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проблеми доступності виЩої освіти  
для осіб з особливими потребАми в укрАїні

Шевчук Г.Й.
національний університет «львівська політехніка»

у статті розглянуто проблеми доступності вищої освіти для осіб з обмеженими можливостями здоров’я. 
опрацьовано основні нормативно-правові акти україни, що регулюють право осіб з особливими потре-
бами на вищу освіту. Проаналізовано динаміку чисельності осіб з інвалідністю, які навчаються у вищих 
навчальних закладах україни. досліджено закордонний досвід створення необхідних умов для навчання 
таких категорій громадян. запропоновано напрями розширення можливостей здобуття вищої освіти осо-
бами з особливими потребами.
ключові слова: особи з особливими потребами, інвалідність, вища освіта, безбар’єрне середовище, інклю-
зивне навчання.

Постановка проблеми. у сучасних умовах 
здобуття вищої освіти особливо акту-

альним є питання організації навчального про-
цесу для молоді з обмеженими можливостя-
ми здоров’я. на жаль, практика така, що особи 
з інвалідністю, починаючи з дитячого віку, часто 
не можуть через різні причини повною мірою 
і нарівні з однолітками реалізувати гарантоване 
право на освіту. це є значною перешкодою на 
шляху їхньої інтеграції в соціальне середовище.

вступивши до зво, студенти-першокурсники 
з вадами здоров’я стикаються з проблемами адап-
тації до навчального процесу, безперешкодно-
го відвідування занять, самореалізації, взаємодії 
з викладачами і одногрупниками. у зв’язку з не-
достатнім фінансуванням вищі навчальні заклади 
не можуть забезпечити навчання осіб з інвалід-
ністю усіма необхідними умовами. це стосується 
фізичної доступності і матеріально-технічної бази 
зво, спеціальних програм підготовки з ураху-
ванням психофізичного розвитку студентів, ком-
петентності професорсько-викладацького складу. 
Таким чином, питання навчання осіб з інвалідніс-
тю потребує консолідації зусиль і держави, і гро-
мадськості, і самих вищих навчальних закладів.

Аналіз досліджень і публікацій. реалізація 
права на освіту є запорукою успішної соціаліза-
ції й адаптації людини в житті, одним із найваж-
ливіших чинників працевлаштування та участі 
у всіх сферах життя суспільства. доступності 
вищої освіти для осіб з особливими потребами 
та перспективам впровадження інклюзивного на-
вчання присвячені праці н. ашиток, с. ковтун, 
а. колупаєвої, і. Малишевської, М. чайковського 
й інших науковців.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. аналіз літератури показує, 
що інклюзивна освіта здебільшого впроваджу-
ється в загальноосвітніх навчальних закладах. 
лише в окремих українських закладах вищої 
освіти зроблені кроки на шляху інтеграції осіб 
з інвалідністю в освітнє середовище. Тож впро-
вадження засад інклюзії у вищій освіті потребує 
додаткового вивчення, зокрема дослідження про-
блем, що стримують цей процес в україні.

метою статті є аналіз доступності зво для 
осіб з особливими потребами, вивчення закор-
донного досвіду та перспектив розширення мож-
ливостей здобуття такими категоріями громадян 
вищої освіти в україні.

виклад основного матеріалу. освіта є однією 
з пріоритетних сфер соціально-економічного, ду-
ховного і культурного розвитку суспільства. осо-
би з функціональними обмеженнями є повноцін-
ними членами суспільства й, як і всі інші люди, 
мають право реалізувати свій потенціал в тій 
сфері, що їм найбільше імпонує. але, на жаль, 
вибір майбутньої професії людьми з особливими 
потребами ускладнюється багатьма причинами. 
особи з інвалідністю, які виходять на ринок пра-
ці, часто є неконкурентоспроможними порівняно 
зі здоровими людьми, мають недостатню профе-
сійну і територіальну мобільність.

в україні, як і в усьому світі, тривалий пе-
ріод домінувала «сегрегативна» модель здобуття 
освіти молоддю з інвалідністю, яка передбачала 
навчання цієї категорії громадян в спеціальних 
школах-інтернатах. Такий підхід позбавляв осіб 
з особливими потребами можливостей перебува-
ти в звичайному оточенні, серед однолітків без 
вад здоров’я.

