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Постановка проблеми. У частині I 
статті 15 Європейської соціальної хар-
тії гарантується право осіб з інвалідністю 
(незалежно від віку, характеру і походжен-
ня інвалідності) на незалежність, соціаль-
ну інтеграцію та участь у житті суспіль-
ства без дискримінації за ознакою інва-
лідності (частина V ст. E). При цьому на-
голошується їх право на профорієнтацію, 
освіту та професійну підготовку в межах 
загальних програм, якщо це відповідає ін-
дивідуальним потребам, можливостям, 
здібностям та інтересам особистості, або, 
навпаки, у державних або приватних спе-
ціалізованих закладах. Забезпечення пра-
ва на освіту для осіб з інвалідністю віді-
грає важливу роль у гарантуванні їхніх 
основних громадянських прав [4]. Орі-
єнтація держави на європейські ціннос-
ті (толерантне ставлення, рівність, гаран-
тії прав, соціальна відповідальність, дові-
ра та повага, свобода вибору тощо) з 2015 
року ініціює широке обговорення про-
блем створення інклюзивного освітнього 
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середовища в закладах загальної середньої 
освіти, у колі уваги науковців та практи-
ків засади інклюзивної дошкільної та від-
недавна професійної (професійно-техніч-
ної) освіти, але і досі актуальним залиша-
ється питання доступності та якості вищої 
освіти для здобувачів з інвалідністю.

Аналіз теоретичної бази. Норматив-
но-правовою основою інтегрованого на-
вчання у вищій освіті є Конституція Украї-
ни, Указ Президента України від 13 грудня 
2016 року № 553 «Про заходи, спрямовані 
на забезпечення додержання прав осіб з ін-
валідністю», Закони України «Про освіту» 
із змінами щодо доступу осіб з особливи-
ми освітніми потребами до освітніх пос луг 
(окремі статті), «Про вищу освіту», «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів 
в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в 
Україні», «Про державні соціальні стандар-
ти та державні соціальні гарантії», «Про со-
ціальні послуги», Державна національна 
програма «Освіта» (Україна XXI ст.), На-
ціональна доктрина розвитку освіти Украї-
ни у XXI ст., постанови Кабінету Міні-
стрів України: «Про затвердження Дер-
жавної типової програми реабілітації інва-
лідів» (від 08.12.2006 р. № 1686); «Про за-
твердження Порядку надання інвалідам та 
дітям-інвалідам реабілітаційних послуг» 
(від 31.01.2007 р. № 80), «Про затверджен-
ня Положення про індиві дуальну програ-
му реабілітації інваліда» (від 23.05.2007 р. 
№ 757), Положення про організацію на-
вчального процесу у вищих навчаль-
них закладах (наказ МОН від 02.06.93 р. 
№ 161) та міжнародні документи, зокре-
ма, «Стандартні правила забезпечення рів-
них можливостей для інвалідів» (резолю-
ція ГА ООН від 20.12.93 р. № 48/96), Кон-
венція про права інвалідів тощо [3; 5]. 

У різні часи проблеми реалізації права 
на освіту, доступності та якості освіти (зо-
крема вищої освіти) для осіб з інвалідніс-
тю розглядали закордонні та вітчизняні на-
ковці: N. Zabeli, F. Kaçaniku, D. Koliqi & 
J. Li; O. Lipka, M. Sarid, I. Aharoni Zorach, 
A. Bufman, A. A. Hagag & H. Peretz1; 
J. N. Zongozzi, S. S. Jameel, М. Андреєва, 
Н. Ашиток, Г. Давиденко, С. Ковтун, А. Ко-
лупаєва, О. Литвинова, Т. Лях, С. Мироно-

ва, І. Малишевська, Т. Спіріна, І. Стадниць-
ка, М. Чайковський, Г. Шевчук та ін. 

