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1.1. Загальні положення 

1.1.1 Програма розвитку інклюзивного навчання «Освіта без обмежень» у КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (далі - Програма) створена з метою формування у Національному технічному 

університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – 

Університет) інтегрованого освітнього середовища шляхом впровадження комплексу заходів, 

що забезпечують доступність і якість освітніх послуг усім суб’єктам освітнього процесу, 

зокрема й особам з особливими освітніми потребами, з урахуванням здібностей, можливостей 

та інтересів кожного з них. 

1.1.2 Програма розроблена відповідно до Загальної декларації прав людини (1948), 

Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю (2006), Конвенції ООН про боротьбу з 

дискримінацією в галузі освіти (1960), Саламанської декларації про принципи, політику і 

практичні дії у сфері освіти людей з особливими потребами (1994), Індексу інклюзії, 

Конституції України (1996), законів України «Про освіту» (2017), «Про вищу 

освіту»(2014),Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації 

інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» (від 10 липня 2019 року №635), Статуту КП І 

ім. Ігоря Сікорського (2016) «Положення про організацію інклюзивного навчання у КПІ ім. 

Ігоря Сікорського», «Стратегії розвитку Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 2020-2025 роки», ДБН В.2.2.2-

40:2018 «Інклюзивні будівель і споруд. Основні положення» від 01.04.2019 р. 

1.1.3 Університет надає освітні послуги здобувачам вищої освіти з особливими освітніми 

потребами на рівній основі з іншими здобувачами вищої освіти, без дискримінації, незалежно 

від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, 

національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, а також від інших 

обставин, із застосуванням особистісно-орієнтованих методів навчання та з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності усіх здобувачів вищої освіти з 

особливими освітніми потребами. 

 

1.2. В Програмі вживаються такі терміни: 

1.2.1. Інклюзія - процес, який полягає в позитивному ставленні до різноманітності 

здобувачів вищої освіти у навчальному середовищі, сприйнятті індивідуальних особливостей 

розвитку особистості не як проблеми, а як можливостей для розвитку, або процес реального 

залучення здобувачів вищої освіти з особливими потребами до освітнього процесу в 

Університеті, або особлива система навчання, яка передбачає індивідуальний підхід до 

студентів із різними вадами фізичного або розумового розвитку, відповідно до їх освітніх 

потреб. 

1.2.2. Інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що 

базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного 

залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. 

1.2.3. Здобувач вищої освіти з особливими освітніми потребами (далі - Здобувач) - особа 

з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в закладах вищої освіти і потребує 



додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її 

права на вищу освіту. 

1.2.4. Інклюзивна група - академічна група, сформована з числа Здобувачів. 

1.2.5. Змішана група - академічна група, у якій Здобувачі навчаються з іншими 

здобувачами вищої освіти. 

1.2.6. Супровід - система заходів, що мають забезпечити рівний доступ до навчання, 

тобто усунення або мінімізація проблем у навчанні для Здобувачів. Супровід охоплює процеси 

підготовки до вступу, допомогу в дотриманні процедури вступу, подальшого навчання в 

Університеті, а також передбачає підтримку зв’язків із випускниками та моніторинг їхнього 

працевлаштування. Забезпечення супроводу Здобувачів дозволяє їм діяти на рівних з іншими 

здобувачами вищої освіти, але без надання переваг. 

1.2.7. Інклюзивне освітнє середовище - простір Університету, в якому забезпечується 

сукупність умов, способів і засобів реалізації освітнього процесу для спільного навчання, 

виховання та розвитку Здобувачів з урахуванням їхніх потреб та можливостей, в якому 

Здобувачі можуть вільно пересуватись, навчатись, розвиватись і спілкуватись. 

 

1.3. Впровадження Програми сприятиме: 

1.3.1. Забезпеченню конституційного права осіб з особливими освітніми потребами на 

отримання якісної вищої освіти; 

1.3.2. Удосконаленню освітнього процесу в Університеті шляхом розбудови 

комфортного середовища для навчання і впровадження сучасних досягнень науки та 

методології в галузі освітньої інклюзії; 

1.3.3. Підвищенню іміджу Університету серед закладів вищої освіти як лідера по 

впровадженню соціальних послуг для забезпечення рівних можливостей всіх Здобувачів вищої 

освіти; 

1.3.4 Зростанню рейтингу Університету на світовому рівні як закладу вищої освіти, що 

дотримується міжнародних стандартів та політики інклюзивності освіти; 

1.3.5 Підвищенню професійної компетентності науково-педагогічних працівників  

 

1.4. Основні завдання: 

•  створити комфортне інклюзивне освітнє середовище Університету шляхом 

надання можливості реалізації освітніх, соціальних і громадянських прав кожному суб’єкту 

освітнього процесу, в тому числі Здобувачам з особливими потребами; 

•  сприяти розвитку толерантності серед університетської спільноти, поваги до 

людей з обмеженими можливостями, визнання цінності кожного суб’єкта освітнього процесу, 

підвищенню рівня інклюзивної культури в Університеті; 



•  забезпечити архітектурну, інформаційну, освітню та соціальну доступність 

освітнього середовища; 

•  створити матеріально-технічну базу, що дозволить адаптувати освітню програму 

для Здобувачів з особливими освітніми потребами; 

•  організувати програму супроводу Здобувачів, в тому числі підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивної освіти; 

Станом на червень 2021 року в Університеті навчаються 133 Здобувача з інвалідністю. 