упродовж останніх років за рекомендаціями 
Юнеско в багатьох країнах світу був змінений 
підхід до освіти інвалідів з «сегрегативної» на «ін-
клюзивну» [1]. Така модель має на увазі організа-
цію спільного навчання осіб з інвалідністю та без 
неї в навчальних закладах шляхом створення 
спеціальних умов (індивідуалізація й адаптація 
навчальних програм до потреб людей з обмеже-
ними можливостями здоров’я, пристосування 
основного і додаткового навчального обладнання, 
забезпечення безбар’єрного середовища у внз).

дослідження закордонного досвіду свідчить, 
що є дві моделі інклюзивного навчання: «співіс-
нування» і «поглинання». у сШа здебільшого 
застосовується модель «поглинання», в якій по-
рушений базовий принцип освітньої інтегра-
ції – свобода вибору місця навчання. Більшість 
європейських країн (а також японія) реалізують 
інший підхід – «співіснування», завдяки якому 
зберігаються основні ідеї освітньої інтеграції [2]. 
цю модель доцільно було б втілити і в українській 
вищій освіті, створивши інклюзивні групи у зво.

Прикладом успішної організації системи ви-
щої освіти інвалідів є німеччина. розвинута за-
конодавча база забезпечує доступ студентів і абі-
турієнтів до різних соціальних служб. на період 
навчання студенти з інвалідністю мають право 
вибрати собі особистого помічника або отримати 
грошові засоби для самостійного вибору асистен-
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та [3]. для того, щоб бажаючі продовжити здо-
бувати освіту краще орієнтувалися в законодав-
чому забезпеченні власних прав і можливостей, 
в німеччині передбачені спеціальні навчальні 
курси для людей з інвалідністю. крім цього, на-
вчальний заклад зобов’язаний надати вступни-
ку з інвалідністю місце в гуртожитку або ком-
пенсувати витрати на проживання за умови, що 
сім’я не володіє достатнім рівнем доходу.

в україні право на вищу освіту для громадян, 
зокрема й осіб з особливими потребами, закрі-
плене в конституції україни, законах «Про осві-
ту», «Про вищу освіту», «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в україні», «Про реабіліта-
цію інвалідів в україні» та ін. отже, на законо-
давчому рівні в україні визнане право інвалідів 
на освіту на основі рівності можливостей з інши-
ми громадянами [4].

незважаючи на те, що українське законо-
давство гарантує пільги для абітурієнтів з інва-
лідністю, низка факторів робить їхній вступ до 
вишу проблематичним. Так, законами «Про вищу 
освіту», «Про освіту» передбачено формування 
рівних умов для забезпечення прав і можливос-
тей осіб з особливими освітніми потребами для 
здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з ура-
хуванням їхніх індивідуальних потреб, можли-
востей, здібностей та інтересів [5].

Принцип створення рівних можливостей для 
людей з інвалідністю в цьому контексті озна-
чає, що потреби всіх без винятку індивідуумів 
мають однакове значення, тому вони мають слу-
гувати основою планування освітнього процесу. 
однак насправді більшість університетів украї-
ни не забезпечені навіть мінімальними умовами, 
необхідними для навчання осіб з інвалідністю. 
це стосується архітектури будівель і аудиторій, 
дверних прорізів і сходів, меблів та обладнання, 
облаштування їдалень, бібліотек, санітарно-гігіє-
нічних приміщень, відсутності ліфтів, кімнат від-
починку, медичних кабінетів тощо.

Територія освітньої організації повинна від-
повідати умовам безперешкодного, безпечного 
і зручного пересування маломобільних студентів. 
Потрібно забезпечити доступ до будівель і спо-
руд, доступність шляхів руху, наявність засобів 
інформаційно-навігаційної підтримки, дублюван-
ня сходів пандусами або підйомними пристроями, 
контрастне фарбування дверей і сходів, виділен-
ня місць для паркування автотранспортних засо-
бів інвалідів. комплексна інформаційна система 
для орієнтації і навігації інвалідів в архітектур-
ному просторі освітньої організації має включати 
візуальну, звукову і тактильну інформацію.