Мета дослідження. У світлі проєвропей-
ської орієнтації української держави з ме-
тою вдосконалення вітчизняної системи 
освіти варто визначити чинники, що впли-
вають на забезпечення права здобувачів з 
інвалідністю на якісну вищу освіту, орієн-
туючись на світовий досвід реалізації цін-
ностей різноманітності та інклюзії у вищій 
школі. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У ряді провідних університетів 
світу, де здійснюється фахова підготовка 
в галузі освіти (за результатами рейтингу 
QS World University Rankings у галузі осві-
ти), досліджується проблема прав людини 
та справедливості в освіті. Так, фахівці Пе-
дагогічного інституту Гонконгського уні-
верситету відзначають, що важливою осно-
вою та умовою для створення егалітарної, 
демократичної і справедливої держави ви-
ступає освіта як агент позитивних соціаль-
них змін, «що ведуть до більш рівноправно-
го та справедливого суспільства» [6, с. 198]. 

Досліджуючи теоретико-методичні за-
сади організації інклюзивного навчання у 
закладах вищої освіти країн Європейсько-
го Союзу, Г. Давиденко (2015) зазначає, що 
загальну модель «інклюзивної» освіти в за-
кладах вищої освіти ЄС можна подати «у 
вигляді синергії чотирьох контурів: віднос-
но незалежного контуру фінансових та за-
конодавчих ресурсів (1), відносно статич-
ного контуру середовища (2) та двох дина-
мічних контурів – людське оточення (3) та 
особистість студента (4)» [2, с. 286]. Водно-
час, вирішуючи проблему доступності ви-
щої освіти для здобувачів з інвалідністю, 
одні країни Європейського Союзу «роб-
лять основний акцент на людському фак-
торі доступу (Румунія, Словенія, Чехія, 
Польща)», тоді як інші країни «паралель-
но з людськими ресурсами, інвестують зна-
чні кошти в інженерно-архітектурне пере-
устаткування (Франція, Швеція, Нідер-
ланди, Велика Британія) [2, с. 357]. 

Досліджуючи включення студентів з 
особливими потребами у вищу освіту в 
Косово як політичну проблему, проблему 
управління та проблему викладання і на-
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вчання, N. Zabeli, F. Kaçaniku, D. Koliqi & 
J. Li (2021) дійшли висновків, що на рів-
ні політики, з одного боку, система вищої 
освіти в Косово забезпечує «інклюзивну» 
вищу освіту за допомогою добре розробле-
ного Закону про вищу освіту, а також стра-
тегічного плану та плану дій в галузі осві-
ти, тоді як, з іншого боку, спостерігають-
ся загальні соціальні коливання і сумні-
ви, що призводить до практичного виклю-
чення студентів з особливими потребами 
з системи вищої освіти. На рівні інститу-
ційного управління, з одного боку, закла-
ди вищої освіти (далі – ЗВО) Косово за-
безпечують архітектурні доступ і мобіль-
ність для студентів з особливими потре-
бами, а з іншого – керівництво цих закла-
дів здебільшого демонструє пасивне став-
лення до зобов’язань щодо надання здобу-
вачам вищої освіти з інвалідністю якісних 
освітніх послуг, у результаті чого не приді-
ляється першочергової уваги іншим аспек-
там інк люзивності вищої освіти, які вихо-
дять за рамки доступу і мобільності (на-
приклад, тих аспектів, які стосуються уні-
версальності освітнього процесу). На рівні 
викладання і навчання було визначено, що, 
незалежно від підтримки цінностей різно-
манітності та інклюзії у вищій школі та по-
зитивного ставлення до здобувачів вищої 
освіти з інвалідністю, викладачам ЗВО не 
вистачає необхідних знань і ресурсів для 
надання якісних освітніх послуг в інклю-
зивному освітньому середовищі, що вка-
зує на потребу, актуальну і для українських 
освітян, – формування та розвиток упро-
довж життя так званого «інклюзивного 
професіо налізму» [14].

