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РОЗДІЛ I

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ,

ВИХОВАННЯ ТА ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

УДК 376:378(075.8)                           К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна,
кандидати технічних наук

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ  МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ

У статті описано технологію інклюзії абітурієнтів з інвалідністю
до інтегрованого освітнього середовища на етапі вступу до ВНЗ, яка
пройшла апробацію в Університеті «Україна» і може бути запропоно&
вана для впровадження в навчальних закладах інтегрованого типу.

Ключові слова: інклюзія, абітурієнти, молодь з інвалідністю, ін/

тегроване освітнє середовище, рівні можливості,  супровід вступу. 

За даними координатора системи ООН в Ураїні Ф. М. О'Доннелла,

у світі проживає близько 650 млн. людей з інвалідністю, у тому числі

понад 2,64 млн в Україні [1]. Можливості для набуття освіти у молоді

з інвалідністю досить обмежені і залежать від ступеня демократизації

суспільства та його готовності сприйняти таку молоду людину як рівну. 

Незважаючи на те, що в Україні законодавчо закріплено рівне

право людей з інвалідністю на освіту і передбачено цільове бюджет/

не фінансування, в країні досі не вироблено вимог до навчальних

закладів, до яких вступають абітурієнти з інвалідністю, не розроб/

лена процедура вступу, не визначено переліку спеціальних умов

навчання. Останні зміни законів «Про вищу освіту» та «Про осно/

ви соціальної захищеності інвалідів в Україні» так і не вирішили

існуючих проблем у повному обсязі. 
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У Національній доповіді «Про становище інвалідів в Україні»

2008 року [2] зазначено, що у більшості вітчизняних вищих на/

вчальних закладів не забезпечено навіть мінімальних умов, необхід/

них для навчання в них осіб з інвалідністю, що значно ускладнює

реалізацію такими особами їх невід'ємного права на здобуття освіти.

Позитивною тенденцією останніх років є збільшення чисельності

інвалідів, які навчаються у ВНЗ, при цьому  чисельність інвалідів,

які навчаються у ВНЗ I–II рівнів акредитації зменшується,

а чисельність тих, які навчаються у ВНЗ III–IV рівнів акредитації,

з року на рік зростає. Зокрема, у 2007/2008 навчальному році вона

збільшилася у 2,4 раза порівняно із 2003/2004 навчальним роком та

становила 8 315 осіб на понад триста ВНЗ України. Цікаво відміти/

ти, що в Університеті «Україна» у цей період навчалася найбільша

кількість таких  студентів — 1800, тому питання забезпечення їхньої

інклюзії стоїть для нас надзвичайно гостро.

На жаль, поки що загальнодержавний процес інтеграції молоді

з інвалідністю у вищі навчальні заклади відбувається стихійно зав/

дяки зусиллям самих студентів, їхніх родичів, волонтерів чи просто

небайдужих людей. Тим часом, викликом сьогодення для кожної

цивілізованої країни є забезпечення права людей з інвалідністю на

інклюзивну освіту на всіх рівнях без дискримінації та на основі рів/

ності [1]. Фахівцями Інституту спеціальної педагогіки АПН України

розроблені основи інклюзивної шкільної освіти [3]. Наступним кро/

ком вітчизняної педагогічної науки має стати розроблення основ

інклюзивної освіти у вищій школі, низки нормативних документів

щодо організації навчально/виховного процесу, перегляд переліку

спеціальностей, які можуть бути доступними для людей з інвалідніс/

тю з урахуванням новітніх інформаційно/освітніх технологій.

Очевидно, що успішність студентів з інвалідністю залежить не

тільки від їхніх здібностей і здатності пристосуватись до інтегрова/

ного освітнього середовища, але й від пристосованості навчально/

го закладу до потреб студента з інвалідністю, підготовленості педа/

гогічного колективу до викладання в інтегрованому середовищі

і від морально/психологічного клімату в університеті загалом та

в студентській групі зокрема [4]. 