Реалізація програми «Освіта без обмежень» дозволить Здобувачам більш комфортно 

перебувати в навчальних корпусах та на території студмістечка, зробить освітній процес 

доступним для всіх здобувачів вищої освіти, а також Здобувачам з особливими потребами 

надасть можливість усвідомленого вибору Університету як місця для здобуття якісної вищої 

освіти з інклюзивним освітнім середовищем. 



2. Приклади впровадження інклюзивного середовища. 

2.1. Облаштування приміщень факультетів/інститутів пандусами для маломобільних 

груп населення: 

Фізична доступність Здобувачів до навчальних корпусів, пересування Здобувачів з 

обмеженою мобільністю по території кампусу є однією з найбільших проблем на шляху 

впровадження інклюзивного середовища в Університеті.  

Складністю впровадження програми будівництва пандусів є наявність корпусів, які є 

архітектурними пам’ятками, та в корпусах зі складним багаторівневим плануванням, особливо 

в яких немає ліфтів. 

Відділом проєктно-кошторисних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського були розроблені 

проєктні пропозиції будівництва пандусів для Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка, 

центру культури та мистецтв, навчальних корпусів Університету. Основною нормою 

доступності будівлі для Здобувачів на інвалідних візках є ухил пандусу у співвідношенні 1:12. 

Деякі приклади проектних пропозицій наведені нижче. 

Для забезпечення доступності до бібліотеки ім. Г.І. Денисенка пропонується таке 

архітектурне рішення: 

- першим етапом є забезпечення доступу до будівлі від тротуару пропонується 

об’їзна доріжка з пологим схилом: 

 

- другим етапом рекомендується пандус та розсувні двері, враховуючи чинні норми 

будівництва та архітектурну особливість будівлі: 



 

 

 
 

- у вестибюлі бібліотеки для доступу на 1 поверх необхідно облаштувати пандус 

ліворуч від турнікетів. Параметри вестибюлю дозволяють зробити пандус з залізобетону, 

додатково облицювати натуральним каменем відповідної кольорової гами. Також необхідно 

облаштувати поручнями з нержавіючої сталі: 



 



Для 5-го корпусу можливий такий варіант вирішення проблеми доступності - пандус з 

поручнем для заїзду в корпус: 

 

 

Також необхідний пандус і в середині корпусу, в вестибюлі : 

 

 



Для 18-го, 19-го  корпусів необхідно встановлення пандусу в вестибюлі корпусу. 

Пропонуються моторизовані підйомники, так як площа вестибюлю не дозволяє розмістити 

стаціонарні пандуси необхідної довжини і кута нахилу: 

 

 
 



Для 23-го корпусу запропоновано два варіанта пандусів: стаціонарний з необхідним 

кутом нахилу або моторизований : 

 

 
 

 
 

 



2.2. Облаштування паркувальних місць для осіб з обмеженими можливостями: 

На відкритих автостоянках поблизу установ, закладів слід виділяти щонайменше 10 % 

місць (не менше одного місця) для паркування транспорту людей з інвалідністю. 

Розміри: мінімальна ширина місця для автомобіля людини з інвалідністю та інтервал для 

проїзду інвалідним візком між автомобілями на стоянці визначаються згідно встановлених 

законодавством норм. 

Місця для паркування слід позначати знаками, які використовуються у міжнародній 

практиці. 

 

 

 

  

 

 

Для облаштування паркувального місця для Здобувачів з інвалідністю на парковці біля 

бібліотеки ім. Г.І. Денисенка є проєктна пропозиція розроблена відділом проєктно-

кошторисних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського. Пропонується на парковці нанести розмітку 

паркувального місця для водія з обмеженими можливостями: на горизонтальній площині 

трафаретом відобразити спеціальну піктограму та встановити дорожній знак паркування для 

інвалідів на візках: 

 



 

2.3. Для забезпечення доступності Здобувачам з порушенням зору, необхідно 

застосовувати орієнтаційні підказки й контрастні предмети, які дозволяють легше 

орієнтуватися у просторі. Рекомендовані кольори: жовтий – червоний, білий – синій. Контрасти 

використовують коли необхідно вказати напрямок до закладу, для попередження про 

небезпечні зони або предмети: 

 

  

 

Тактильна та контрастна смуга перед першою та останньою сходинками допоможе 

людині з порушеннями зору виявити перешкоди на шляху (наприклад: пороги чи сходинки) і 

матеріал покриття за звуком: 



  

Там, де застосування тактильної плитки є нераціональним або неможливим, особливо 

якщо це всередині будівлі, тоді використовуються тактильні індикатори – сталеві смуги і 

конуси: 

  

Також використовують тактильні наклейки на початку і в кінці поруччя, які допоможуть 

орієнтуватися людині з порушенням зору: 

 

 

Щоб допомогти Здобувачам чи гостям університету зорієнтуватися у межах будівлі чи 

приміщення використовують систему орієнтирів за рахунок: пропорції символів в написах; 

розміщення знаків; формату і дизайну. Важливо, щоб літери і символи позначення/знаку були 

контрастними відповідно до фону і легко помітними. 



