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ПРОЕКТ МОДЕЛІ ЦЕНТРУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
З ВАДАМИ ЗОРУ «ІНКЛЮЗІЯ» 

 
 

У статті розглянуто проблеми, з якими студенти з вадами зору стикаються 
в процесі отримання ними вищої освіти. Автором статті запропоновано проект 
моделі Центру для студентів з вадами зору «Інклюзія». 
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В статье рассмотрены проблемы, с которыми студенты с нарушениями 

зрения сталкиваются в процессе получения ими высшего образования. Автором 
статьи предложен проект модели Центра для студентов с нарушениями зрения 
«Инклюзия». 

Ключевые слова: инклюзия, проект модели Центра «Инклюзия», студенты с 
нарушениями зрения, специальное оборудование, программное обеспечение. 

 
This article represents the problems, with which students with visual impairments face 

during the process of getting of the highest education by them. The project of the model 
of the Center for students with visual impairments «Inclusion» has proposed by the author 
of the article. 

Key words: inclusion, project of the model of the Center «inclusion», students with 
visual impairments, special equipment, program support. 

 
 
Актуальність. Сучасний етап розвитку системи 

вищої освіти України передбачає формування 
освіченої, творчої особистості, забезпечення умов 
для розкриття здібностей, використання досвіду, 
задоволення освітніх потреб. Традиційно самостій-
ність студентів характеризується такими поняттями, 
як активність, ініціативність, незалежність, рішучість, 
цілеспрямованість, наміри стати професіоналом у 
своїй справі. 

Освіта є найважливішим механізмом адаптації 
людини до соціуму, який сприяє одержанню нового 
соціального, професійного досвіду, визначенню 
суспільної ролі особистості, її самореалізації. Одним 
із аспектів розвитку суспільства є освіченість гро-
мадян, надання можливостей отримати якісну вищу 
освіту різним категоріям населення, в тому числі 
особам з вадами зору. 

Актуальність статті полягає в необхідності 
створення умов навчання студентів з вадами зору, 
відповідних їх можливостям і потребам шляхом 
розробки моделі Центру для студентів з вадами 
зору «Інклюзія». 

Особливостям освіти, професійної підготовки, 
реабілітації, супроводу навчання осіб з обмеженими 
можливостями, зокрема студентів з вадами зору, 
приділяють увагу такі науковці: П. Таланчук, 
К. Кольченко, Г. Нікуліна, І. Зарубіна, О. Гузман, 
Ю. Богінська та інші. 

Метою статті є обґрунтування необхідності 
розробки моделі Центру для студентів з вадами 
зору «Інклюзія». 

Відповідно до поставленої мети визначено 
наступні завдання: 

– визначити терміни «інклюзивна освіта», 
«інклюзивне навчання» студентів з вадами зору у 
вищих навчальних закладах; 

– розглянути проблеми, з якими студенти з 
вадами зору стикаються в процесі їхнього навчання; 

– запропонувати проект моделі Центру для 
студентів з вадами зору «Інклюзія». 

Згідно з Конвенцією ООН 2006 року про права 
інвалідів, ратифікованою Україною в 2008 році, яка 
проголошує права інвалідів на освіту, в Україні 
мають бути створені всі необхідні умови для 
отримання людьми з обмеженими можливостями 
якісної вищої освіти [4]. 

Документом, у якому описано послідовну політи-
ку соціалізації і реабілітації інвалідів є Закон «Про ос-
нови соціальної захищеності інвалідів в Україні» [3]. 

У 2008 році було видано наказ Міністерства 
освіти і науки України № 587 от 27.06.2008 року 
«Про проведення експерименту щодо організації 
інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми 
потребами у вищих навчальних закладах III-ІV 
рівнів акредитації незалежно від форм власності та 
підпорядкування» [ 5]. 

Наказ Міністерства освіти і науки України та 
Академії педагогічних наук № 764 від 17.11.2003 року 
та № 55 від 17.11.2003 року «Про затвердження 
програми професійної підготовки інвалідів по слуху і 
зору у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акре-
дитації». Цей наказ діяв лише до 2010 року. 
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Але, прийняті в Україні нормативно-правові 
документи, які спрямовані на забезпечення прав 
осіб з обмеженими можливостями здоров’я, не в 
повній мірі вирішують проблеми навчання осіб з 
вадами зору у вищих навчальних закладах. 