В Університеті «Україна» розроблена і впроваджена  система

супроводу навчання студентів з інвалідністю, метою якої є забезпе/

чення інклюзивності університетського середовища. Ключова роль

у забезпеченні належних умов навчання і прискоренні адаптації до
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інтегрованого середовища відводиться процедурі вступу абітурієн/

та з інвалідністю до ВНЗ. 

Крім приймальної комісії, яка розглядає справи всіх вступників,

з абітурієнтами з інвалідністю працюють спеціальні підрозділи, за/

вданням яких є мінімізація можливих труднощів навчання з ураху/

ванням нозології студента, забезпечення індивідуального підходу

до кожного студента. розвиток його талантів і здібностей. Від про/

фесійності та уважності фахівців, які забезпечують супровід вступу

абітурієнта з інвалідністю до ВНЗ, значною мірою залежать резуль/

тати вступних випробувань, подальша адаптація студентів до освіт/

нього середовища та їхня академічна успішність. 

Супровід вступу та адаптація до навчання студентів з  особливи/

ми потребами в Університеті «Україна» покладаються на управлін/

ня соціальної адаптації та реабілітації (САР) і відділ спеціальних

технологій навчання (СТН), що діють згідно з Положенням про

впровадження організаційних заходів щодо супроводу вступу та

адаптації до навчання студентів з особливими потребами.

Відповідно до Положення перед подачею документів до відбірко/

вої комісії вступники з інвалідністю мають звернутися до управління

САР за довідкою/висновком щодо можливості навчання в універси/

теті, яка заповнюється за результатами співбесід з лікарем, психоло/

гом, фахівцем із соціальної роботи та начальником відділу СТН. 

На основі результатів обстеження стану здоров'я та медичних

документів вступника, з урахуванням особливостей його нозології,

лікар консультує абітурієнта щодо можливості навчання в універ/

ситеті за певними спеціальностями. 

Психолог проводить індивідуальну консультацію із вступником

для визначення ступеня сформованості професійної орієнтації,

вмотивованості та усвідомленості вибору професії, допомагає ви/

значитись із майбутньою спеціальністю і визначає відповідність її

вимог психофізіологічним особливостям вступника. Психолог про/

водить профорієнтацію за диференційно/діагностичною методи/

кою ДДО, а також комплексне тестування абітурієнта, що включає

в себе п'ять діагностичних методик (тести Келлермана, Мехрабія/

на, Роджерса/Даймонда, Вассермана, ЛОБІ) на визначення особи/

стісних рис та характеру поведінки, за результатами яких форму/

ється індивідуальна психологічна характеристика абітурієнта.

Фахівець із соціальної роботи з'ясовує соціальні особливості

вступника та його сім'ї і визначає обсяг потрібної допомоги.
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Важливим елементом інклюзії до університетського середовища
є складання рекомендаційного листа до приймальної комісії щодо
потреб вступника у супроводі.  Для отримання такого листа абітурі/
єнт спільно з фахівцями управління САР та відділу СТН заповнює
форму дозволу на поширення інформації та картку потреб у супро/
воді навчання, в яких визначаються необхідний перелік необхідних
технічних засобів та організаційних заходів, що мають компенсува/
ти чи мінімізувати функціональні обмеження вступника, а також
коло фахівців, яким може бути надана інформація про його особли/
ві освітні потреби. Таким чином для людини з інвалідністю забезпе/
чуються  рівні можливості під час вступних випробувань.

Абітурієнти, які виявили слабкі знання під час вступних випро/
бувань і яким за рекомендацією Приймальної комісії університету
необхідна додаткова підготовка, отримують рекомендацію на курси
доуніверситетської підготовки з можливістю вступу в наступному
році чи до Центру соціально/трудової реабілітації інвалідів із
можливістю подальшого продовження навчання в університеті. 

У разі успішного складання вступних випробувань і зарахування
на навчання студент, який потребує технічного, психологічного,
медико/реабілітаційного, фізкультурно/спортивного чи соціально/
го супроводу навчання, має звернутися до управління САР і до від/
ділу СТН. 

