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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Вельмишановні колеги! Дорогі друзі – учасники ХХ Міжнародної 

Конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі 

практики». Я щиро вітаю нас з цією подією і дозволю собі нагадати всім нам, що 

перша міжнародна Конференція «Актуальні проблеми виховання та навчання 

студентів із особливими потребами» (Перша назва)- відбулась 17-18 травня 2000 

року в Університеті «Україна». Під такою назвою вона проходила 18 разів і 

тільки з листопада 2019 року ми дещо осучаснили її назву і сьогодні вона звучить 

вже так, як я озвучив її. Така завидна стабільність у тематиці на протязі багатьох 

років, як і постійно наростаючий контингент учасників – представників 

вітчизняної освітянської спільноти так і багатьох зарубіжних країн – а це Комітет  

Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, 

Міністерство освіти і науки України, Міністерство праці та соціальної політики 

України, АПН України, Національна асамблея людей з інвалідністю України, Фонд 

України соціального захисту інвалідів, освітні заклади, наукові та державні 

установи, громадські організації, центри реабілітації, фонди, засоби масової 

інформації тощо, а також ціла плеяда розвинутих країн - США, Німеччина, 

Велика Британія, Литва, Польща, Канада, Чехія, Швеція, Ізраїль, Грузія Італія 

Білорусія Індія тощо. Особливо хочу  відмітити, що  в останні п’ять років до 

підготовці і проведення нашої конференції дуже активно долучився Фонд імені 

Фрідриха Еберта в Україні, за що ми дуже вдячні його директору Марсель Рьотіг. 

Так ось, така стабільна тематика двох десятків конференцій і все 

зростаючий склад солідних учасників може свідчити тільки про одне, що ця 

тематика є дуже актуальною і надзвичайно важливою для всього людства на 

шляху розбудови високої світової цивілізації. Сказане підтверджується й 

сьогодні надзвичайно важкою санітарно-епідеміологічною ситуацією всього 

людства, обумовленої пандемією COVID-19. Так, що  шановні колеги, ми робили 

і будемо продовжувати робити стратегічні справи.  За 20 років взяло участь 



більше 5000 учасників. Цього року ми маємо 895 учасників Конференції, 

зібрано 300 тез доповідей. 

В Університеті «Україна» стало вже доброю традицією проводити  ХХ 

Міжнародну Конференцію "Інклюзивне освітнє середовище" напередодні 

Міжнародного дня людей з інвалідністю. За 20 років взяло участь більше 5000 

учасників. Цього року ми маємо 895 учасників Конференції. зібрано 300 тез 

доповідей. 

 Можна впевнено стверджувати, що народження та діяльність 

Університету «Україна» — важливе, оригінальне і цікаве явище в новітній історії 

України. Неможливо назвати багато прикладів, щоб інноваційна думка однієї 

людини сколихнула величезну громаду, яка долучилася до реалізації цієї ідеї. 

Університет «Україна» твориться десятками регіонів і сотнями людей з усієї 

України. Університету «Україна» — майже ровесник втретє відродженої 

української держави. Сьогодення слід визнати, що університет належить до 

потужних освітянських структур вищої освіти. За час свого буття заклад 

пройшов складний шлях від інтеграції до інклюзії. Саме ми були новаторами в 

упровадженні інклюзії у вищій школі України й досі — єдиний безбар’єрний 

інклюзивний заклад вищої освіти четвертого рівня акредитації, в якому 

функціонують 100 спеціальностей різних рівнів кваліфікації, ліцензійний обсяг 

яких складає 13 188 осіб. За інтенсивністю роботи щодо підготовки фахівців – 

студентів з інвалідністю, Університету «Україна» не має аналогів в Україні. І 

справді, за 22 роки існування Університет «Україна» підготував близько 170,0 

тисяч фахівців, у тому числі понад 10,0 тисяч студентів з особливими освітніми 

потребами 6% від загальної кількості студентів. Структурні підрозділи 

університету в усіх регіонах України надають вищу освіту 850 студентам з 

інвалідністю, з них 520 навчаються в регіональних інститутах ТВСП (255 – на 

денній, 265 – на заочній формах) та 330 у базовій структурі  (260 – на денній 

формі, 70 – на заочній). 

Уявіть собі, шановні колеги, у скількох душах ми запалили вогники надії 

на краще життя, а можливо, й на щастя. Хіба на це можна жаліти зусилля і хіба 

це не може бути життєвою і святою професійно-особистісною дорогою життя 

для багатьох педагогів, науковців і вихователів? Нагородою цих зусиль були 

відмічені  у Книзі Рекордів України, Категорія «Освіта» - найбільша кількість 



випускників з інвалідністю в Україні з окремого навчального закладу (№ 34/01-

16579 від 07.12.18р.). 

