
ІНКЛЮЗІЯ 

 

 

 

1. Центр інклюзивних технологій навчання 

 

Університет «Україна» – це поки єдиний в Україні заклад вищої освіти, що з 

початку свого заснування розвиває інклюзію, метою якої є забезпечення рівного 

доступу до якісної вищої освіти всім членам суспільства, зокрема людям з 

інвалідністю.  

Контингент здобувачів освіти з особливими освітніми потребами 

Університету «Україна» становить щорічно від 500 до 2000 здобувачів освіти з 

різними нозологіями та групами інвалідності, що складає близько 6% від загальної 

чисельності здобувачів освіти Університету. За 22 роки існування нашого 

університету понад 10 000 здобувачів освіти з ООП отримали вищу освіту та стали 

фахівцями в різних галузях, таких як журналістика, право, харчові технології, 

комп’ютерні технології, дизайн, соціальна робота, туристична діяльність, фізична 

реабілітація тощо.  

Для ефективного впровадження інклюзії в Університеті «Україна» працює 

Центр інклюзивних технологій навчання, який забезпечує підтримку здобувачів 

освіти, а саме:  

 

1. Педагогічну  

Передбачає оптимізацію викладання навчального матеріалу здобувачам 

освіти з різними особливими освітніми потребами в максимально прийнятній для 

них формі, упровадження сучасних педагогічних технологій навчання, 

забезпечення навчально-методичними матеріалами. Цей блок повністю залежить 

від підготовленості викладачів до інклюзивного викладання.  

 

2. Психологічну  

У разі виникнення міжособистісних проблем та при необхідності здобувачі 

освіти направляються на консультацію до психолога.  



Кожний окремий випадок є унікальним і потребує особливої уваги. 

Керуючись цим принципом, психолог:  

 Надає індивідуальні консультації здобувачам освіти й абітурієнтам з приводу 

особистісних та міжособистісних проблем. 

 Розробляє і проводить групові психологічні тренінги для здобувачів освіти, 

метою яких є розвинення навичок адаптації, впевненої поведінки, 

ефективного спілкування і побудови стосунків, стресостійкості, уникнення 

конфліктів та багато іншого.  

 Проводить психологічні тести з абітурієнтами тощо.  

 

3. Медико-реабілітаційну  

З перших днів навчання в університеті кожен здобувач освіти охоплюється 

процесом медичної підтримки. Здобувач освіти звертається до фахівця медичного 

кабінету з метою консультації при виборі спортивної секції, розподілі по групах з 

фізичного виховання, отриманні рекомендації щодо стану здоров’я перед 

фізкультурно-масовими заходами, отриманні довідок після перенесених 

захворювань.  

 

4. Соціальну  

Соціальний супровід здобувачів освіти з ООП розпочинається на етапі 

вступу до ЗВО, звертанням здобувача освіти до Центру ІТН, де під час співбесіди 

із соціальним педагогом складається соціальний портрет абітурієнта та картка 

потреб. Тоді й з’ясовується стан підготовленості абітурієнта до навчання, потреби 

й особливості майбутнього здобувача освіти, складається програма соціального 

патронату і визначаються її виконавці.  

 

5. Технічну  

У Центрі ІТН створено Центр самостійної роботи, де є обладнані робочі 

місця для здобувачів освіти із інвалідністю по зору, слуху, опорно-рухового 

апарату, організовано доступ до Інтернету.  

Центр самостійного роботи пропонує такі послуги:  

 Консультації фахівця щодо роботи на комп’ютері та використання 

комп’ютерної техніки і спеціалізованого обладнання.  

 Навчання здобувачів освіти з інвалідністю по зору роботі на комп’ютері за 

допомогою спеціальної програми мовного доступу.  

 Навчання здобувачів освіти з інвалідністю по слуху і мовленню за 

допомогою програми «Живий звук».  