Досвід Індії з упровадження ідей інклю-
зії у вищу освіту (Jameel, 2011) засвідчує, 
що з 2005 року (План дій щодо інклюзив-
ної освіти дітей та молоді з інвалідністю, 
IECYD) державою здійснюються заходи 
щодо підвищення доступності освітніх пос-
луг для молоді з інвалідністю, але водночас 
політика щодо студентів з інвалідністю різ-
ниться як у різних контекстах, так і в різ-
них освітніх структурах та системах. Так, 
незважаючи на те, що 3% місць у ЗВО Ін-
дії зарезервовано для абітурієнтів з інвалід-
ністю, лише 0,1% молоді з інвалідністю стає 

реальними здобувачами вищої освіти, що 
вказує на формальність доступності вищих 
рівнів освіти для таких осіб. Вагомою пе-
решкодою цьому є фізична недоступність 
академічного осередку; брак фінансових 
ресурсів; гендерна нерівність тощо. Також 
виявлено, що серед здобувачів вищої осві-
ти з інвалідністю превалюють особи з по-
рушеннями зору та порушеннями опорно-
рухового апарату; здобувачі вищої освіти 
з інвалідністю найчастіше навчаються на 
спеціальностях гуманітарного спрямуван-
ня [8]. Як корисний досвід для української 
освіти слід зауважити на рекомендації ав-
торки створити на базах ЗВО «осередки 
рівних можливостей», щоб у кожному уні-
верситеті було місце, яке б стало платфор-
мою для кожного здобувача освіти з інва-
лідністю «для підвищення своїх навичок та 
обміну досвідом» [8, с. 18].

У дослідженні Snounu Y. (2019) зна-
чна увага приділяється напруженим полі-
тичним відносинам Палестини з Ізраїлем 
і США («не можна ігнорувати політич-
ні фактори, які поглиблюють виснажен-
ня, стереотипи, виключення та сегрегацію, 
що посилюються країнами та системами, 
що претендують на “демократію”, такими 
як Ізраїль та США» [12, с. 75]), у контексті 
яких палестинська вища освіта намагаєть-
ся «перейти від метафори трагедії до тео-
рії стійкості» і очолює сучасні трансформа-
ційні дискурси щодо інвалідності. Заклади 
вищої освіти в Палестині пропагують «аль-
тернативні уявлення про життя людей з об-
меженими можливостями», відіграють зна-
чну роль у підвищенні обізнаності суспіль-
ства про інвалідність, у зменшенні соці-
альних стигм і об’єктивізації можливостей 
студентів та осіб з інвалідністю (студенти 
з інвалідністю розглядаються як студенти з 
високим потенціалом успіху) [12, с. 74–75].

Як бар’єри, які перешкоджають доступ-
ності якісних освітніх послуг для здобува-
чів вищої освіти з інвалідністю, Konecki М., 
Lovrencic S. (Хорватія) & Jervis К. (США) 
(2016) визначають недостатнє фінансуван-
ня, фізичну недоступність, відсутність інди-
відуалізації освітнього процесу, неефектив-
ні механізми вирішення спорів і негатив-
не ставлення та стереотипи щодо осіб з ін-
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валідністю з боку академічної спільноти; від-
сутність доступних варіантів здобуття осві-
ти (наприклад, у контексті досвіду України 
«розвиток дистанційного навчання як форми 
не лише заочної, а й денної освіти, значно по-
легшив би її здобуття особами з особ ливими 
потребами, зокрема тими, що проживають у 
сільській місцевості» [7, с. 836]); відсутність 
належної інформаційної політики та під-
тримки для сімей чи абітурієнтів з інвалідніс-
тю щодо можливих варіантів отримання ви-
щої освіти; непослідовність (відсутність екві-
валентності) між різними постачальниками 
освітніх послуг та адміністративно-терито-
ріальними секторами; недостатнє матеріаль-
но-технічне забезпечення ЗВО; інвалідність 
неявна або невиявлена; відсутність належ-
ної підготовки та підтримки з боку професор-
сько-викладацького складу; велика наповню-
ваність академічних груп тощо [9, с. 158].

