтегрованих центрів навчання, через упровадження 
дистанційних технологій навчання. 

З цією метою Університетом "Україна" створено по всій Україні 
розгалужену мережу філій, представництв, навчально-консультаційних 
центрів. Нині їх 24. 

Університет добровільно взяв на себе місію вчити людей з особливими 
потребами. І в цьому його унікальність. А що може бути важливішим для 
держави з нестабільною економікою, ніж надати цим людям можливість 
зайняти гідне місце у суспільстві, внести свою частку в соціальне замирення 
української спільноти? Яскравий приклад вислову — "Хто, як не я?!". 

На сьогоднішній день в Університеті, в його 24 територіально 
відокремлених підрозділах, при загальній кількості понад 17 тис. студентів 
навчається 1,5 тис. студентів із особливими потребами (близько 9%). 646 
студентів з інвалідністю вчаться в базовій структурі у м. Києві. Це становить 
18,3%. Серед цього контингенту з порушеннями зору — 166 осіб, з 
порушеннями слуху — 150, з вадами опорно-рухового апарату та ДЦП — 
288, студентів, які мають інвалідність із загального захворювання, — 472 
особи. Для порівняння: в Манчестерському університеті, де навчається 
найбільша кількість студентів з інвалідністю в Британії, ця цифра сягає 
6%. 

Тим часом навчання людей з особливими потребами — завдання не з 
легких. Створення певних умов для реалізації збереженого потенціалу 
людини — загальнодержавне завдання. А це вимагає і потребує величезних 
зусиль і віддачі від керівництва та й усього професорсько-викладацького 
складу Університету. 
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людей з особливими потребами Вступ 

Приймаючи на навчання таких людей, вищі навчальні заклади стикаються 
з багатьма організаційними, технічними, методичними, соціально-психолого-
педагогічними та іншими проблемами — такими, як: створення матеріально-
технічної бази; спеціалізоване навчально-методичне забезпечення; адаптація 
навчального процесу до потреб студентів з інвалідністю; організація 
соціальної підтримки; організація медико-реабілітаційної підтримки; 
адаптація викладачів до роботи у специфічних умовах; створення 
безбар'єрного середовища тощо. На жаль, в Україні відсутні моделі навчання 
студентів з особливими потребами та комплексні програми, спрямовані на 
їх особистісний, професійний і соціальний розвиток, на інтеграцію у соціум. 
Ця проблема ще не була предметом спеціального наукового дослідження 
і тому вимагає комплексної теоретичного і практичного розроблення. 
Колектив науковців Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
„Україна" розробив модель системи супроводу навчання студентів з 
інвалідністю у вищому навчальному закладі. 

Для правильної організації навчального процесу насамперед слід 
ураховувати і по можливості компенсувати особливості сприйняття 
навчального матеріалу студентами зі значними порушеннями зору, слуху 
та опорно-рухового апарату. Відповідно до цих особливостей суттєвим 
чином відрізняються і методики викладання їм навчальних предметів. 

Студенти з інвалідністю мають також певні медико-психологічні 
проблеми, що суттєво позначаються на їх навчанні. З-поміж них: знижена 
працездатність, підвищені втомлюваність й виснажуваність, вразливість до 
інфекційних захворювань; труднощі у сприйнятті навчального матеріалу у 
іагальноприйнятому вигляді; порушення концентрації уваги; низький рівень 

фізичної підготовки; слабкі прояви соціальної активності; соціальна 
<анедбаність; низький рівень самоактуалізації; переважна інтровертованість; 
низька самооцінка; емоційна нестійкість; підвищена уразливість та багато 
інших. 

У нашому університеті супровід навчання здійснюється за такими 
напрямами: технічний, психологічний, педагогічний, медичний, 
/)еабілітаційний, спортивний, соціальний. Жодний з них не існує в 
"чистому" вигляді, вони тісно пов'язані між собою. 