для реконструкції приміщень зво необхід-
но передбачити бюджетне фінансування, адже 
самостійно виші не в змозі своєчасно забезпе-
чувати студентам з інвалідністю необхідні умо-
ви. Приватні заклади вищої освіти бюджетних 
коштів, наприклад на створення безбар’єрного 
середовища, не отримують. чимало державних 
навчальних закладів займається створенням 
безбар’єрного середовища за рахунок власних 
коштів. Безумовно, ведеться робота у цьому на-
прямі, однак говорити про повсюдно створене 
безбар’єрне середовище передчасно.

у сучасних умовах в україні спостерігається 
тенденція до зменшення чисельності осіб з ін-
валідністю, які здобувають вищу освіту. це під-
тверджують дані державної служби статистики 
україни, опубліковані в статистичних збірниках 
«захист дітей, які потребують особливої уваги 
суспільства» (табл. 1) [6].

із даних табл. 1 помітно, що чисельність інвалі-
дів у внз з 2013 року стала зменшуватися, як і за-
гальна кількість студентів. якщо у 2013-2014 на-
вчальному році кількість студентів з інвалідністю 
складала 19573 особи, то в наступний період їхня 
чисельність зменшилась до 16417 (на більш ніж 
16%). на початок 2015-2016 навчального року ін-
валідів серед здобувачів вищої освіти налічувалось 
16090, з них 3887 – у внз і-іі рівнів акредитації, 
12203 – у внз ііі-iV рівнів акредитації.

станом на 1 січня 2017 року, за даними що-
річного статистичного бюлетеня державної ста-
тистичної служби україни, у вищих навчальних 
закладах навчалось 14 752 студентів з інвалід-
ністю з них, 11 141 студентів навчалися в уні-
верситетах, академіях, інститутах та 3 611 сту-
дентів – у коледжах, технікумах, училищах [7]. 
найбільше їх навчалось у дніпропетровській, 
харківській областях та у м. києві (не врахову-
ючи дані з окупованих територій).

за даними Міністерства соціальної політики 
україни, оприлюдненими в національній допові-
ді 2013 року «Про становище осіб з інвалідніс-
тю в україні», Мон у 2006 році підписало угоду 
з українським товариством глухих, відповідно 
до якої щороку встановлюється квота прийому 
осіб з інвалідністю (з вадами слуху) до вищих 
навчальних закладів. зокрема, до таких внз, 
як національний технічний університет україни 
«київський політехнічний інститут», київський 
національний університет технологій та дизай-
ну, національний педагогічний університет іме-
ні М. П. драгоманова, національна металургійна 
академія україни, дніпропетровський коледж 
технологій та дизайну та ін. [8].

Таблиця 1
динаміка чисельності інвалідів серед студентів внз і-іV рівнів акредитації за 2013-2016 рр.

№ 
з\п показник 2013/14 (на початок 

навчального року)
2014/15 (на початок 
навчального року)

2015/16 (на початок 
навчального року)

1 чисельність інвалідів серед 
студентів внз, осіб

19573:
5036 – у внз і-іі рівнів 
акредитації;
14537 – у внз ііі-iV 
рівнів акредитації

16417:
4244 – у внз і-іі рівнів 
акредитації;
12173 – у внз ііі-iV 
рівнів акредитації

16090:
3887 – у внз і-іі рівнів 
акредитації;
12203 – у внз ііі-iV 
рівнів акредитації

2 загальна кількість студен-
тів, тис. осіб 2052,7 1689,3 1605,3

3 частка інвалідів від загаль-
ної кількості студентів, % 0,95 0,97 1,00 
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у цих внз створені умови для навчання та-
ких категорій студентів. зокрема, у національно-
му педагогічному університеті ім. М. П. драгома-
нова супровід студентів з особливими освітніми 
потребами здійснюється фахівцями інституту 
корекційної педагогіки і психології – структур-
ного підрозділу зазначеного університету [8].

враховуючи позитивний досвід роботи наці-
ональної металургійної академії україни з на-
вчання інвалідів по слуху і зору, в м. дніпро ство-
рено регіональний центр освіти інвалідів. центр 
проводить спеціалізовану підготовку студентів, 
які мають порушення слуху та зору. Також тут 
навчаються призери дефлімпійських ігор, лау-
реати всеукраїнських і міжнародних спортив-
них змагань. за період роботи в цьому напрямі 
120 студентів з сенсорними вадами отримали ди-
плом бакалавра, 57 – спеціаліста, 7 – магістра [9].

