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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ 
ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

У даній статті автором проаналізовано законодавчу базу євро&
пейських держав у сфері доступності вищої освіти інвалідів; виділено
напрямки надання освітніх послуг студентам з обмеженими можли&
востями згідно з нормативними документами. 

Ключові слова: законодавче забезпечення, особа з обмеженими

можливостями, вища освіта, доступність освіти. 

Постановка проблеми. Сучасною світовою тенденцією є повна

інтеграція в суспільство осіб з обмеженими можливостями. Почи/

нає формуватися нова культурна і освітня норма — шанобливе

ставлення до осіб з обмеженими можливостями, яка зафіксована

в міжнародному законодавстві на рівні ООН. Значна кількість

міжнародних документів спонукає кожну державу до погодження

національного законодавства з основними положеннями міжна/

родного законодавства. 

Відповідна правова база розроблена в багатьох державах, проте

в Україні спостерігається період переходу від теорії до практики,
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оскільки наявність розробленої законодавчої бази не завжди підтвер/

джується механізмами її практичної реалізації. Все це призводить до

необхідності аналізу законодавчого забезпечення освіти інвалідів

у європейських державах, а також обліку механізмів реалізації політи/

ки рівноправ’я осіб з обмеженими можливостями за кордоном. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових дослі/

джень свідчить, що українські вчені звертаються до зарубіжного

досвіду у сфері освіти інвалідів. Так, С. Літовченко описує закор/

донний досвід навчання студентів із порушенням слуху; А. Колу/

паєва розглядає міжнародне законодавче, нормативно/правове за/

безпечення навчання осіб із особливостями психофізичного

розвитку; М. Чайковський аналізує зарубіжний досвід соціально/

педагогічної реабілітації осіб з особливими потребами; К. Кольчен/

ко, Г. Нікуліна, П. Таланчук розкривають специфіку системи су/

проводу студентів/інвалідів у зарубіжних вузах; Л. Шумна аналізує

законодавство України і європейські стандарти у сфері реабілітації

інвалідів. Більшість досліджень спрямована на вивчення техно/

логій роботи з дітьми/інвалідами, студентами/інвалідами: ре/

абілітацію, супровід, підтримку. Для ефективного впровадження

цих технологій необхідне законодавче забезпечення роботи з осо/

бами з обмеженими можливостями на всіх рівнях: місцевому,

регіональному, обласному, загальнодержавному. 

Мета і завдання дослідження: проаналізувати законодавчу базу

європейських держав у сфері доступності вищої освіти інвалідів;

виділити напрямки надання освітніх послуг студентам з обмежени/

ми можливостями згідно з нормативними документами. 

Основний зміст статті. В європейських державах накопичено ве/

личезний досвід у сфері навчання інвалідів. Пройшовши шлях ста/

новлення системи надання допомоги особам з обмеженими мож/

ливостями, європейські держави допомагають пройти цей шлях

Україні вже з перевіреними технологіями, методиками роботи, пе/

редаючи свій досвід, у тому числі й у законодавчому забезпеченні. 

У Великобританії Законом «Про навчання і навички» від 2000 року

на Раду з навчання і навичок і Національну раду було покладено

обов’язки щодо розгляду виділення студентам з проблемами в на/

вчанні й інвалідністю субсидійованих місць у спеціалізованих колед/

жах з постійним мешканням (Циркуляр LSC 02/01 і Циркуляр ELWa

NC/C/03/12LDF) [2, 20]. Англійська рада з навчання і навичок

і Уельська національна рада з освіти і навчання (відома як Національна

виховання та інклюзії людей Розділ І
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рада) замінили собою Ради з фінансування подальшої освіти у квітні

2001 року. Ці організації відповідають за забезпечення освіти молодих

людей віком від 16 до 19 років у достатньому обсязі та відповідної

якості. Цей Закон також включає визначення терміну «труднощі

у навчанні» і зобов’язує Національну раду приділяти увагу потребам

людей з труднощами в навчанні при забезпеченні подальшої освіти,

забезпечувати рівність можливостей між інвалідами і неінвалідами.

Законом також передбачено створення в Англії і Уельсі кон/

сультативних, інформаційних служб, служб з керівництва (Служби

зв’язків і кар’єри Уельсу відповідно), що сприяють забезпеченню

реалізації потреб дітей віком від 13 до 19 років, включаючи дітей

з особливими потребами в освіті.

Закон «Про інвалідність і особливі потреби в освіті» від 2001 ро/

ку набув чинності в січні 2002 року. Частина 2 Закону містить клю/

чові рекомендації Комісії з прав інвалідів і покладає нові обов’язки

на всіх постачальників освітніх послуг (школи, установи вищої

освіти), а саме:

 не ставитися до студентів/інвалідів менш прихильно, без ре/

абілітовуючих обставин, з причини, що має відношення до їхньої

інвалідності; 

 корегуючи дії, даючи зауваження не принижувати особистість

студентів/інвалідів. 

