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Питання для роздумів 

• Що система ( адміністрація) знає/ розуміє про інклюзивну освіту, 
в тому числі доступне освітне середовище?

• Роль викладачів та їх підготовка

• Роль адміністрації закладу  

• Програми / курси

• Роль учнів/ батьків

• Роль кожного з нас…



• Наявність  - достатня кількість навчальних закладів, необхідні 
умови, програми

• Доступність   - доступність ( фізична, економічна, 
недискримінація) закладів і програм для кожного

• Прийнятність – форма та зміст освіти, програми, методи  мають 
бути прийнятними, адекватними для всіх учнів

• Адекватність – гнучкість, здатність адаптуватись до потреб 
( Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. Зауваження загального порядку 13, 

1999р) 

Для забезпечення доступу до якісної освіти, 
необхідно:



Доступність

Архітектура

Транспорт

Інформація 

Зв’язок ІКТ

Комунікація 

Послуги

Доступність за Конвенцією ООН про права 
осіб з інвалідністю



Доступність - забезпечення людям з інвалідністю доступу на рівні з 
іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації, зв’язку, 
зокрема інформаційно- комунікаційних технологій і систем, а також 
до інших об’єктів та послуг відкритих, або таких що надаються 

населенню, як у міських та сільських районах. 
Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю.  Стаття 9

Жодна людина не може скористатись своїми правами, якщо 
вона не має до них доступу,  відповідних умов для їх 
реалізації



Доступність? 

Розуміння 

Сприйняття

Впровадження 



Доступне освітнє середовища 

• Поліпшення фізичного середовища 

• Вдосконалення надання інформації

• Гнучкість методів викладання. Програма

• Допоміжні технології.

• Обладнання 

• Транспорт

• Підтримка вчителів

• «Політика» закладу 

• Інше….



Розвіюємо міфи та стереотипи( фізичне 
середовище)

• Питання доступності потрібно тільки для дітей з 
інвалідністю. 

• Ні. Питання доступності стосуються всіх учасників освітнього 
процесу – дітей, в тому числі з інвалідністю, функціональними 
порушеннями, вчителів та адміністрації шкіл, батьків.

• Це не потрібно громаді.

• Ні. Доступність покращує функціональність об’єкта для всієї 
громади (найчастіше шкільні приміщення використовується для 
організації виборчих дільниць, заходів в громаді). 



Розвіюємо міфи та стереотипи( фізичний доступ)

• Створення доступності- це дорого. 

Ні, якщо буде проведено обстеження на предмет визначення стану 
доступності та створено поетапний та чіткий план усунення 
бар’єрів. Дотримання стандартів доступності при будівництві нових 
об’єктів- значна економія коштів для громади. 

• Чим більше, тим краще. Більше направляючих, промаркованих 
сходів, піктограм, написів шрифтом Брайля, тим краще  
забезпечено доступність для  дітей з порушенням зору.

Ні.  Має бути чітке розуміння ситуація та необхідність застосування 
того чи іншого стандарту



Доступний навчальний заклад - забезпечення рівних можливостей у 
реалізації права на освіту для всіх дітей, створення інклюзивного 
середовища для всіх учасників освітнього процесу, підтримка політики 
впровадження інклюзивної освіти

Зобов’язання держави по доступності відповідно до  Конвенції ООН по права 
осіб з інвалідністю є беззаперечними, тобто в галузі освіти це означає, що 
кожен навчальний заклад ( незалежно від форми власності) має виконувати 
і забезпечувати стандарти та норми доступності







• інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і 
засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та 
розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та 
можливостей ( Закон України «Про освіту»)

• особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує 
додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому 
процесі з метою забезпечення її права на освіту ( Закон України 
«Про освіту») 

Терміни 



Дякую за увагу 