В Україні затверджено Концепцію розвитку 
інклюзивної освіти, яка дає можливість впрова-
джувати інклюзивну освіту в загальноосвітніх нав-
чальних закладах, але дана Концепція не ураховує 
потреби і можливості студентів з вадами зору. 
Відсутність закону про інклюзивну освіту у вищих 
навчальних закладах не дає можливості в повній 
мірі реалізувати права осіб з обмеженими можли-
востями, зокрема з вадами зору, на отримання якісної 
вищої освіти. 

Інклюзія, в перекладі з англійської мови (inclusion), 
означає включення. Цей термін означає більш 
ефективне включення студентів з вадами зору в 
навчальне середовище і в громадське життя сту-
дентського колективу, рівний доступ до отримання 
ними якісної вищої освіти, професійне і особистісне 
становлення і самореалізацію з урахуванням їх 
можливостей і потреб. 

Як вважає Ю. І. Волчелюк, «inclusion» є терміном, 
що відображає нові погляди не лише на освіту, але 
й на місце людини в суспільстві [2]. 

Стаття 24 Конвенції ООН 2006 року про права 
інвалідів проголошує: «Країни – учасниці визнають 
права інвалідів на освіту. Усвідомлюючи це право 
без дискримінації на основі рівних можливостей, 
країни-учасниці зобов’язуються застосовувати інклю-
зивну освіту на всіх рівнях…» [4]. 

Інклюзивна освіта – це процес надання освітніх 
послуг молоді з особливими потребами, що забез-
печує їх право на отримання вищої освіти зі ство-
ренням у вищому навчальному закладі умов, адап-
тованих до їх потреб і можливостей. 

На думку І. А. Соколової інклюзивна освіта надає 
кожному допомогу, незважаючи на наявні фізичні, 
інтелектуальні, соціальні, емоційні, мовні та інші 
особливості, можливість бути залученим до загаль-
ного процесу навчання і виховання, спільної колек-
тивної діяльності, що дозволяє молодій людині 
стати рівноправним членом суспільства [7]. 

Складовою інклюзивної освіти є інклюзивне 
навчання. 

Інклюзивне навчання – це сумісне навчання 
студентів з вадами зору і здорових студентів за 
умови адаптації навчального закладу до можливостей 
і потреб студентів з вадами зору. 

З метою забезпечення рівного доступу до якісної 
вищої освіти навчальні заклади мають адаптувати 
до можливостей студентів з вадами зору навчальні 
програми та плани, методики та форми навчання. 

У статті застосовується термін студенти з вадами 
зору. В процесі дослідження проблеми навчання 
студентів цей термін нами використовувався як 
загальний для молодих людей, які мають порушення 
зору, потреби і можливості яких необхідно урахо-
вувати в процесі навчання. 

Для створення умов успішного навчання необ-
хідно визначити і подолати проблеми, з якими 

студенти з вадами зору стикаються в процесі 
отримання ними вищої освіти. З метою вивчення 
проблем навчання студентів з вадами зору Чорно-
морського державного університету імені Петра 
Могили було проведено опитування студентів з 
вадами зору і викладачів. 

У результаті анкетування було визначено наступні 
проблеми навчання студентів з вадами зору: 

– відсутність навчального матеріалу, адапто-
ваного до їх можливостей і потреб; 

– відсутність спеціального обладнання і про-
грамного забезпечення, що ускладнює доступ до 
отримання інформації та її опрацювання; 

– недостатній рівень спеціальної підготовки 
викладачів до роботи із означеною категорією 
студентів. 

Також під час анкетування було виявлено такі 
проблеми адаптації студентів з вадами зору, пов’язані 
з особливостями даного контингенту студентів: 

– знижена самооцінка і невпевненість у власних 
силах; 

– нетолерантне ставлення окремих оточуючих 
людей до цієї категорії студентів; 

– труднощі, які виникають під час пересування 
по приміщенню університету і по прилеглим тери-
торіям. 