Доступність університетського середовища є першою умовою 
успішного навчання студентів з особливими потребами. Всі нові споруди, 
що будуються Університетом, чи приміщення, що ним орендуються, мають 
бути збудовані чи перебудовані з розрахунком на студентів з фізичними 
обмеженнями. Всі приміщення й аудиторії мають бути фізично доступними 
для людей з різними функціональними обмеженнями. Потрібно також 
забезпечити умови, за якими їм були б повністю доступні всі види навчання 

й освітні послуги. У західних університетах за цим наглядають комісії 
з питань навчання студентів з ФО, що складаються з викладачів, фахівців 

університету та студентів з інвалідністю. Комісія вивчає досвід інших 
навчальних закладів і спеціалістів щодо доступності університетського 
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Вступ Актуальні проблеми навчання та виховання 

середовища, аналізує й ураховує зауваження та персональні потреби 
студентів з інвалідністю, розробляє заходи щодо забезпечення доступності 
університету для студентів з різними нозологіями тощо. 

Найпершою запорукою успішного навчання студентів з функціональними 
обмеженнями є спеціалізований технічний супровід навчання — 
комплекс заходів, націлений на забезпечення таких студентів технічними 
засобами й технологіями навчання. Спеціалізований технічний супровід 
має компенсувати функціональні обмеження студентів і забезпечувати 
принцип доступності — рівний доступ до якісної вищої освіти всім студентам, 
незалежно від виду і тяжкості захворювання 

Медико-реабілітаційний супровід — це комплекс заходів, 
спрямованих на підтримку, збереження й відновлення фізичного здоров'я 
студентів. Його складовими є невідкладна медична допомога, 
консультативно-профілактична й реабілітаційно-відновна допомога. 
Здійснюється супровід персоналом медичних кабінетів і медичних пунктів, 
фахівцями з фізичної реабілітації Університету. 

Педагогічний супровід навчання передбачає комплекс заходів, 
спрямованих на оптимізацію викладання навчального матеріалу студентам 
з особливими потребами у максимально прийнятній для них формі. Цей 
блок цілковито залежить від підготовленості викладачів до роботи в 
інтегрованій групі, від їх педагогічної майстерності. 

Психологічний супровід — комплекс заходів, спрямованих на 
закріплення, збереження психічного здоров'я; корекцію та профілактику 
відхилень особистісного розвитку різних категорій студентів. Супровід 
здійснюється фахівцями відділу адаптації й реабілітації за участю їх колег 
з кафедри психології Університету та запрошених спеціалістів. 

Соціальний супровід навчання має забезпечувати успішну соціально-
педагогічну, соціально-побутову, соціально-культурну адаптацію молоді з 
особливими потребами. Основною функцією цього блоку є подолання 
соціальної ізоляції інвалідів, сприяння збереженню та підвищенню їхнього 
соціального статусу, залучення до всіх сфер соціального життя. Соціальний 
супровід в Університеті здійснюється фахівцями відділу організації виховної 
роботи і волонтерами соціальної служби. 

Спортивно-реабілітаційний супровід базується на новому підході 
до викладання фізичного виховання студентам з особливими потребами, в 
якому передбачається не тільки поліпшення психофізичною стану студентів 
і підвищення їхньої інтелектуальної працездатності, посилення мотивації 
до самостійних занять фізичною культурою і до здорового способу життя, 
а й залучення студентів до активних занять окремими ВИДАМИ СПОРТУ, участі 
у змаганнях різного рівня, зокрема в паралімпійському русі. 

Професійна адаптація студентів з особливими потребами здійснюється 
шляхом залучення їх до роботи у студентських навчально науково-
виробничих підрозділах, студентському науковому товаристві, гуртках, при 
проходженні виробничої практики, наданні таким студентам допомоги у 
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людей з особливими потребами Вступ 

працевлаштуванні. Цей супровід здійснюють кафедри, відділ наукових 
досліджень і підприємництва студентів, відділ практики та працевлаштування 
Університету. 