На кожного студента з особливими потребами оформлюється
медична картка та  індивідуальна програма реабілітації, інформація
в яких оновлюється в процесі навчання. За результатами обстежен/
ня стану здоров'я, відповідно до групи інвалідності та нозології,
студенти/першокурсники розподіляються за спортивними групами
(спецмедгрупи, групи загальної фізичної підготовки, спортивні
секції), отримують поради щодо індивідуальних програм фізичної
реабілітації та можливого медичного супроводу. 

За бажанням студента чи в разі виникнення психологічних про/
блем у навчанні він направляється на консультацію до психолога
для проходження тренінгів чи отримання індивідуальних консуль/
тацій. Спільно з відділом виховної роботи студенту надається не/
обхідна соціальна допомога.

До послуг абітурієнтів і студентів з інвалідністю функціонує
Центр самостійної роботи, який обладнано сучасною комп'ютер/
ною та офісною технікою. У Центрі створена медіатека — зібрання
навчальних і довідкових видань з різних галузей знань в адаптова/
ній до потреб студентів формі.

виховання та інклюзії людей Розділ І
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За зверненням студента йому надається Рекомендаційний лист

до викладачів, який  офіційно засвідчує потреби студента у супро/

воді навчання. У цьому листі визначені необхідні для студента

елементи інклюзії, які є обов'язковими для впровадження у навчаль/

ний процес. Тому перед початком навчального року для ознайом/

лення зі специфікою нового контингенту, обговорення та впровад/

ження необхідних елементів супроводу в навчальний процес,

підготовки адаптованого навчально/методичного забезпечення

проводяться зустрічі/семінари для викладачів інтегрованих груп,

в яких планується навчання студентів з інвалідністю, за участю

фахівців управління САР, відділу СТН та запрошених фахівців. 

Запропонована процедура супроводу вступу людей з інвалід/

ністю до ВНЗ, що була розроблена з метою забезпечення їхньої

інклюзії в освітнє середовище, максимально враховує потреби сту/

дентів у супроводі навчання, полегшує їхню подальшу адаптацію

до інтегрованого студентського колективу, мінімізує проблеми всіх

учасників навчально/виховного процесу. Технологія інклюзії

вступників пройшла апробацію в Університеті «Україна» і може

бути запропонована для впровадження в інших ВНЗ інтегрованого

типу.

В статье описана технология инклюзии абитуриентов с инвалид&
ностью в интегрированную образовательную среду на этапе посту&
пления в вуз, которая прошла апробацию в Университете «Украина»
и может быть предложена для внедрения в учебных заведениях инте&
грированного типа.

Ключевые слова: инклюзия, абитуриенты, молодежь с инвалид/

ностью, интегрированная образовательная среда, равные возмож/

ности, сопровождение поступления. 

Technology of university entrants' inclusion into integrated educational
environment at the stage of their admission is described.  Technology was
approved at the University «Ukraine» and could be offered for approval at
other universities of integrated type.

Key words: inclusion, entrants, youth with disability, integrated educa/

tional environment, equal possibilities, admission accommodations.
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ТА СУПРОВІД НАВЧАННЯ
І ВИХОВАННЯ — ОСНОВА ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

У статті обґрунтовується доцільність використання інклюзивної
освіти як одного із шляхів подолання проблеми дискримінації та
соціальної ізоляції дітей з особливими потребами. Автор, аналізуючи
позитивні та негативні сторони впровадження цієї форми освіти
в Україні, доходить висновку про необхідність супроводу навчання і ви&
ховання, а також визначає основні завдання центрів супроводу, вихо&
дячи з досвіду найвідоміших європейських і американських організацій. 

Ключові слова: діти з особливими потребами, соціальна інте/

грація, інклюзивна освіта, супровід навчання і виховання. 

У сучасних умовах формування громадянського суспільства та пе/

ребігу трансформаційних процесів в освіті, науці, економіці та політиці

України гостро постає питання забезпечення рівних прав і свобод усіх

категорій населення. На чималу увагу у цьому контексті заслуговують
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