E. Swart & E. Greyling (2011) у дослі-
дженні проблем та перспектив упрова-
дження ідей інклюзії у вищу освіту Пів-
денної Африки зробили акцент на думку 
самих здобувачів вищої освіти з інвалід-
ністю, що відповідає головному принципу 
надання соціальної підтримки особам з ін-
валідністю, який упроваджується в Украї-
ні, – «нічого для нас без нас». Дослідниці 
спиралися на твердження, що такі фено-
мени, як залучення, включення та виклю-
чення, підтримка та обмеження виника-
ють у результаті взаємодії індивідуальних 
біопсихологічних конструктів особистос-
ті та середовища і соціальних контекстів, 
у яких опиняється особистість. Було від-
значено, що з погляду інклюзивності вищої 
освіти важливими є відповідна політика та 
безбар’єрність доступу до освітніх послуг, 
але для ефективного навчання, підтрим-
ки та задоволення різноманітних потреб в 
академічному середовищі здобувачам ви-
щої освіти з інвалідністю потрібна відпо-
відна практика конструктивної соціальної 
взаємодії, адекватна обізнаність щодо своїх 
можливостей і обмежень та психологічно 
сприятливий клімат у закладі вищої освіти 
для формування почуття приналежності до 
академічної спільноти [13, с. 102].

Аналізуючи досвід країн, що розвива-
ються (до яких наразі світова спільнота 

відносить і Україну), із упровадження ідей 
різноманітності та інклюзії у вищу шко-
лу, варто виокремити чинники, які здат-
ні впливати на якість реалізації права здо-
бувачів з інвалідністю на вищу освіту. За 
вектором впливу ці чинники можна по-
ділити на зовнішні об’єктивні, внутрішні 
об’єктивні, зовнішні суб’єктивні та внут-
рішні суб’єктивні.

Так, до основних зовнішніх об’єктивних 
чинників впливу, на нашу думку, можна 
віднести політичну стабільність і соціаль-
но-економічний рівень держави; стабіль-
ність соціальної системи; політику держа-
ви щодо соціальної та освітньої різноманіт-
ності й інклюзії загалом та щодо забезпе-
чення громадянських прав і належної якос-
ті життя особам з інвалідністю зокрема. У 
більшості опрацьованих нами досліджень 
зазначено, що держави, які ратифікували 
Конвенцію ООН про права осіб з інвалід-
ністю, брали на себе зобов’язання забезпе-
чити реалізацію цих прав, що в подальшо-
му відображалося на нормативно-законо-
давчому рівні у світлі різних реформ, зо-
крема і в освіті. 

Однак реалізація цих зобов’язань на 
практиці значно залежить від політичної 
стабільності, соціально-економічного рів-
ня держави та стабільності соціальної сис-
теми, на що вказують науковці Приштин-
ського університету (Косово), Східного 
Мічиганського Університету (розглядаю-
чи проблеми вищої освіти осіб з інвалідніс-
тю в Палестині), відділу інклюзивної осві-
ти Національного університету плануван-
ня та адміністрування освіти (Нью-Делі, 
Індія) [8; 12; 14], а також реалії сучасної 
України.

Саме зазначені вище чинники можуть 
обумовлювати політику держави щодо со-
ціальної та освітньої різноманітності й ін-
клюзії загалом та щодо осіб з інвалідністю 
та їх громадянських прав і соціального за-
хисту зокрема. У ситуації загрози держав-
ній безпеці, низького або нестабільного со-
ціально-економічного розвитку законодав-
чі ініціативи з дотримання та впроваджен-
ня принципів соціальної та освітньої різно-
манітності та інклюзії, здебільшого, набу-
вають характеру формальних, оскільки ре-
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сурсів для реалізації їх на практиці держа-
ві бракує.