Інтегроване навчання студентів з інвалідністю не обмежується лише 
їхнього присутністю в інтегрованих групах, оскільки інтеграція — це 
залучення, співжиття, співтворчість. Вона передбачає становлення та 
розвиток студентської спільноти в напрямі гармонізації її внутрішньогрупових 
зв'язків. 

Це потребує індивідуального підходу до студентів з інвалідністю в умовах 
інтегрованого навчання, який передбачає компенсацію прогалин у знаннях, 
використання особливих способів роз'яснення змісту навчальних курсів, 
поступовий розвиток механізмів самоконтролю, логіко-психологічний 
аналіз кожного навчального предмета, проведення індивідуальних і 
групових додаткових занять, надання студентам додаткового часу на 
закріплення нового матеріалу, розвиток пізнавальних інтересів, пошукової 
активності й інтелектуальної самостійності. 

На жаль, на відміну від розвинутих країн Європи і США, де спорт, 
фізична культура і повага до власного тіла давно вже стали другою релігією, 
в Україні і досі фізкультурна освіта, зокрема освіта інвалідів, має 
другорядний і досить пасивний характер. Треба формувати в наших студентів 
і викладачів цілісну систему знань про фізичну культуру і спорт, яка б 
включала засоби і методи фізичного виховання, методи розвитку фізичних 
якостей, методи навчання рухових дій, знання та вміння організувати 
здоровий спосіб життя та багато інших. 

В Університеті „Україна" вже здійснено першу спробу комплексного 
підходу до вирішення проблем навчання та виховання студентів з 
особливими потребами. Однак для подальшого розроблення та впровад
ження системи супроводу навчання студентів з інвалідністю потрібна 
консолідація зусиль не тільки фахівців-педагогів, психологів, дефектологів 
і соціальних працівників, а й самих студентів за принципом „Ніщо для 
мене — без мене". 

Головною метою Університету є створення й організація системи 
підготовки та перепідготовки фахівців різного рівня кваліфікації у галузі 
ринкової економіки, сфери соціально-правового забезпечення, фінансово-
господарської діяльності підприємств і установ, насамперед з числа інвалідів 
та осіб з обмеженнями, особливо тих, хто постраждав унаслідок 
Чорнобильської катастрофи, локальних конфліктів, воєн та надзвичайних 
ситуацій; розроблення в процесі навчання методів реабілітації інвалідів; 
адаптація випускників Університету до конкретних умов виробництва через 
створення інтегрованого закладу (навчально-виробничого комплексу), 
постійного навчання, досліджень, консалтингу та посередництва. 

Головними завданнями Університету є: 
— мобілізація можливостей державних, комунальних, приватних і 

відомчих установ та закладів освіти, виробничих структур, громадських 
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організацій, фондів і фізичних осіб для формування наукової, навчально-
реабілітаційної бази навчання та виробництва і перепідготовки спеціалістів, 
передусім — з числа інвалідів; 

— створення, відбір і впровадження таких методик і технологій навчання, 
які забезпечували б поєднання навчального процесу з виробничою 
діяльністю, науковими дослідженнями, заходами з адаптації спеціалістів 
до повноцінного життя, вивчення ними сучасних методів управління та 
підприємництва; 

— сприяння перенавчанню та постійному підвищенню фахового рівня 
всього працездатного населення України; 

— створення науково-методичного інформаційного центру для 
координації діяльності регіональних і галузевих закладів освіти, а також 
для досліджень у напрямі співробітництва й адаптації інвалідів у навчально-
виробничій сфері; впровадження дистанційних технологій навчання для 
всього населення України; 

— проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із 
гуманітарних, природничих, технічних та інших напрямів науки і культури. 

Упровадження передових світових методик інтегрованого навчання має 
особливу привабливість для соціальної адаптації студентства і подальшої 
успішної соціальної інтеграції. Завдяки інтегрованому навчанню студенти-
інваліди реалізують свої потреби у спілкуванні з однолітками, напрацюванні 
позитивного самоутвердження. У пізнавальній і трудовій діяльності вони 
відчувають себе компетентними і вчаться адекватно сприймати себе і свою 
хворобу. Для багатьох з них це справді є першим кроком до соціальної 
інтеграції з огляду на те, що загальноосвітню підготовку більшість із них 
дістали у навчальних закладах спеціалізованого типу. 