Закон «Про інвалідність і особливі потреби в освіті» від 2001 року

розширив дію Закону «Про дискримінацію інвалідів» від 1995 року,

який охоплює освіту, що державно фінансується, і приватну [2, 22].

Первинний Закон визначав, що дискримінація інвалідів відносно

їх працевлаштування, забезпечення товарами, послугами або ко/

ристування ними приміщень — незаконна, і цим Законом було

створено Національну раду інвалідів. 

Перший «Процесуальний Кодекс із визначення і оцінювання

особливих потреб в освіті» набув чинності в Англії і Уельсі 1 верес/

ня 1994 року і ним керувалися місцеві органи освіти й адміністра/

тивні органи всіх субсидійованих університетів щодо своїх обов’яз/

ків стосовно студентів з особливими потребами в освіті. 

Згідно із Законом «Про дискримінацію інвалідів» адміністра/

тивні органи установ подальшої і вищої освіти зобов’язані публіку/

вати протоколи про інвалідність, які містять інформацію про захо/

ди, що здійснюються окремим університетом стосовно освіти

студентів/інвалідів.
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Агентство забезпечення якості вищої освіти видало Процесу/

альний кодекс із забезпечення якості навчальних можливостей для

студентів/інвалідів у вищих навчальних закладах Об’єднаного Ко/

ролівства. Цей Кодекс ставить за мету допомогти вузам у забезпе/

ченні якісної освіти студентів/інвалідів, як і їхніх здорових од/

нолітків. Питання, висвітлені у Кодексі, включають: фізичне

оточення; процедури відбору і прийому; розвиток особи; доступ до

загальних зручностей і підтримки, екзаменування, оцінювання

і просування. 

З 1993 року вищі навчальні заклади Англії і Північної Ірландії

можуть претендувати на отримання від Фінансової ради коштів для

поліпшення освіти студентів, які зазнають труднощів у навчанні

і мають інвалідність. У поточну програму фінансування на

2004–2006 рр. входило фінансування 54 проектів за двома напряма/

ми. Перший включав можливість надавати допомогу університе/

там, що не мають достатнього досвіду в підтримці студентів/

інвалідів. У другому акцент робився на розповсюдженні ресурсів,

що стосуються викладання студентам/інвалідам, їхнього навчання.

Цю програму підтримує Національна асоціація інвалідів, яка надає

консультації, передає знання і хорошу практику університетам, що

потребують поради або підтримки в задоволенні потреб студентів/

інвалідів.

Уельська рада з фінансування вищої освіти також розподіляє

фінанси між вищими навчальними закладами після професійного

консультування з Національним бюро для студентів/інвалідів.

Комітет сумісних інформаційних систем при радах із фінансу/

вання вищої освіти в Об’єднаному Королівстві заснував службу

«TechDis» для підтримки громадськості сектору подальшої і вищої

освіти в усіх аспектах технологій і труднощів у навчанні і інвалід/

ності. Мета TechDis полягає у такому:

 бути джерелом інформації і консультацій для університетів

з питань застосування інформаційних і комунікаційних технологій; 

 здійснювати посередництво відносно інноваційної практики

у застосуванні технологій підтримки інвалідів; 

 контролювати і перевіряти доступність існуючих і нових тех/

нологій, що застосовуються в навчанні, викладанні, дослідженнях,

адмініструванні, консультування з цього питання. 

Національне бюро для студентів/інвалідів — добродійна органі/

зація, що надає інформацію студентам з інвалідністю, а також дає

виховання та інклюзії людей Розділ І
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їм доступ до пошукової бази даних про інститути і підтримку, яку

вони зараз надають для студентів цих категорії.

В Італійській системі освіти Закон 104/92 визначає загальні цілі

інтеграції інвалідів: «інтеграція ставить за мету розвиток потенціалу

інваліда в навчанні, спілкуванні, взаємостосунках. Труднощі,

пов’язані з фізичними відхиленнями, не повинні перешкоджати

використовуванню права на навчання» [1, 27].

Більшість студентів прямує до технічних і професійних установ,

у яких програми від 1920 р. передбачають допоміжні курси для

відстаючих, що потребують культурних знань, а також студентів,

що мають труднощі в навчанні. 

Згідно із Законом № 104 від 5 лютого 1992 р. в інтеграції

інвалідів існує скоординоване планування соціальних і допоміжних

послуг, а також послуг з охорони здоров’я і розвитку спорту за до/

помогою застосування технічного обладнання, надання освітньої

допомоги через угоди зі спеціалізованими центрами, робота з пе/

рекладачами, що допомагають сліпим студентам відвідувати

університет. Крім того, для студентів/інвалідів повинно бути

закріплено певну кількість місць для проживання, а університети

повинні мати спортивне обладнання для інвалідів. Студентам цієї

категорії гарантується право на безкоштовний проїзд, а також на

супровід, послуги читання і користування освітніми технологічними

лабораторіями тощо.