 Надання доступу до офісного та адаптивного технічного обладнання для 

сканування навчальної літератури та її переведення в електронний вигляд, 

прослуховування аудіозаписів лекцій, виконання самостійних практичних 

завдань.  

 Використання електронної бібліотеки навчальних матеріалів, яка постійно 

поповнюється та охоплює такі галузі науки, як історія, філософія та 



релігієзнавство, економіка та право, психологія, педагогіка та соціологія, 

українська та зарубіжна література, біологія та медицина, спорт та багато 

іншого.  

 

6. Фізкультурно-спортивну  

Основною метою фізкультурно-спортивної підтримки є формування фізичної 

культури молоді з інвалідністю, поліпшення стану їхнього фізичного і психічного 

здоров`я, фізичної підготовленості, підвищення мотивації до самовдосконалення, 

ведення здорового способу життя. Виховним моментом такої підтримки є 

формування у здобувачів освіти із ООП свідомого ставлення до власного здоров`я 

і прагнення до систематичних самостійних занять фізкультурою і спортом. 

Впровадження системи фізкультурно-спортивної підтримки створює умови для 

включення здобувача освіти в активну й ефективну рухову діяльність за 

індивідуальною програмою, яка передбачає консультування, корекції, контролю і 

самоконтролю. Завдяки цьому до здобувачів освіти повертається відчуття 

повноцінного життя, яке було втрачене в результаті травми або хвороби.  

 

7. Сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти та випускників  

Важливими напрямами роботи Центру є пошук інформації про вакансії тимчасової 

та постійної роботи, проведення анкетувань здобувачів освіти з метою вивчення 

потреб у працевлаштуванні, організація зустрічей здобувачів освіти з 

роботодавцями, встановлення та підтримка зв’язків із випускниками університету, 

моніторинг їхньої кар’єри.  

Ми прагнемо до того, щоб вища освіта стала доступною, актуальною та цікавою 

для всіх здобувачів освіти, адже інклюзія - це право, а не привілей для обраних!  

 

 

 

2. Абітурієнтам з інвалідністю 

 

Якщо Ви бажаєте вступити до Університету «України» і потребуєте інклюзії, 

вам необхідно зробити декілька кроків: 

1. Прийти до Центру інклюзивних технологій навчання (3 корпус, к. 100) 

При собі вступник повинен мати (якщо є інвалідність): 

 довідку МСЕК або висновок ЛКК (оригінал та копію); 

 індивідуальну програму реабілітації (ІПР). 

2. У Центрі абітурієнт, який потребує інклюзії, має поспілкуватись із 

соціальним педагогом, який сформує картку потреб, а також із 

психологом, для визначення емоційного стану вступника. 

 

3. Після отримання довідки-висновку в Центрі ІТН, вступник звертається 

до відбіркової комісії відповідного інституту чи коледжу. 

 

4. До відбіркової комісії інституту чи коледжу вступники особисто подають 



заяву про вступ до університету. До заяви вступник додає: 

 документ державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень; 

 сертифікат ЗНО або довідку про звільнення від ЗНО; 

 паспорт громадянина України (паспорт громадина України для виїзду 

за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про 

народження – для осіб, які не мають за віком паспорта, або інший 

документ, який засвідчує особу і громадянство), ксерокопію 1, 2 та 11 

сторінок; 

 копію ідентифікаційного коду; 

 чотири кольорових фотокарток розміром 3х4 см; 

 копію довідки МСЕК (ЛКК) та індивідуальну програму реабілітації; 

 довідку-висновок від Центру ІТН. 

 

 

 

3. Доступність та універсальний дизайн 

 

Університет «Україна» є архітектурно доступним та намагається постійно 

вдосконалюватись, використовуючи універсальний дизайн у покращенні своїх 

навчальних приміщень. 