Для ефективного вирішення цих проблем і по-
кращення умов навчання студентів з вадами зору, 
для інтеграції цих студентів до різних сфер життя, 
в Чорноморському державному університеті імені 
Петра Могили, за погодженням з керівництвом 
університету, має бути створено структуру, оснащену 
сучаснім спеціальним обладнання і комп’ютерними 
програмами (комп’ютери, інтерактивні дошки, ска-
нуюча і читаюча машина, відеозбільшувач, озвучені 
програми JAWS, NVDA, програма збільшення тексту 
та інші). 

Такою структурою може стати Центр для сту-
дентів з вадами зору «Інклюзія», скорочено Центр 
«Інклюзія». 

Під час розробки моделі Центру «Інклюзія» 
нами було вивчено досвід роботи центрів інтеграції 
студентів з вадами зору в навчальне середовище 
вищих навчальних закладів у Росії і в Україні. 

Так, для надання підтримки особам визначеної 
категорії в процесі отримання ними вищої профе-
сійної освіти в Нижегородському державному уні-
верситеті імені М. І. Лобачевського в 1999 році було 
створено тіфлоінформаційний Центр. 

Протягом восьми років у цьому центрі відпра-
цьовувалась наступна модель організації підтримки 
студентів з вадами зору, заснована на використанні 
сучасних комп’ютерних технологій. Центр надає 
їм різноманітну підтримку: веде методичну, навчальну 
і консультативну роботу з метою самостійного 
застосування комп’ютерних технологій, надає прак-
тичну допомогу в отриманні інформації в доступній 
для них формі, надає можливість використовувати 
технічну базу тощо [8]. 

Прикладом навчання студентів з обмеженими 
можливостями є Центр самостійної роботи студентів 
з особливими потребами, створений у Відкритому 
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міжнародному університеті розвитку людини «Ук-
раїна». Центр обладнано комп’ютерами, принтером, 
сканером, ксероксом, телевізором, музичним центром, 
диктофонами. 

Студентам надається технічна, інформаційна та 
консультаційна підтримка, зокрема: 

– навчання роботі на комп’ютері та офісній 
техніці; 

– надання доступу до офісного та адаптивного 
технічного обладнання для сканування навчальної 
літератури та її переводу в електронний вигляд, 
прослуховування аудіозаписів лекцій, виконання 
самостійних практичних завдань тощо; 

– надання доступу до медіатеки (альтернативної 
бібліотеки, аудіо- та електронних навчальних 
матеріалів) [9]. 

Як вважає Г. В. Беспянська, активізація навчання 
студентів з особливими потребами шляхом опти-
мального вибору форм та методів навчання є однією 

з вагомих проблем педагогічної науки сьогодення 
[1]. 

Ознайомившись з досвідом роботи центрів вище-
зазначених університетів зі створення умов для 
навчання студентів з вадами зору, а також для 
вирішення проблем навчання студентів з вадами 
зору в Чорноморському державному університеті 
імені Петра Могили нами було розроблено проект 
моделі Центру «Інклюзія», якій ми пропонуємо для 
розгляду в даній статті. 

Організація Центру «Інклюзія» на базі універ-
ситету дозволить отримувати доступ до різнома-
нітних (технічних і інформаційних) ресурсів Центру, 
забезпечити взаємодію с викладачами та адмініст-
рацією університету. 

Нами запропоновано проект моделі Центру для 
студентів з вадами зору «Інклюзія». Даний проект 
моделі відображено у вигляді схем (рис. 1, рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Схема моделі Центру для студентів з вадами зору «Інклюзія» (діяльність Центру «Інклюзія») 
 

 
Рис. 2. Схема проекту моделі Центру для студентів з вадами зору «Інклюзія» 

(Зовнішні взаємозв’язкі Центру «Інклюзія»). 
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Згідно із схемою (рис. 1), Центр «Інклюзія» може 
здійснювати наступні види діяльності: 

– надання технічної допомоги в самостійній 
роботі студентів з вадами зору з спеціальним 
обладнанням, програмним забезпеченням, цю до-
помогу буде здійснювати фахівець з комп’ютерних 
технологій. 