Щороку обдарованим студентам з числа інва-
лідів, які найбільше відзначились у навчальній 
та науковій роботі та які навчаються за денною 
формою у внз ііі-іV рівнів акредитації за ра-
хунок загального фонду державного або місце-
вих бюджетів, призначаються стипендії кабінету 
Міністрів україни. Так, на 2015-2016 навчальний 
рік академічні стипендії кабміну були призначені 
24 обдарованим студентам з числа інвалідів [10].

одним із найбільш відомих вишів україни, де 
здійснюється фахова підготовка інвалідів, є від-
критий Міжнародний університет розвитку лю-
дини «україна» [8]. університет «україна» є ви-
щим навчальним закладам інклюзивного типу, 
в якому разом зі здоровими студентами навча-
ються студенти і – ііі груп інвалідності з різни-
ми нозологіями захворювання (з вадами слуху, 
зору, опорно-рухового апарату тощо). Щорічно 
в університеті здобувають освіту близько 6% 
студентів з інвалідністю [11]. студенти з осо-
бливими потребами навчаються разом зі своїми 
здоровими однолітками в інтегрованих групах – 
мікро-моделях соціального середовища. для за-
безпечення рівного доступу таких студентів до 
навчання в університеті впроваджується система 
супроводу навчання, що включає новітні освітні 
технології, спеціальні методи підтримки й адап-
тивні технічні засоби.

однак інклюзивне навчання студентів з ін-
валідністю впроваджується лише в окремих на-
вчальних закладах. здебільшого такий процес 
у вишах відбувається стихійно – завдяки зу-
силлям самих студентів, їхніх родичів, громад-
ськості [12].

Можливість здобуття вищої освіти для осіб 
з інвалідністю тісно пов’язана з групою ін-
валідності, зі ступенем і видом порушення 
здоров’я (фізичні, психічні, інтелектуальні або 
сенсорні порушення). зокрема, люди з інвалід-
ністю за психічним профілем (психічні захворю-
вання, захворювання нервової системи і анома-
лії розвитку) менше інших категорій залучені 
в освітній процес, тобто мають мінімальні мож-
ливості для здобуття вищої освіти.

особи, які мають захворювання органів зору 
та слуху, в силу специфіки захворювань вельми 
обмежені в можливостях отримання інформації 
в звичайному розумінні. внз країни в мінімаль-
ному обсязі оснащені спеціальними засобами на-
вчання і методиками, не мають в своєму штаті 

викладачів, які пройшли спеціальну підготовку 
для роботи з цією категорією студентів. осна-
щення освітнього процесу новими засобами на-
вчання здійснюється для всього контингенту 
здобувачів освіти. як правило, не встановлено 
окремих статей витрат на модернізацію спеці-
альних освітніх програм для осіб з вадами зору 
та слуху. цей факт робить практично неможли-
вим участь у навчальному процесі осіб з інвалід-
ністю з порушеннями зору чи слуху, що пору-
шує їхнє конституційне право на освіту.

у більшості внз не надається жодних про-
грам перепідготовки або підвищення кваліфікації 
викладачів, які працюють з особливими студен-
тами. Педагогічні кадри вишу повинні бути озна-
йомлені з психофізіологічними особливостями 
студентів з інвалідністю та враховувати їх під 
час організації освітнього процесу. з цією метою 
необхідне включення блоку дисциплін щодо здій-
снення інклюзивного освітнього процесу в про-
грами підвищення кваліфікації та перепідготов-
ки педагогічних кадрів.

за необхідності та можливості фінансування 
в штат освітніх організацій доцільно ввести по-
сади сурдопедагога, сурдоперекладача для за-
безпечення освітнього процесу студентів з пору-
шенням слуху, тифлопедагога для забезпечення 
освітнього процесу студентів з порушенням зору.