За період роботи зі студентами означеної категорії отримано підтверд
ження тому, що навчання студентів-інвалідів у ВНЗ вимагає зовсім інших 
підходів до організації навчального процесу. Насамперед це створення 
"охоронного режиму", тобто таких умов, які б забезпечували чергування 
інтелектуального і фізичного навантажень, оскільки для студентів з 
обмеженими функціями життєдіяльності характерна слабкість психічних 
процесів, швидке виснаження та зниження продуктивності діяльності на 
відміну від здорових однолітків. 

В Університеті провадиться науково-дослідна робота, визначено 
комплексні наукові теми, пов'язані зі специфікою ВНЗ, створено навчально-
дослідну лабораторію фізичної реабілітації інвалідів. Налагоджено 
співробітництво з окремими українськими та міжнародними установами і 
навчальними закладами, зокрема з Українським державним центром 
соціальних служб для молоді та представництвами в областях, Київським 
"Супутником", Вищою школою економіки та менеджменту м. Острівець 
(Польща), Вищою школою університету м. Хойдільберг, Гумбольд 
Університетом (Німеччина), корпусом миру США в Україні, університетами 
м. Ліль (Франція), м. Шефілд та Холберн Коледжем (Великобританія), 
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людей з особливими потребами Вступ 

швейцарською програмою "Караван", організаціями "Міжнародні обміни 
США (MIUSA), ОРТ "Освітні ресурси та технологічний тренінг". 

Сьогодні Університет працює в тісному контакті з Інститутом вищої 
освіти Академії педагогічних наук України (АПНУ), Інститутом спеціальної 
підготовки АПНУ, Національним педагогічним університетом ім. 
М.П.Драгоманова, Російським державним педагогічним університетом ім. 
О.Герцена (м. Санкт-Петербург), громадськими організаціями інвалідів 
України, Українсько-канадським альянсом для глухих і слабочуючих. Із 
2002 р. в Університеті розпочали роботу фахівці, запрошені з провідних 
навчальних закладів США, за участі фонду Фулбрайта, Корпусу миру США 
тощо. 

П'ятирічний досвід роботи Університету засвідчує необхідність у 
вирішенні першочергових завдань, від яких залежить і професійна 
самореалізація людей з особливими потребами. 

Передусім потрібно подолати неприпустимий розрив між теорією і 
практикою освіти, переглянути тематику науково-дослідних установ, 
поліпшити якість професійної педагогічної підготовки у педагогічних 
закладах освіти і на цих засадах піднести їх авторитет серед 
педагогів-практиків. Результатом цих зусиль повинно бути нормативне 
забезпечення розробки освітніх професійних програм (ОПП), освітніх 
кваліфікаційних характеристик (ОКХ), структурно-логічних схем усіх 
спеціальностей на науковій основі; розробка методологічного підґрунтя 
паралельного надання освіти за умов спільної діяльності навчальних закладів 
освіти різних ступенів і акредитацій різних рівнів; розробка методологічного 
підґрунтя професійно-освітнього розвитку сільської молоді, інвалідів, сиріт 
і молоді з багатодітних сімей у галузі вищої освіти за новітніми технологіями 
навчання, включаючи дистанційні; програмно-нормативне, науково-
методичне, науково-організаційне, інформаційне забезпечення діяльності 
навчальних закладів освіти всіх типів і рівнів. Зміст освіти й освітні стандарти 
мають базуватися на найновіших здобутках вітчизняної і світової наук, 
культури і соціальної практики, культурно-історичному досвіді поколінь, 
національних інтересах держави і водночас ураховувати світові тенденції 
розвитку у XXI ст., а також досвід, набутий українськими вищими закладами 
освіти в радянський і пострадянський періоди. 

Досягти розв'язання і втілення цих завдань можливо за умови активізації 
впливу педагогічної громадськості на прийняття рішень владних структур, 
включаючи законотворчі процеси. 