Основні закони Угорщини, які визначають особливості освіти

осіб із спеціальними освітніми потребами, такі:

 Закон LXXIX 1993 р. «Про суспільну освіту», який спрямовано

на роботу з дітьми/інвалідами, студентами/інвалідами; 

 Закон XXVI 1998 р. «Про права людей із відхиленнями і про

гарантію рівних можливостей», який визначає права людей із від/

хиленнями в оточуючому середовищі, комунікаціях, транспорті,

послугах підтримки. Він також визначає завдання розвитку за ці/

льовими галузями, що гарантують рівні можливості в галузі здо/

ров’я, освіти, працевлаштування, місця проживання, культури

і спорту [1, 29].

Закон «Про суспільну освіту» визначає національну обов’язко/

ву освітню програму, розроблену на основі національної освітньої

програми, затвердженої указом 28/2000 міністра освіти. Інститути,

що беруть участь в освіті студентів із відхиленнями, повинні врахо/

вувати рекомендації з дошкільної освіти дітей із відхиленнями
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і рекомендації зі шкільної програми (указ 23/1997 міністра культу/

ри і суспільної освіти), коли укладають свої документи. Рекоменда/

ції визначають основні можливості для розвитку (згідно зі спе/

ціальними потребами дитини), принципи, цілі, пріоритети

розвитку, завдання і форми заходів, спрямовані на реабілітацію

дітей з особливими потребами.

Закон «Про суспільну освіту» слугує гарантією надання додат/

кових послуг. При розрахунку середнього числа студентів у групі

студенти з відхиленнями повинні прийматися за 2 або 3 людини за/

лежно від виду відхилень. Максимальна кількість інвалідів у групах

повинна бути 7–12. 

В інститутах, що беруть участь в освіті осіб із відхиленнями (не/

залежно від того, чи проходить навчання окремо або разом з інши/

ми), повинні бути організовані обов’язкові педагогічні ре/

абілітаційні сесії. Ці сесії мають займати від 15 до 50% часу занять. 

Адміністрація може звільняти студентів із спеціальними потре/

бами від оцінювання з певних навчальних предметів і компонентів.

У разі звільнення освіта студента цієї категорії повинна бути нада/

на у вигляді індивідуальних сесій. Студенти можуть обрати інші

дисципліни замість тих, що складають тестування основних нави/

чок і випускних іспитів. 

Особи з відхиленнями не зобов’язані витрачати додатковий час

для підготовки домашніх завдань, вони можуть скористатися до/

датковими пристроями (друкарські машинки, комп’ютери тощо)

у процесі навчання. Якщо необхідно, письмові тести можуть бути

замінені усними відповідями. 

Згідно з урядовим указом 269/2000 «Про основні правила про/

цедур зарахування у вищі навчальні заклади» молоді люди із

спеціальними потребами мають право на додаткові послуги з курсу

вступних іспитів. Указ 29/2002 міністра освіти створює умови, що

гарантують рівні можливості для студентів із відхиленнями для по/

чатку їх навчання. Цей указ набув чинності 1 вересня 2002 р. Тому

вищі навчальні заклади наймають координатора для роботи зі сту/

дентами з відхиленнями, визначають послуги, створюють правила

щодо використання спеціальної підтримки, запропонованої сту/

дентам з відхиленнями.

Таким чином, аналіз законодавчого забезпечення освітніх по/

слуг в європейських державах свідчить про поступове вдосконалення

нормативної бази у сфері навчання інвалідів. Крім того, в кожній

виховання та інклюзії людей Розділ І
потребами 



124

державі розробляються підзаконні акти з урахуванням специфіки

регіону, класифікації категорій інвалідів. 

Висновки. Система законодавчого забезпечення доступності

вищої освіти інвалідів в європейських країнах пройшла етапи ста/

новлення: від невеликого підпункта в загальному законі до са/

мостійних нормативних актів. Такий же процес відбувається і в ук/

раїнському законодавстві. За кордоном належна увага приділяється

дітям — інвалідам, молоді, а також дорослим інвалідам, існує сис/

тема безперервної освіти, в нашій державі — увага соціальному за/

безпеченню, але не освіті інвалідів. 

Перспективи. Подальші дослідження у сфері освіти осіб з особ/

ливими потребами повинні бути зосереджені на розробці, удоско/

наленні технологій навчання не тільки дітей/інвалідів, але й молоді

та дорослих з обмеженими можливостями. 

В данной статье автором проанализирована законодательная база
европейских государств в сфере доступности высшего образования ин&
валидов; выделены направления предоставления образовательных ус&
луг студентам с ограниченными возможностями согласно норматив&
ным документам. 

Ключевые слова: законодательное обеспечение, лицо с ограни/

ченными возможностями, высшее образование, доступность обра/

зования. 

In the given the author analyzes the legislative base of the European states
in the field of higher education availability for the disabled. The directions of
educational services granting for the disabled students are determine accord&
ing to the normative documents. 

Key words: legislative base, the disabled persons, higher education,

availability of education. 
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