 

 



 



 



 
 

 

4. Інклюзивне викладання 

 

Інформація для викладачів 

 

Визнаючи те, що право на вищу освіту гарантується незалежно від віку, 

громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового 

стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, 

наявності судимості чи інвалідності, а також від інших обставин, Університет 

“Україна” підтримує та розвиває політику інклюзивності в усіх навчальних 

процесах. Ці процеси пов’язані не лише з усуненням архітектурних бар'єрів, але 

й стосуються більш широкого доступу до освітньої програми, викладання , 



навчання та оцінювання. Тому одним із найперших та головних завдань нашого 

університету є підготовка викладацького складу до роботи в умовах 

інклюзивного освітнього простору. 

 

Що таке інклюзивне викладання і для кого воно потрібне? 

 

«Інклюзивне викладання» – це викладання, яке є максимально корисним 

для найширшого кола здобувачів освіти із різними фізичними та психічними 

умовами, різними навичками, ентузіазмом та культурним фоном, різним стилем 

навчання, світоглядом тощо. 

 

Розмаїття студентів може класифікуватись за такими ознаками: 

1. Рівень освіти (попередній освітній ступінь / освітньо-професійний рівень; 

навички; здатність; знання; освітній досвід; життєвий та трудовий досвід; 

підходи до навчання). 

2. Диспозиційна ідентичність (самооцінка; впевненість; мотивація; 

прагнення; очікування; переваги; ставлення; припущення; вірування; 

емоційний інтелект; зрілість; стилі навчання; перспективи; інтереси; 

самосвідомість; стать; сексуальна орієнтація). 

3. Обставини (вік; інвалідність; платне/добровільне працевлаштування; 

географічне розташування; доступ до ІТ та транспортних послуг; гнучкість; 

доступний час; права; фінансовий фон і можливості; сімейний стан). 

4. Культурна приналежність (мова; значення; культурний капітал; релігія і 

переконання; країна проживання; етнічність/раса; соціальний фон). 

 

Інклюзивний підхід не зосереджується на конкретних цільових групах або 

вимірах різноманітності, але прагне до того, щоб вища освіта стала доступною, 

актуальною та цікавою для всіх здобувачів освіти. Це пояснюється тим, що 

студенти не хочуть виділятися як особливі, але хочуть бути визнаними як 

особистості. Тому будь-який студент може потребувати більш комфортної для 

нього методики викладання та навчання. 

 

Що потрібно знати викладачу 

 

Ключовим критерієм інклюзивного викладання є доступність поданого 

матеріалу з урахуванням різних вимог здобувачів освіти для більш якісного 

засвоєння інформації. 

 

Проведення інклюзивних лекцій: 

 Якщо ви зробили нотатки на дошці, залиште їх до кінця заняття, щоб 

здобувачі освіти мали можливість скопіювати їх або сфотографувати, 

використовуючи мобільні телефони. 

 Не говоріть занадто швидко. 

 Утримуйте увагу здобувачів освіти, перемикаючи фокус обговорення кожні 15 

хвилин. Це допоможе не лише здобувачам освіти з низькою концентрацією, 

але також і багатьом іншим здобувачам освіти. 



 При використанні нової або незвичайної термінології запишіть її на дошці. 

 Використовуйте різні методи подання інформації (відео, зображення тощо), 

щоб використати відмінності між студентами у «стилях навчання». 

 Якщо студент ставить питання на лекції, переконайтесь, що ви повторили 

його (щоб усі інші могли його почути) перед вашою відповіддю. 

 Говоріть чітко (не надто швидко) і звертайтесь до аудиторії (це допоможе 

читати по губах); використовуйте мікрофон, якщо він доступний. 

 Не говоріть, коли ви повертаєтесь спиною, щоб писати на дошці. Не 

рухайтесь по кімнаті занадто багато – деяким студентам може бути важко 

стежити за вами. Якщо ви пригашуєте світло, щоб показати слайди або відео, 

переконайтесь, що ваше обличчя видно, коли ви коментуєте показ. 

