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ндентів вказали, що вони вже беруть участь і лише 
3,6 % опитаних зазначили, що не готові брати участі. 
Учасники опитування визначили такі можливі сфери 
своєї участі у житті міста/села/селища: 33,3 % – розро-
бка та реалізація молодіжних проєктів, ініціатив, захо-
дів, 17,9 % – бути членами молодіжної ради, 17,5 % – 
участь у розробці та реалізації стратегії та проєктів 
розвитку міста/села/селища, 10,3 % – участь у громад-
ських зборах та слуханнях, 9,5 % – створення молоді-
жних ініціативних груп та організацій, 16,7 % – мати 
представництво у виконавчих органах місцевої влади. 
Серед причин, через які учнівська молодь є соціально 
малоактивною, були зазначені відсутність дієвої моло-
діжної інфраструктури у їхньому населеному пункті, 
недостатня поінформованість щодо можливостей уча-
сті та перевантаженість навчальною діяльністю. 

Проаналізувавши та врахувавши потреби учнівсь-
кої молоді щодо розвитку її соціальної включеності, 
можемо стверджувати про необхідність посилення: 

- інтеграції інтерактивного конструктивістського пі-
дходу до навчання у синергії трьох вимірів (когнітивно-
го, партисипативного і культурного) освіти для сталого 

розвитку у всі рівні, форми та види громадянської осві-
ти; 

- ролі школи у здійсненні «навчання через участь» 
на трьох рівнях: клас (розвиток демократичної атмос-
фери в класі), школа (розвиток діяльності учнівських 
самоврядувань), громада (розвиток партисипативної 
проєктної діяльності); 

- комунікації місцевої влади та учнівської молоді й 
мобілізації задля цього певних ресурсів громади: люд-
ських (модератори партисипипативних ініціатив, моло-
діжні ментори та консультанти), фінансових (кошти для 
підтримки реалізації партисипативних ініціатив, зокре-
ма бюджет участі), фізичних (молодіжний простір для 
зустрічей, навчання, проєктування, молодіжні центри 
та ін.), інформаційних (навчально-методичні матеріа-
ли, інформаційно-комунікативні платформи). 

Можемо зробити висновок, що громадянська пар-
тисипація учнівської молоді є своєрідним лобіюванням 
інтересів, потреб і прав молодих людей, тому має бути 
одним із пріоритетів молодіжної політики на місцевому 
рівні та здійснюватися з тієї позиції, що молодь є ру-
шійною силою сталого розвитку міст та спільнот. 
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У порядку денному для України постає необхід-

ність активізації потенційно високої ролі закладів вищої 
освіти у забезпеченні сталого розвитку. Потенційно 
система вищої освіти здатна позитивно впливати на 
досягнення усіх 17 цілей сталого розвитку, проте най-
швидше реалізувати свій потенціал у цій сфері сталого 
розвитку заклади вищої освіти здатні перш за все що-
до цілі 4 Якісна освіта» та цілі 10 «Скорочення нерів-

ності». Саме ці цілі найповніше відповідають місії уні-
верситетів, сприяючи розбудові інклюзивного суспільс-
тва та подоланню нерівності у всіх її проявах. 

Соціальна політика в Україні передбачає побудову 
інклюзивної системи освіти. У 2015р. Україна ратифі-
кувала основні міжнародні документи у сфері забезпе-
чення прав дітей згідно зі світовими стандартами осві-
ти, соціального захисту та охорони здоров’я. 
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Передусім йдеться про статтю 24 Конвенції ООН про 
права людей з інвалідністю [1], в якій визначено 
обов’язок держави щодо реалізації інклюзивної моделі 
освіти, тобто створення такого предметно-
просторового спеціального середовища, яке б дало 
змогу всім дітям бути однаково рівними учасниками 
навчального процесу в єдиному освітньому просторі 
відповідно до їхніх особливостей, потреб та можливос-
тей. 