Говорячи про зовнішні та внутрішні чин
ники, що впливають на реалізацію права 
здобувачів з інвалідністю на якісну вищу 
освіту, необхідно зазначити, що дієвість 
правових і моральних норм, культурних і 
національних традицій часто впливає на 
готовність (або неготовність) суспільства 
до конструктивної взаємодії в інклюзив-
ному соціальному середовищі. Саме це на-
далі обумовлює очікування стейкхолдерів 
(у нашому разі, працедавців) і соціальної 
більшості загалом щодо фахівців з інвалід-
ністю. В цьому контексті варто згадати до-
слідження проблем вищої освіти осіб з ін-
валідністю у Південній Африці E. Swart & 
E. Greyling (2011), у якому зазначено, що 
інвалідність розглядається не лише з ме-
дичної/біологічної позиції, а й як продукт 
соціально сконструйованого середовища 
та настроїв, результат взаємодії між фізич-
ним чи психічним станом особистості та її 
соціально-політичним оточенням [13]. За 
нашими спостереженнями, на сьогодні в 
українському суспільстві можна констату-
вати переважно стереотипне сприймання 
осіб із психологічних меншин (до яких від-
носяться й особи з інвалідністю) соціаль-
ною більшістю, що, на нашу думку, обумов-
лено пострадянськими настановами мен-
шовартості щодо цих соціальних об’єктів 
та умовами обмеженої інформації про них. 
Таке сприймання найчастіше може бути 
помилковим та виконувати консервативну, 
а іноді й реакційну роль, формуючи хибне 
знання та неготовність українського соціу-
му до об’єктивної реалізації ідей інклюзії, а 
також серйозно деформуючи процес міжо-
собистісної взаємодії [1, с. 129]. Дослідни-
ки N. Zabeli, F. Kaçaniku, D. Koliqi & J. Li 
(2021) зазначають, що, незалежно від наяв-
ної у Косово політики підтримки ідей ін-
клюзії, різні контекстні когнітивно-цінніс-
ні бар’єри в масовому мисленні здебільшо-
го і диктують виключення здобувачів з ін-
валідністю як потенційних працівників у 
майбутньому з широкого соціуму [14].

Політика ЗВО щодо надання якісних 
освітніх послуг здобувачам освіти з інва-
лідністю; універсальність освітніх про-

грам і гнучкість освітнього процесу; мате-
ріально-технічна база і система комплек-
сної підтримки здобувачів освіти з інва-
лідністю у ЗВО становлять основні внут
рішні об’єктивні чинники впливу на реалі-
зацію права здобувачів з інвалідністю на 
якісну вищу освіту. Фахівцями Національ-
ного об’єднаного комітету з проблем осві-
ти (National Joint Committee on Learning 
Disabilities) США було розроблено ме-
тодичні рекомендації, що стосуються мі-
сії, політики й умов, які заклад вищої осві-
ти має пропонувати для студентів з обме-
женими можливостями навчання [10]. Ре-
комендації передбачають: визначення здо-
бувачів освіти, які належать до категорії 
осіб з порушеннями здатності до навчан-
ня з наголошенням наявності в них індиві-
дуальних сильних і слабких сторін та ака-
демічних потреб, звичних для соціальної 
більшості; акцент на дотриманні академіч-
них стандартів закладу освіти з наданням 
можливості досягти визначених результа-
тів навчання альтернативними способами 
(при цьому наголошується важливість ко-
мандного підходу до аналізу місії установи 
та її політики з оцінювання основних про-
грамних елементів для збалансованого й 
інтегрованого плану як академічної добро-
чесності, так і доступу до освіти); гарантії 
якості освіти для здобувачів з порушення-
ми здатності до навчання, що відображені 
в політиці прийому на навчання, докумен-
тального супроводу, матеріально-технічно-
го забезпечення, коригування навчальної 
програми з урахуванням індивідуальної 
освітньої траєкторії тощо; створення уні-
версального та психологічно сприятливо-
го середовища для кожного здобувача осві-
ти тощо [10].