 Дайте зрозуміти здобувачам освіти, як саме вони повинні брати участь у 

лекції. Чи потрібно їм робити записи, або їм достатньо додаткових матеріалів 

(роздаткові матеріали, онлайн ресурси тощо), щоб просто слухати? Якщо ви 

хочете, щоб вони робили нотатки, робіть паузи, щоб дати достатньо часу, 

аби зробити це правильно. 

 Дозвольте здобувачам освіти записувати лекцію на аудіо або відео, якщо вони 

цього хочуть. 

 Намагайтесь переконатися, що студенти, які читають по губах, розташовані 

достатньо близько до вас. 

 

Поради щодо інклюзивного підходу в позааудиторному навчанні: 

 Для легкого доступу переконайтесь, що навчальні матеріали є доступними в 

електронному вигляді, адже здобувачі освіти з різними можливостями 

зможуть підлаштовувати їх відповідно до вимог, змінюючи текст, розмір, колір 

і контрастність або використовуючи цифрові інформації для озвучування чи 

шрифтів Брайля. Також не забувайте поширювати копії, адже деякі здобувачі 

освіти можуть не використовувати комп’ютер. 

 Деякі здобувачі освіти не зможуть читати звичайні книги і будуть 

використовувати інші засоби масової інформації: електронні книги, онлайн 

текст, аудіокниги або підкасти. Обговоріть це питання зі студентами, які 

працюють у такий спосіб, і допоможіть їм знайти найкраще рішення. 

 Зберігайте тексти для завантаження у форматі “rich text” (.rtf), а не у вигляді 

Word (.doc) чи PDF (.pdf), адже такий формат є найбільш доступним для 

зчитування його озвучувальними програмами. 

 Використовуйте шрифт Arial або Verdana, уникайте курсиву, підкреслення та 

тексту, написаного лише заголовними літерами. Вирівнюйте текст ліворуч. 

Переконайтесь, що наданий матеріал чітко структурований і його користь 

очевидна для здобувачів освіти. 

 

Вимоги до створення доступної презентації – http://ud.org.ua/statti/355-

prezentatsiya-power-point-dostupna-ta-zruchna-dlya-

vsikh?fbclid=IwAR3ebMndVTFb30dvogUWCiBODaP5gcj4XJH6Y2esZYaaLwbd6VNF

gjSouzk 

 

Використані матеріали: 

http://ud.org.ua/statti/355-prezentatsiya-power-point-dostupna-ta-zruchna-dlya-vsikh?fbclid=IwAR3ebMndVTFb30dvogUWCiBODaP5gcj4XJH6Y2esZYaaLwbd6VNFgjSouzk
http://ud.org.ua/statti/355-prezentatsiya-power-point-dostupna-ta-zruchna-dlya-vsikh?fbclid=IwAR3ebMndVTFb30dvogUWCiBODaP5gcj4XJH6Y2esZYaaLwbd6VNFgjSouzk
http://ud.org.ua/statti/355-prezentatsiya-power-point-dostupna-ta-zruchna-dlya-vsikh?fbclid=IwAR3ebMndVTFb30dvogUWCiBODaP5gcj4XJH6Y2esZYaaLwbd6VNFgjSouzk
http://ud.org.ua/statti/355-prezentatsiya-power-point-dostupna-ta-zruchna-dlya-vsikh?fbclid=IwAR3ebMndVTFb30dvogUWCiBODaP5gcj4XJH6Y2esZYaaLwbd6VNFgjSouzk
http://ud.org.ua/statti/355-prezentatsiya-power-point-dostupna-ta-zruchna-dlya-vsikh?fbclid=IwAR3ebMndVTFb30dvogUWCiBODaP5gcj4XJH6Y2esZYaaLwbd6VNFgjSouzk
http://ud.org.ua/statti/355-prezentatsiya-power-point-dostupna-ta-zruchna-dlya-vsikh?fbclid=IwAR3ebMndVTFb30dvogUWCiBODaP5gcj4XJH6Y2esZYaaLwbd6VNFgjSouzk