У 2017-2018 роках внесені зміни до законодавства 
про освіту щодо особливостей доступу осіб з особли-
вими освітніми потребами до освітніх послуг [2]. Зок-
рема, закріплене право здобувати освіту в усіх навча-
льних закладах та передбачено можливість 
запровадження дистанційної та індивідуальної форм 
навчання, отримання психолого-педагогічної та корек-
ційно-розвиткової допомоги, створення інклюзивних та 
спеціальних груп (класів) у загальноосвітніх навчаль-
них закладах та «прилаштування» загальноосвітніх 
шкіл і класів під їхні потреби. Інклюзивне навчання 
визнано одним з пріоритетів розвитку української дер-
жави. 

Але попри численні зміни у законодавчих і норма-
тивно-правових актах ступінь реальної поширеності 
інклюзивної освіти в Україні ще доволі низька [3]. Про-
цес значною мірою гальмується через неготовність 
більшості навчальних закладів інших ланок освіти 
прийняти учнів з особливими освітніми потребами. 
Йдеться, насамперед, про відсутність у навчальних 
закладах архітектурної доступності, брак сучасного 
корекційно-реабілітаційного обладнання, невизначе-
ність із заробітною платою корекційних педагогів, не-
достатню кількість спеціальних автобусів, пристосова-
них для перевезення учнів з фізичними обмеженнями 
тощо. Має місце ситуація, коли законодавство зо-
бов’язує навчальні заклади створити інклюзивні умови, 
проте не дає жодних дієвих інструмен-
тів/допомоги/фінансування для виконання таких вимог.  

Наприклад, для ліцензування кожен освітній за-
клад у сфері вищої освіти має відповідати технологіч-
ним вимогам освітньої діяльності, зокрема забезпечи-
ти доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у 
тому числі безперешкодний доступ до будівлі, навча-
льних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно 
до державних будівельних норм, правил і стандартів, 
що повинно бути документально підтверджено [4]. У 
більшості закладів вищої освіти відсутні такі умови та 
немає фінансових ресурсів для створення інклюзивно-
го простору. Відповідно існуючі норми права на прак-
тиці не виконуються та носять декларативний харак-
тер. 

За таких умов, кожен навчальний заклад обирає 
свій шлях розбудови інклюзивної освіти, що потребує 
потужних фінансових, організаційних зусиль для ство-
рення якісних освітніх продуктів на засадах інклюзії. 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 
(АПСВТ, м.Київ) має власний унікальний досвід роботи 
з особами з інвалідністю. АПСВТ є приватним навча-
льним закладом з соціальною місією, оскільки створе-
на всеукраїнською громадською організацією – Феде-
рацією професійних спілок України. З таких позицій 
власник та колектив АПСВТ у стратегії орієнтуються на 
впровадження інклюзивних підходів до організації 
освітнього процесу та розвитку навчального закладу. 
Не зважаючи на фінансові труднощі, що характерні 
для українських закладів освіти в сучасних умовах, 
Академія активно залучає волонтерську підтримку, 
грантові кошти, активізує власні резерви для реалізації 
освітніх, профорієнтаційних та інших соціальних прое-
ктів для осіб з інвалідністю. Серед проектів, реалізова-
них з 2016 р. такі: 

1. Проект «Вір у себе» – започаткований у 2016 р. 
як волонтерська ініціатива викладачів, що розпочали 
проводити консультації для людей з інвалідністю щодо 
планування кар’єрного розвитку, профорієнтації, мож-
ливостей здобуття освіти та працевлаштування, нада-
вати психологічну та юридичну підтримку особам з 
інвалідністю у процесі здобуття освіти. В рамках цього 
проекту АПСВТ співпрацює з Фондом соціального 
захисту інвалідів, що надає фінансову підтримку для 
оплати навчання осіб з інвалідністю в Україні. За пері-
од реалізації проекту понад 500 людей з інвалідністю 
отримали консультаційну підтримку, а понад 100 сту-
дентів здобувають освітній рівень бакалавр та магістр 
або вже успішно завершили навчання. 