У Проєкті Положення «Про організацію 
інтегрованого навчання осіб з особливими 
освітніми потребами у вищих навчальних 
закладах» зазначено, що науково-теоретич-
ними принципами інтегрованого навчання 
осіб з особливими освітніми потребами є: 
1) побудова освітньо-реабілітаційного про-
цесу як особистісно орієнтованої системи; 
2) вільний вибір видів супроводу навчан-
ня; 3) диференційований підхід до розроб-
лення індивідуальної навчально-реабіліта-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 3 202172

ційної програми відповідно до нозології; 
4) поєднання форм та змісту навчально-
виховного процесу з індивідуальними ко-
рекційно-реабілітаційними заходами, сис-
темної взаємодії всіх елементів навчально-
реабілітаційного простору вищої освіти; 
5) застосування інноваційних моделей на-
вчання на основі наукових засад андрагогі-
ки та реабілітології; 6) поетапне адаптуван-
ня осіб з інвалідністю до навчального про-
цесу в закладі вищої освіти; 7) системне та 
послідовне впровадження сучасних техно-
логій (дистанційних, комп’ютерних тощо) 
оптимізації вищої освіти. Водночас види, 
зміст і обсяги необхідного комплексного 
супроводу осіб з інвалідністю у закладі ви-
щої освіти визначаються відповідно до ін-
дивідуальної навчально-реабілітаційної 
програми осіб з інвалідністю [5].

Студенти з особливими освітніми по-
требами відзначають, що самої фізичної до-
ступності (універсального дизайну будів-
лі, безбар’єрного середовища) [7] у закла-
ді вищої освіти замало, інклюзивній прак-
тиці перешкоджає відсутність адаптованих 
освітніх програм і дидактичних матеріалів, 
що не сприяє належному викладанню і на-
вчанню студентів. Як перешкоди в здобут-
ті вищої освіти студентами з інвалідністю 
також зазначалися негнучкість освітньо-
го процесу, формальність критеріїв оціню-
вання та заходів комплексного супроводу 
[13; 14].

Як основний внутрішній суб’єктивний 
чинник, що впливає на реалізацію права здо-
бувачів з інвалідністю на якісну вищу осві-
ту, ми визначили готовність усіх учасни-
ків освітнього процесу в ЗВО до конструк-
тивної взаємодії в інклюзивному освіт-
ньому середовищі. Готовність є важливою 
передумовою будь-якої цiлеспрямованої 
дiяльностi, її регуляції, стiйкостi та ефек-
тивності. Компоненти соціальних наста-
нов, у контексті яких ми пропонуємо роз-
глядати готовність суспільства до реаліза-
ції ідей інклюзії, були визначені М. Смі-
том: когнітивний, або пізнавальний ком-
понент настанови, передбачає усвідомлен-
ня об’єкта соціальної настанови (у нашому 
разі, осіб з інвалідністю); емоційний (емо-
тивний або емоційно-оцінний) компонент 

соціальної настанови визначає емоційну 
оцінку цього об’єкта, почуття симпатії або 
антипатії до нього; поведінковий (кона-
тивний) же компонент соціальної настано-
ви визначає готовність діяти, послідовну 
поведінку щодо цього соціального об’єкта 
[1, с. 125–126].

За визначенням E. Swart & E. Greyling 
(2011), інвалідність концептуально сприй-
мається як досвід, який виникає в резуль-
таті взаємодії між окремими особами з 
функціональними обмеженнями (пору-
шеннями) та соціальним оточенням і фі-
зичним середовищем, у якому вони пере-
бувають [13]. У більшості випадків профе-
сорсько-викладацький склад ЗВО є пози-
тивно налаштованим на включення та вза-
ємодію із здобувачами освіти з інвалідніс-
тю [8; 12–14], при чому це яскравіше відчу-
вається здобувачами освіти з інвалідністю 
на факультетах гуманітарних та суспільних 
наук і дещо менше – на факультетах при-
родничих, економічних та підприємниць-
ких наук [13]. Водночас більшості виклада-
чів зазвичай не вистачає необхідної підго-
товки і досвіду для продуктивної взаємодії 
з такими здобувачами [14] і самі здобува-
чі освіти з інвалідністю відчувають трудно-
щі, пов’язані з обізнаністю та ставленням 
викладачів до їх інвалідності, яка може не 
бути явною, але виступати причиною по-
треби в комплексній підтримці та адаптації 
освітнього процесу [9; 13]. Як перешкоди 
в здобутті вищої освіти здобувачами з ін-
валідністю також відзначалися відсутність 
інноваційних та адекватних індивідуаль-
ним можливостям здобувачів освіти з інва-
лідністю підходів до викладання і навчан-
ня з боку викладачів [13; 14], що, на нашу 
думку, пов’язане більшою мірою з браком 
знань та розуміння потреб у підтримці здо-
бувачів з інвалідністю у викладачів ЗВО.