1. Inclusive Teaching. A Guide for Higher Education English - 

https://www.heacademy.ac.uk/system/files/seedguide_inclu

sive.pdf 

2. Inclusive Learning and Teaching in Higher Education - 

https://www.heacademy.ac.uk/system/files/inclusivelearningandteaching_fi

nalreport. pdf 

 

 

5. Пам’ятка інклюзії 

Правила комунікації в інклюзивному просторі: 

 

✓ Приймайте відмінності один одного, адже прийняття сприяє взаємній 

повазі і запобігає виникненню конфліктів. 

✓ Не нав’язуйте свої культурні, духовні і політичні переконання іншим, 

щоб запобігти виникненню суперечок. 

✓ Запитайте людину про найкращий спосіб спілкування, якщо ви не впевнені. 

✓ Розмовляйте безпосередньо з людиною, навіть якщо ця людина 

користується допомогою супроводжуючого. 

✓ Запропонуйте свою допомогу в разі потреби, але будьте готові й до того, 

що людина може відмовитись і впоратись самостійно, яким би складним 

це не здавалось. 

✓ Допомагаючи, перш за все запитайте, як це краще зробити, аби не 

зашкодити. 

✓ Подивіться на людину, коли звертаєтесь до неї. 

✓ Протягніть руку, щоб потиснути, коли зустрічаєте когось. 

✓ Будьте терплячими. 

✓ Посміхайтесь. 

 

Інклюзивні терміни: 

Коректні Некоректні 

Людина з інвалідністю  

Людина, яка має ДЦП 

Людина з інтелектуальною інвалідністю  

Нечуюча людина 

Слабочуюча людина  

Людина, яка не бачить  

Слабозора людина 

Людина з синдромом Дауна  

Людина зі спектром аутизму  

Звичайна людина  

Успішний, продуктивний 

Інвалід  

ДЦПешник 

Розумово відсталий 

Глухий 

Вади слуху  

Сліпий  

Вади зору  

Даун  

Аутист 

Нормальна людина 

Мужній, надихаючий 

 

 

https://www.heacademy.ac.uk/system/files/seedguide_inclusive.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/seedguide_inclusive.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/inclusivelearningandteaching_finalreport.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/inclusivelearningandteaching_finalreport.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/inclusivelearningandteaching_finalreport.pdf


Важливі поняття: 

 

Інклюзія – включення усіх людей без виключення в соціум. Це поняття, яке 

говорить про те, що кожна людина має рівні права, доступ і вибір. 

Різноманітність – розуміння того, що кожна людина є унікальною і визнає 

наші індивідуальні відмінності. 

Гендерна ідентичність – сприйняття людиною своєї статі, яка може 

відповідати або може не відповідати їхній статі. 

ВПО – Внутрішньо-переміщені особи, котрі були змушені покинути своє 

місце проживання у результаті збройного конфлікту або окупації на частині 

території країни. 

Інвалідність – результат взаємодії людей з інвалідністю та перешкодами 

у стосунках та навколишньому середовищі, які заважають їхній повній і дієвій 

участі у житті суспільства на рівні з усіма. 

Універсальний дизайн – це дизайн усіх речей, в центрі уваги якого 

знаходиться людина і який враховує потреби кожного і кожної. 

LGBTQIA – різноманітні групи із самовизначенням статевої приналежності 

та сексуальної орієнтації. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 
 

У Центрі інклюзивних технологій навчання можна отримати брошуру пам’ятки з 

інклюзії 

 

5. Контакти 

Центр інклюзивних технологій навчання знаходиться в 3-му корпусі Університету 

«Україна», за адресою: вул. Львівська, 23, перший поверх, к. 100, к. 106 

Тел. 067 231 18 64 

E-mail: centreitn@gmail.com 

mailto:centreitn@gmail.com
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