2. Міжнародний проект «SMM4WIN: SMM навич-
ки для посилення інклюзії та зайнятості молодих 
людей з інвалідністю» програми ERASMUS + 
(№ 2019-2-PL01-KA205-066133), що реалізується про-
тягом 2019-2021 рр. стратегічним партнерством у 
складі Fundacja im. Zofii Zamenhof (Польща), Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmija (Латвія), Ecoistituto del Friuli 
Venezia Giulia (Італія), Академія праці, соціальних від-
носин і туризму (Україна). Мета проекту – допомогти 
молодим людям з інвалідністю отримати нові навички з 
маркетингу в соціальних мережах та використовувати 
ці навички як потужний інструмент у професійній робо-
ті, для самореалізації та комунікації, просування осо-
бистого бренду та кар’єрного просування [5]. В рамках 
проекту передбачається створення таких інтелектуа-
льних результатів: 1) дослідження “Молоді люди з 
інвалідністю в соціальних медіа”, 2) створення розум-
ного навчального середовища – цифрової платформи 
для комунікацій «Youth DSI SMM Community platform», 
3)розробку та пілотування інноваційного навчального 
курсу з SMM для молоді з інвалідністю. 

3. Магістерська програма «Фінансування стар-
тап-бізнесу» [6] для осіб з інвалідністю (2018-2020 
роки). Відповідаючи на вимогу часу кафедра фінансів 
розробила першу в Україні інноваційну магістерську 
програму “Фінансування стартап-бізнесу” за спеціаль-
ністю “Фінанси, банківська справа і страхування” та 
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провела дві хвилі набору студентів (2018р. – 12 осіб з 
інвалідністю, що вже успішно завершили навчання, 
2019р. – 6 осіб з інвалідністю). Групи формуються на 
принципах інклюзивності, коли студенти з інвалідністю 
за програмою навчаються разом зі студентами без 
інвалідності. Кожен студент має куратора, що надає 
індивідуальну підтримку у навчальному процесі. В 
рамках навчальної програми студенти мають можли-
вість: підготувати проект та обґрунтувати заявку для 
отримання фінансування на краудфандингових плат-
формах; розробити грантову заявку та здійснити каль-
куляцію бюджету проекту; оцінити ефективність реалі-
зації проекту із врахуванням структури фінансування, 
отримати допомогу в реєстрації власного інноваційно-
го бізнесу. 

4. Воркшоп “ERASMUS+: генератор ідей для 
молодіжних проектів" для студентів з інвалідністю 
( 12 жовтня 2019р.) був проведений в рамках міжнаро-
дної ініціативи #ERASMUSDAYS2019 – інформаційних 
днів грантової програми ЄС «ERASMUS+». 12 студен-
тів з проблемами слуху з різних регіонів України дізна-
лися про можливості грантової програми ERASMUS+» 
та попрацювали спільно над розробкою ідей та конце-
пцій створення соціальних та освітніх проектів, орієн-
тованих на поліпшення життя молоді з інвалідністю. 

5. Юридична клініка «Феміда» [7]. Клініка ство-
рена як структурний підрозділ юридичного факультету 

АПСВТ, за допомогою якого студенти набувають прак-
тичної підготовки шляхом надання безкоштовної пер-
винної юридичної допомоги та здійснення правової 
просвіти населення. Юридична клініка «Феміда» має 
дві головні цілі: 1) навчальна мета – працюючи у юри-
дичній клініці, студент має можливість застосувати 
отримані теоретичні знання на практиці без відриву від 
навчання; 2) соціальна мета – надання безоплатної 
юридичної допомоги та правової інформації малозабе-
зпеченим верствам населення, з особливим фокусом 
на допомогу людям з інвалідністю та родинам таких 
осіб.  

Отже, Академія праці, соціальних відносин і туриз-
му впевнено здійснює кроки щодо впровадження ін-
клюзивних практик в навчальний процес, працюючи 
безпосередньо як у сфері формальної освіти (особи з 
інвалідністю здобувають освітній рівень магістра та 
бакалавра), так і у сфері неформальної освіти, соціа-
льної, молодіжної роботи й правозахисної діяльності 
для інклюзивної аудиторії. Наразі перед АПСВТ пос-
тають завдання підвищення рівня доступності навча-
льних приміщень для осіб з інвалідністю та інших ма-
ломобільних груп населення, пошук фінансових 
ресурсів для подальшої роботи над створенням інклю-
зивного освітнього простору.
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