на сайті освітньої організації повинен бути 
створений спеціальний розділ, який відображає 
наявність умов для навчання осіб з обмеженими 
можливостями здоров’я, що містить адаптовані 
для інвалідів програми підготовки з урахуванням 
різних нозологій, види і форми супроводу навчан-
ня, наявність спеціальних технічних і програмних 
засобів навчання, дистанційних освітніх техноло-
гій, наявність безбар’єрного середовища тощо.

Що стосується дистанційного навчання, то 
в чинному законодавстві дистанційна вища осві-
та розглядається як індивідуалізований процес 
здобуття освіти і здійснюється переважно з ви-
користанням сучасних комунікаційних та інфор-
маційних технологій. розвиток дистанційного на-
вчання як форми не лише заочної, а й денної 
освіти, значно полегшив би її здобуття особами 
з особливими потребами, зокрема тими, що про-
живають у сільській місцевості.

основною формою в дистанційному навчанні 
є індивідуальна форма навчання. Перевагою ін-
дивідуального навчання для осіб з обмеженими 
можливостями здоров’я є те, що воно дозволяє 
повністю індивідуалізувати зміст, методи і темпи 
навчальної діяльності, стежити за кожною дією 
при вирішенні конкретних завдань; вчасно вно-
сити необхідні корективи і в діяльність студен-
та-інваліда, і в роботу викладача. дистанційне 
навчання також має забезпечувати можливості 
комунікацій не тільки з викладачем, а й з інши-
ми студентами, співпрацю в процесі пізнавальної 
діяльності. важливо проводити навчальні захо-
ди, що сприяють згуртуванню групи, спрямовані 
на спільну роботу, обговорення, прийняття ко-
лективного рішення.

ефективною формою проведення онлайн-за-
нять є вебінари, які можуть бути використані 
для проведення віртуальних лекцій з можливіс-
тю взаємодії всіх учасників дистанційного на-
вчання, проведення семінарів, виступи з допо-
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відями та захисту виконаних робіт, проведення 
тренінгів, організації колективної роботи.

однією з причин небажання молоді із захво-
рюваннями кістково-м’язової та нервової систе-
ми підвищувати свій освітній рівень є потреба 
постійної сторонньої допомоги, складність в са-
мостійному пересуванні та непристосованість на-
вколишнього середовища.

крім питань щодо створення безбар’єрного 
середовища в установах, залишається відкри-
тим питання організації підвезення людей з ін-
валідністю до внз, а також недостатня кількість 
спеціального транспорту. наприклад, у Білорусі 
передбачено надання транспортних послуг спе-
ціальним автотранспортом «соціальна служба» 
на безкоштовній основі для інвалідів 1-ї групи, 
інвалідів-візочників, дітей-інвалідів до 18 років. 
Таке рішення прийнято у межах Програми роз-
витку соціального обслуговування в м. Мінську. 
зазначені транспортні послуги надаються пере-
ліченим категоріям осіб для забезпечення їхньо-
го доставлення, зокрема в установи вищої освіти 
(для студентів на заочній, в т. ч. дистанційній, 
формі навчання), а також для транспортування 
інвалідів-візочників, які навчаються в цих за-
кладах за денною формою навчання, не більше 
2 разів на тиждень [13]. надання таких послуг 
двічі на тиждень, безумно, недостатнє для повно-
цінної їхньої участі в процесі навчання. однак 
такі транспортні опції для студентів значно по-
легшують фізичну доступність внз.

доступність якісної вищої освіти знижується за 
відсутності так званої реабілітаційної компоненти 
вищої освіти, яка вимагає додаткових бюджетних 
коштів і повинна надаватися разом з освітніми 
послугами. для багатьох студентів-інвалідів си-
туація погіршується через низький економічний 
статус їхніх сімей, що виражається в недостатніх 
умовах домашньої підготовки, відсутності телефо-
ну, комп’ютера, електронної комунікації.

для здійснення особистісного, індивідуалізо-
ваного соціального супроводу студентів з інва-
лідністю доцільно впроваджувати таку форму 
супроводу, як волонтерський рух серед студент-
ства. волонтерський рух не тільки сприяє соці-
алізації інвалідів, а й просуває решту студентів 
назустріч їм, розвиває процеси інтеграції в моло-
діжному середовищі, що обов’язково проявиться 
з позитивного боку і в майбутньому в суспільно-
му житті.

