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Дотримання міжнародних норм і вимог національного законодавства 

щодо реалізації конституційних прав громадян України є запорукою  якісної 

освіти [1].  Окремо розглядають, і багато  працюють над питанням доступу 

незахищених верств населення. Особливу увагу приділяють доступу інвалідів 

до якісної вищої освіти, але в процесі її покращення виникають економічні 

проблеми.  

У Всесвітній декларації «Освіта для всіх» 1990 року підкреслювалось 

про необхідність гарантії всім дітям їхнього права на доступ до якісної базової 

освіти. У Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для 

інвалідів ставиться вимога якнайширшого включення людини з інвалідністю. У 

Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки було 

висунуто вимогу щодо «забезпечення варіативності здобуття професійно-

технічної вищої освіти відповідно до здібностей та індивідуальних 

можливостей громадян : обмеженими можливостями, орієнтованої на 

інтеграцію їх у соціально-економічні середовище» . Владі потрабно більше 

приділити уваги цьому [3]. 

 16 грудня 2009 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про 

ратифікації Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї». 

[4].Україна 24 вересню 2008 року підписала Конвенцію про права інвалідів і 

Факультативний протокол до неї. Конвенція про права інвалідів передбачає, 

держава зобов’язується забезпечувати та заохочувати повну реалізацію всіх 

прав осіб з особливими потребами інвалідністю без будь-якої дискримінації за 

ознакою інвалідності. На початок 2011 р. чисельність дітей-інвалідів становила 

157 тис. (93 тис. у 19 р.), частка дітей з особливостями психофізичного 



розвитку становить 12,4% населення дитячого віку. За останні роки дещо 

зменшилася чисельність спеціальних шкіл (шкіл - інтернатів) та їх 

наповнюваність учнями. Натомість зросла частка дітей з особливими освітніми 

потребами, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади, учнів-інвалідів, 

та учнів з особливостями психофізичного розвитку у професійно-технічних 

навчальних закладах та студентів-інвалідів у вищих навчальних закладах. 

Між тим донині частина дітей з особливостями психофізичного 

розвитку отримує спеціальної соціальної допомоги, і ледь не половина 

випускників закладів, спеціальної освіти зазнає істотних труднощів, вступаючи 

в самостійне життя. Діти – інваліди потребують психологічної допомоги і 

підтримку на всіх етапах їх життя [5]. Для підготовки фахівців з числа інвалідів 

у вищих навчальних закладах передбачено гарантії і пільги для інвалідів різних 

категорій і груп інвалідності. Під час навчання інвалідів у вищих навчальних 

закладах їм виплачується пенсія і стипендія у повному розмірі. Після 

закінчення навчального закладу їм надається право вибору місця роботи з 

наявних варіантів або вільного працевлаштування (за бажанням). У 26 вищих 

навчальних закладах різних типів акредитації функціонують спеціальні групи 

для здобуття вищої освіти особами з вадами слуху і зору. У сфері управління 

Міністерства праці та соціальної політики функціонує 5 спеціалізованих 

навчально-виховних закладів інтернатного типу, призначених для професійної, 

фізичної та соціальної реабілітації, а також здобуття робітничих професій і 

спеціальностей найбільш незахищеною молоддю віком від 15 років, яка має I, 

II, III групу інвалідності. Тому слід приділяти більше уваги цьому питанню [6]. 

Саме тому економічної проблеми доступу інвалідів до якісної вищої 

освіти потребує подальшої уваги нашої влади задля більшого розвитку. 

Потрібно створювати нові проекти. Так як сучасний розвиток і новації 

комп’ютерів можуть допомогти започаткувати введення дистанційної системи 

освіти для груп населення які не в змозі бути присутні у процесі навчання в 

інститутах, я б запропонувала таку систему. Також потрібно розвивати в 



Україні системи меценацтва та волонтерства, у держави замало матеріальних 

ресурсів. 
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