– методичне забезпечення Центру буде здій-
снюватись методистом у вигляді надання викладачам 
дидактичних матеріалів з питань навчання студентів 
з вадами зору, студентам з вадами зору – навчальної 
літературі в аудіо форматі; 

– надання інформації фахівцем Центру полягає 
у висвітленні можливостей навчання студентів з 
вадами зору в університеті і послуг, які можуть 
надаватись їм у Центрі «Інклюзія»; 

– проведення тренінгів і семінарів психологом, 
методистом і фахівцем з комп’ютерних технологій 
з питань розвитку особистісних якостей, інклюзивного 
навчання, захисту прав студентів з вадами зору, 
навчання роботі зі спеціальним обладнанням до-
поможе отримати знання з вищезазначених питань; 

– курси іноземних мов, які буде проводити 
фахівець Центру «Інклюзія», нададуть можливість 
студентам з вадами зору інтегруватись в європейській 
освітній простір; 

– проведення консультацій для викладачів з 
питань, пов’язаних з особливостями навчання сту-
дентів з вадами зору, буде здійснюватись методистом 
Центру «Інклюзія». 

Координація діяльністю Центру «Інклюзія» буде 
здійснюватись директором Центру. 

Проект моделі Центру також передбачає зовнішні 
взаємозв’язкі Центру «Інклюзія», які відображено 
у вигляді схеми (рис. 2). 

Зовнішні взаємозв’язкі полягають у взаємодії 
Центру «Інклюзія» з ректором, адміністрацією, 
викладачами і студентами з вадами зору університету. 

Проект моделі Центру «Інклюзія» передбачає 
його створення за узгодженням з ректором і 
адміністрацією університету. В подальшому, Центр 
«Інклюзія» буде підпорядковуватись ректору й 
адміністрації Чорноморського державного універ-
ситету імені Петра Могили. 

Взаємодія Центру «Інклюзія» з викладачами 
університету буде полягати в наступному: викладачі 
здійснюють допомогу в забезпеченні Центру 
дидактичними матеріалами, а фахівці Центру прово-

дять для викладачів консультації з питань, пов’язаних 
зі специфікою навчання студентів з вадами зору. 

Студенти з вадами зору отримують в Центрі 
«Інклюзія» послуги, які пов’язані з діяльністю цього 
Центру. Центр «Інклюзія», в свою чергу, надає їм 
необхідну інформацію про свої можливості і ресурси. 

Взаємодія з представниками місцевої і обласної 
влади, з громадськими організаціями, з Фондом 
захисту інвалідів, які займаються питаннями роботи 
з молоддю з вадами зору полягає в реалізації спільних 
програм, проведення заходів (семінари, конферен-
ції, круглі столи і таке інше), які будуть сприяти 
вирішенню питань, пов’язаних з соціалізацією студен-
тів з вадами зору і залученню їх в суспільне життя. 

Співпраця з Центром зайнятості дає можливість 
студентам з вадами зору визначитись зі своїм по-
дальшим працевлаштуванням. 

Взаємодія Центру «Інклюзія» з управлінням 
освіти і науки Миколаївської обласної державної 
адміністрації допоможе розробити методичні реко-
мендації з навчання студентів з вадами зору і 
забезпечити Центр дидактичними матеріалами. 

Головне управління праці і соціального захисту 
населення Миколаївської обласної державної адмі-
ністрації здійснює захист прав студентів з вадами 
зору і сприяє їх адаптації в соціумі. 

Учні загальноосвітніх навчальних закладів і 
студенти вищих навчальних закладів будуть корис-
туватися послугами, які буде надавати Центр 
«Інклюзія». 

Для того, щоб покращити студентам з вадами 
зору умови роботи з навчально-науковими фондами 
бібліотеки передбачається створення місця, осна-
щеного комп’ютером з озвученою програмою, а 
також буде здійснюватись взаємодія з університет-
ськими і публічними бібліотеками для отримання 
необхідної наукової і навчальної літератури в 
електронному вигляді. 

Запропонований проект моделі Центру «Інклю-
зія», спрямовано на допомогу в отриманні сту-
дентами з вадами зору вищої освіти з урахуванням 
їх можливостей і потреб, надання їм практичної і 
технічної допомоги в навчанні, що в свою чергу, 
забезпечить цій групі молоді їх особистісний і 
професійний розвиток, їх самореалізацію, конку-
рентоспроможність на ринку висококваліфікованої 
праці і успішну інтеграції до суспільства. 
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