Ряд дослідників (Adams & Proctor, 2010; 
Lipka, Sarid, Aharoni Zorach, Bufman, Hagag 
& Peretz, 2020) указують на нижчий рівень 
адаптації здобувачів освіти з інвалідністю 
до академічного середовища ЗВО, яку ви-
вчали за показниками академічної адаптації, 
особистісно-емоційної адаптації, соціальної 
адаптації та приналежності до академічної 
спільноти. Одним з найважливіших аспек-
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тів, які впливають на загальну адаптованість 
здобувачів освіти з інвалідністю, визначено 
саме особистісно-емоційну (персональну) 
адаптацію [11]. Такі особистісні конструк-
ти здобувачів освіти з інвалідністю, як само-
визначення (у контексті знань, умінь та пе-
реконань, які дають їм змогу бути незалеж-
ними); самопрезентація в академічній спіль-
ноті (відповідальність за інформування ото-
чуючих про індивідуальні потреби); нави-
чки самоадвокації (чітке розуміння власних 
унікальних сил, інтересів та обмежень, від-
повідальність за захист власних інтересів); 
розвиток самопізнання та самовпевненос-
ті (дослідження власного Я) в академічно-
му середовищі; особисті риси, які сприяють 
залученню підтримки (наприклад, позитив-
не ставлення, активність, рішучість, терпін-
ня, комунікативні навички, соціальні нави-
чки, доброзичливість, спрямованість на кон-
структивне вирішення проблем, конфліктів 
та ухвалення рішень тощо), сприяють кра-
щій адаптації цієї категорії здобувачів вищої 
освіти до академічного середовища ЗВО, 
а також формуванню та розвитку відпові-
дальності за власне навчання [11; 13]. Від-
повідно, ми вважаємо доречним формувати 
зазначені вище особистісні конструкти в по-
тенційних здобувачів вищої освіти з інвалід-
ністю протягом довишівського періоду на-
вчання та виховання, оскільки більшості ді-
тей і підлітків з інвалідністю притаманні со-
ціальна та особистісна незрілість через неа-
декватну соціальну ситуацію розвитку вна-
слідок психофізичних особливостей.

Висновки. Аналіз світового досвіду 
впровадження цінностей різноманітнос-
ті та інклюзії у вищу освіту продемонстру-
вав, що, як і інвалідність, інклюзивна осві-
та є багатовимірним і складним поняттям; 
вона визначається по-різному в різних кон-
текстах, однак є кілька загальних ціннос-
тей та принципів, зокрема відданість по-
будові більш демократичного суспільства 
та більш справедливої та якісної системи 
освіти. На підставі визначення чинників, 
здатних впливати на якість вищої освіти 
для здобувачів освіти з інвалідністю, нам 
імпонує розгляд проблеми вдосконален-
ня системи вищої освіти в Україні крізь 
призму біоекологічної перспективи – ба-
гатовимірної моделі людського розвитку, 
яка служить інструментом для розуміння 
складності впливів, взаємодій та стосун-
ків між окремою людиною та кількома ін-
шими системами, пов’язаними з особистіс-
тю (Swart & Greyling, 2011; Bronfenbrenner, 
2005; Bronfenbrenner & Morris, 1998), а 
саме: дає можливість зрозуміти та досліди-
ти включення здобувачів вищої освіти з ін-
валідністю в академічне середовище в кон-
тексті розвитку як систем (наприклад, за-
кладів вищої освіти), так і можливостей 
та розвитку окремих суб’єктів (самих здо-
бувачів вищої освіти з інвалідністю, інших 
здобувачів вищої освіти, викладачів) у цих 
системах (Swart & Greyling, 2011; Singal, 
2006; McDougall et al., 2004), що заклада-
тиметься в основу наших подальших дослі-
джень.
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