у той же час організаційно-педагогічний су-
провід має бути направлений на контроль на-
вчання студента з інвалідністю відповідно до гра-
фіка навчального процесу в умовах інклюзивного 
навчання. організаційно-педагогічний супровід 
може включати: контроль за відвідуванням за-

нять; допомога в організації самостійної роботи 
в разі захворювання; організацію індивідуальних 
консультацій для тривало відсутніх студентів; 
контроль атестацій, складання заліків, іспитів, 
ліквідації академічних заборгованостей; корек-
цію взаємодії викладач-студент в навчальному 
процесі; консультування викладачів і співро-
бітників з психофізичних особливостей студен-
тів з особливими потребами, корекцію ситуацій 
труднощів; інструктажі та семінари для викла-
дачів, методистів тощо.

з огляду на вищезазначене, в україні по-
ступово впроваджується модель інтеграції осіб 
з інвалідністю в освітню сферу. це відбувається 
шляхом індивідуалізації та адаптації навчаль-
них планів (програм) до потреб і можливостей 
таких категорій громадян, пристосування на-
вчального обладнання, підготовки професорсько-
викладацького складу до роботи зі студентами 
з особливими потребами, забезпечення фізичної 
доступності навчальних корпусів тощо. однак 
чимало аспектів досі залишаються невирішени-
ми, зокрема через недостатнє фінансування.

висновки і пропозиції. Підбиваючи підсумки, 
можна виділити наступні причини, що перешко-
джають здобуттю вищої освіти молоддю з осо-
бливими потребами:

– стан здоров’я;
– потреба в постійному сторонньому догляді 

(невирішення питання їхнього супроводу);
– відсутність безбар’єрного середовища як на 

шляху від місця проживання до установи освіти, 
так і в самих навчальних корпусах;

– нетолерантне ставлення оточуючих до осіб 
з інвалідністю;

– відсутність системи дистанційного навчан-
ня, яка б відповідала якості денної форми на-
вчання, що фінансується з бюджету;

– низький рівень мотивації до здобуття вищої 
освіти, оскільки людям з інвалідністю доводиться 
самостійно долати бар’єри для її отримання;

– нестача і/або відсутність допоміжних тех-
нологій і навчальних матеріалів;

– недостатня кількість кваліфікованого спе-
ціалізованого персоналу (сурдоперекладачі, тью-
тори) тощо.

централізовану допомогу в процесі навчан-
ня студенти з інвалідністю отримують далеко 
не завжди, і створення для них освітніх умов 
переважно залежить від зусиль сім’ї, іноді від 
приватної ініціативи однокурсників, професор-
сько-викладацького складу, адміністрації зво. 
важливо підтримувати їхнє прагнення до підви-
щення рівня знань і створити максимально ком-
фортні умови, аби вони могли реалізувати своє 
конституційне право на освіту.
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проблемЫ доступности вЫсШеГо обрАзовАния  
для лиц с особЫми потребностями в укрАине

Аннотация
в статье рассмотрены проблемы доступности высшего образования для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. обработано основные нормативно-правовые акты украины, регулирующие право 
лиц с особыми потребностями на высшее образование. Проанализирована динамика численности лиц 
с инвалидностью, которые учатся в высших учебных заведениях украины. иследован зарубежный 
опыт создания необходимых условий для обучения таких категорий граждан. Предложены направ-
ления расширения возможностей получения высшего образования лицами с особыми потребностями.
ключевые слова: лица с особыми потребностями, инвалидность, высшее образование, безбарьерная 
среда, инклюзивное обучение.
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problems AVAilAbility of hiGher educAtioN  
for persoNs with disAbilities iN uKrAiNe

summary
the problems of availability of higher education for persons with limited health possibilities are considered 
in the article. the basic normative legal acts of ukraine, which regulate a right for persons with disabilities 
on higher education, are worked out. the dynamics of quantity of persons with disability, who study in 
higher educational establishments of ukraine, is analysed. foreign experience of creation of necessary 
conditions for the studies of such categories of citizens is investigated. Directions of increasing opportunities 
of pursuing higher education by persons with disabilities are offered.
Keywords: persons with disabilities, invalidity, higher education, barrier-free environment, inclusive 
education.