Друга група проблем, що потребує нагального вирішення, пов'язана з 
узгодженням науково-предметного зміст навчальних і робочих планів, 
структурно-логічних схем за різними формами навчання відповідно до 
міжнародних і державних освітньо-професійних стандартів; розроб-
енням навчально-методичних комплексів дисциплін; удосконаленням 
експертизи та змісту пакету ліцензійних й акредитаційних документів 
навчальних закладів. 
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Центральним питанням цієї групи проблем має стати докорінна зміна 
співвідношення обов'язкових аудиторних занять і самостійної роботи 
студентів, у тому числі інвалідів, приведення цього співвідношення до 
європейських стандартів, правове, організаційне й методичне забезпечення 
такої роботи. При цьому необхідно (як ми і намагаємося зробити у нашому 
Університеті) максимально прив'язати навчальний процес до практичної 
діяльності, використовуючи можливості факультетських і кафедральних 
науково-навчально-виробничих структур, бізнес-інкубаторів. 

Вимагає вивчення й наукового опрацювання й інша низка проблем, 
зокрема: визначення характерних ознак цього закладу освіти як відкритої 
соціально-педагогічної системи; створення концепції навчального закладу 
з наскрізними планами виховної роботи та програмами навчання; виявлення 
організаційно-педагогічних умов ефективного функціонування і управління 
таким освітнім комплексом; розробка принципів і критеріїв розподілу змісту 
освіти між навчальними закладами різних ступенів і рівнів - учасниками 
навчального процесу, включаючи варіативну складову; експериментальна 
перевірка їх педагогічної доцільності; формування основ педагогічного 
колективу навчального закладу з наскрізними планами виховання та 
програмами навчання. 

Серйозною є також проблема "дифузії" елементів вищої освітіи в 
загальноосвітню школу та вищі заклади І рівня акредитації. Тут 
переплітаються завдання науково-методичного, навчально-організаційного, 
правничого, економічного характеру тощо. Не менш важливою г. проблема 
оптимізації співіснування та співпраці різних форм навчання (денна, заочна, 
дистанційна, екстернатна тощо), створення свого роду гібрида, який 
найоптимальнішим чином дозволив би стикувати програми навчання у 
навчальних закладах різних типів і рівнів акредитації. 

З-поміж завдань наукового супроводу освітянської реформи одним з 
найскладніших є забезпечення органічного взаємозв'язку й наступності 
загальноосвітньої і вищої шкіл. Аксіомою є те, що освіта має бути 
неперервною, одна ланка гармонійно продовжувати іншу. Нові завдання 
виникли й у зв 'язку з переходом загальноосвітньої школи на 
дванадцятирічний термін навчання та нову шкалу оцінки його якості. 

Україна так і не спромоглася для проведення ліцензування та акредиіацїї 
вищих закладів освіти створити громадські або, на даному етапі краще, 
змішані (державні плюс громадські) структури. Такий крок сприяв би 
об'єднанню всіх суспільних сил на користь реформування та розвитку 
вищої освіти в Україні. Відсутні творчі зв'язки між навчальними мкладами 
та структурами, для яких готуються спеціалісти з числа людей з особливими 
потребами. Варто всім зацікавленим в якості "освітнього продукту" детально 
проаналізувати, що саме потрібно для ефективної робоїи фахівця, особливо 
інваліда, на кожному робочому місці, визначити пріорітети затрашнього 
дня і перекласти це на мову навчальних програм, ввести до навчального 
процесу. 
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Потребують перегляду діючі критерії та вимоги до ліцензування й 
акредитації підготовки фахівців відповідних рівнів, оскільки встановлені 
норми не відповідають вимогам сьогодення і, по суті, блокують розвиток 
освіти. По-перше, ці норми є сталими і майже однаковими для відповідних 
освітньо-кваліфікаційних рівнів для різних напрямів (спеціальностей). Разом 
з тим зрозуміло, що вимоги до кількості викладачів вищої кваліфікації з 
окремих напрямів повинні бути різними. По-друге, відсутнє наукове 
обґрунтування цих норм. 