На сьогодні в університеті діє комплексна система супроводу навчання 

студентів з інвалідністю. Ми маємо певні здобутки в забезпеченні архітектурної 

безбар’єрності нашого університетського містечка (пандуси, ліфти, звукові 

сигнали, позначки тощо), подоланні інформаційної бар’єрності навчального 

процесу, застосовуються технології вищої інклюзивної освіти , яке створює для 

всіх студентів з особливими освітніми потребами рівних можливостей зі своїми 

колегами в доступі до освітніх програм і послуг вишу, а також формування в 

студентів з інвалідністю навичок самостійного прийняття рішень, необхідних 

для всебічного персонального і професійного розвитку, зокрема зростання їхніх 

професійних, наукових, творчих та фізкультурно-спортивних здібностей. 

Останнім часом інклюзію розглядають ширше, ніж просто забезпечення 

прав людини на освіту. Зокрема інклюзія — це політика і процес, що потребує 

змін на всіх рівнях освіти і є одним із багатьох аспектів інклюзії в суспільстві 

взагалі. Із переходом до «соціальної моделі» пов’язане поняття «соціальна 

інклюзія». На противагу цьому соціальна інклюзія передбачає залучення людини 

до активної діяльності в суспільному житті, що є необхідною умовою для всіх 

членів суспільства.  

Міжнародна рада з питань соціального забезпечення, міжнародні асоціації 

шкіл соціальної роботи разом з IFSW та іншими партнерами оголосили про 

завершення дворічного процесу консультацій, який встановлює основу для 

Глобальної програми соціальної роботи на 2020-2030 роки Розвиток. Через 

пандемію COVID-19 було відмічене про необхідність «Створення спільних 

соціальних трансформацій» і міжнародний глобальний орган з активним 

членством у всіх країнах,  визначив та зобов'язується відзначати сильні сторони 

всіх людей та просувати їх активну роль у провадженні сталого 

розвитку. Зобов'язується спільно співпрацювати над розробкою та співпрацею 

процвітаючих громад та суспільств для людей та навколишнього середовища. 

Під час пандемії COVID-19, люди які захворіли стають людьми з особливими 

потребами і деякі потребують допомоги на рівні держави, місцевої влади. В 

суспільстві повинно прийти усвідомлення ризиків та пройти спільна соціальна 

трансформація. 



За 22 роки Університет «Україна»  накопичив унікальний досвід 

організації навчально-виховного процесу в інклюзивному освітньому 

середовищі і готовий ділитися своїми напрацюваннями з громадськістю так 

само, як і ініціювати низку змін в організації освітнього процесу у вищій школі 

загалом, наслідками пандемії COVID-19 та почути напрацювання інших 

науковців. 

Переконаний, що учасники XХ міжнародної конференції глибоко 

проаналізують теоретико-методологічні та організаційні засади навчання та 

виховання людей з інвалідністю в інклюзивному просторі та віднайдуть нові 

конструктивні підходи до практичного вирішення нагальних освітянських і 

життєвих проблем людей з інвалідністю. 

 В зв’язку з тим що на сторінці події у Фейсбуці 2 тисячі осіб відмітили 

інтерес до події, та відмітили, що точно візьмуть участь: 339.  Це говорить про 

те, що інтерес до розвитку інклюзивного середовища росте і це дуже радує та 

тішить, що результати нашої з вами роботи дають свої відзнаки. 

 Тому ми вперше за 20 років проведення Конференції будемо одночасно 

транслювати конференцію онлайн і у ФБ, і на каналі у ютуб, щоб кожна людина 

могла приєднатись! 

 Ми хочемо бути максимально близько сьогодні і раді, що сучасні 

інформаційні технології дозволяють нам спілкуватись на безпечній відстані, 

тому було створено спеціальний чат у Viber для полегшення нашої з вами 

комунікації.  

 Також, до такої ювілейної події ми зробили особливий подарунок для 

учасників – Сертифікат про підвищення кваліфікації на 16 годин (0,5 кредитів), 

який виявили бажання отримати близько 500 учасників. 

 Тож, давайте розпочнемо нашу плідну роботу над розбудовою сучасного 

інклюзивного освітнього середовища! 

П. М. Таланчук 

Президент Університету «Україна» 

 