Тому слід звільнити освітні установи від жорсткого адміністративного 
контролю та дріб'язкової опіки. Міністерство освіти і науки України повинно 
займатися насамперед прогнозно-аналітичною роботою, організацією 
розроблення необхідної науково-методичної та навчально-організаційної 
документації, зорієнтованої на новітні технології, а також найширшим їх 
пропагуванням і заохоченням до впровадження. 

Директивні органи мають контролювати в освіті два моменти — якість 
підготовки майбутніх фахівців (рівень знань, умінь і навичок повинен 
відповідати світовим стандартам) і забезпечення прав людини в процесі 
надання освітніх послуг. 

За системного підходу тільки реальне життя може бути кінцевим етапом 
повного циклу перевірки освітніх процесів, практичним критерієм істини. 
Тому в концептуально-методичному плані освіту слід розглядати як сферу 
цілеспрямованого поширення інформаційних знань, необхідних для 
національного життя. 

Головною метою в контексті створення інформаційного суспільства й 
освітньо-інформаційного простору є забезпечення доступу до інформації 
широкого спектру споживання. Вирішення цієї проблеми неможливе без 
використання в навчальному процесі, на всіх його етапах, інформаційних 
можливостей Інтернету. З метою розвитку національної складової цієї 
системи, ефективного використання її можливостей для розвитку вітчизняної 
науки, освіти, культури слід визнати необхідним: 

створення в найкоротші строки необхідних умов для забезпечення 
широкого доступу навчальних закладів, наукових та інших установ до мережі 
Інтернету; 

розвиток освітніх та навчальних програм на базі комп'ютерних 
інформаційних технологій. 

Виходячи з актуальності нагромаджених в Україні проблем, вирішення 
яких потребує позачергового наукового забезпечення, система 
інформаційного та матеріально-технічного забезпечення наукової діяльності 
й освіти повинна стати одним з найпріоритетніших напрямів державної 
підтримки. 

Навчання у вищому закладі — це період професійного становлення 
особистості, її професійної ідентифікації та адаптації і, водночас, період 
кристалізації громадянських якостей, формування навичок організаторської 
та виховної роботи. Поза психолого-педагогічним охопленням цих процесів 
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вони можуть призвести до небажаного результату. Останнє тим серйозніше, 
що нинішній студент перебуває, так би мовити, і деідеологізованому 
просторі. Соціологічні дані засвідчують своєрідну розгубленість студента 
перед дійсністю, розбалансованість пріоритетів. Надто велика кількість юнаків 
і дівчат почувають себе покинутими. Багато з них стурбовані невизначеністю 
свого майбутнього. Особливо це стосується студентів-інвалідів. Характерним 
є й те, що виховну, ширше — соціальну, роботу викладачі ведуть переважно 
за власним розумінням її суті і спрямованості, без належного теоретичного 
опрацювання і психолого-педагогічного забезпечення. 

Вища освіта XXI століття, як і освіта загалом, мас бути гуманістичною, 
тобто особистісно зорієнтованою, базуватися на загальнолюдських 
цінностях, органічно поєднаних з цінностями національної культурно-
історичної традиції. В її центрі має стояти людина, вихована в демократичних 
традиціях і підготовлена до співробітництва з іншими людьми і народами. 
Як ключові категорії освіти постають поняття толерантності, співпраці, 
дискурсу. Водночас вища освіта має формувати людину як патріота і 
громадянина. Демократичний світогляд не може бути космополітичним. 
Повага до народів світу стає осмисленою цінністю лише тоді, коли вона 
ґрунтується на повазі до свого народу, своєї культурно-історичної традиції, 
до батьківських духовних цінностей, до мови. 

Саме під цим кутом зору ми маємо переосмислити зміст і спрямованість 
навчально-виховного процесу у вищій школі. Без такого переосмислення 
наше входження у XXI століття може стати проблематичним. 
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