Позначення, які інформують про призначення приміщення або її номера (у тому числі 

міжнародні символи), також клавіши панелі управління ліфтом повинні розташовуватися на 

рівні між 1,40 м і 1,60 м та дублюватися шрифтом Брайля для інформування осіб з порушенням 

зору.  

  

 

Для того, щоб позначення було видно навіть при відчинених дверях, його слід 

розміщувати на дверній рамі або прилеглій стіни, але не на самих дверях. 

Плани приміщення, евакуаційні плани університету мають бути доступні для всіх, в тому 

числі для Здобувачів з порушеннями зору, для цього використовують мнемосхеми.  

 

 

 

 

Також може бути використана 3D мапа об’єктів з дублюванням шрифтом Брайля, або 

різноманітні мапи (тактильні,візуальні, з озвученням) які допоможуть орієнтуватися в кампусі: 



  

 

2.4. Облаштування місць в аудиторіях для освітнього процесу для Здобувачів з 

особливими потребами: 

Забезпечити місця за першими рядами парт без стільців, призначених для під’їзду візка 

особливо в аудиторіях - амфітеатрах. Також необхідна наявність вільної зони між рядами для 

під’їзду інвалідного візка. 

  
 

2.5. Облаштування аудиторій факультетів/навчально-наукових інститутів системами 

підсилення звуку (індукційними петлями, радіомікрофонами тощо) для Здобувачів з 

порушеннями слуху: 

Індукційні петлі допомагають передавати звукову інформацію Здобувачам з вадами 

слуху та іншим людям, які використовують слуховий апарат. Завдяки цьому виду передачі 

інформації є істотне зниження рівня стороннього шуму, через індукційну систему передається 

виключно чиста інформація від мікрофону, або будь якого іншого пристрою аудіо джерела 

(телевізор, радіо) розташованого на підсилювачі звуку для слабочуючих. 

Особливість індукційних систем полягає в тому, що передача інформації на слуховий 

апарат здійснюється за допомогою перемикання на режим "Т". Індукційні системи бувають як 

стаціонарні так і мобільні, що дозволяє встановлювати їх в різних приміщеннях за потребою. 

Приміщення в яких встановлена така система підсилення звуку, позначаються спеціальним 

знаком: 

 



  

 

2.6. Облаштування приміщень факультетів/навчально-наукових інститутів 

санвузлами для маломобільних людей: 

Адаптовані туалетні кабінки/вбиральні повинні бути на кожному поверсі. Якщо це 

неможливо, слід облаштовувати хоча б один адаптований туалет, розташований окремо. 

Біля унітазу встановлюються поручні, перила, які необхідно міцно закріпити, 

враховуючи тиск на них при пересадці, або відкидні поручні з обох боків. 

 

 

 

 



Для облаштування адаптованого санвузла в бібліотеці ім. Г.І. Денисенка є проєктна 

пропозиція розроблена відділом проєктно-кошторисних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Пропонується облаштувати окрему кабінку в середині існуючого санвузла. з використанням 

поручнів з нержавіючої сталі біля унітазу та умивальника: 

 

 



 

 

 

 

2.7. Створення спеціалізованого центру для Здобувачів з особливими потребами, в якому 

вони зможуть отримати спеціалізовану кваліфіковану допомогу різного спектру.  

ДНВР КПІ ім. Ігоря підготував проєкт «Простір психологічної та інклюзивно – ресурсної 

підтримки студентів», місією якого буде створення сприятливих умов для формування 

інклюзивного освітнього середовища в університеті та забезпечення психологічної підтримки і 

доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами. 

Наявність такого центру в університеті дозволить: 



- надавати психологічну підтримку та консультування студентів професійними 

психологами; 

- проводити консультування викладачів, кураторів, старост груп по особливостям 

навчання, співпраці та комунікації зі студентами з особливими освітніми потребами; 

- організовувати та проводити тренінги та семінари за участі осіб з інвалідністю та 

особливими освітніми потребами; 

- проведення освітніх, навчальних та реабілітаційних заходів на регулярній основі. 

Організацію та облаштування такого Простору необхідно проводити з урахуванням 

вимог універсального дизайну та безбар’єрного доступу усіх категорій осіб з інвалідністю 

Проект необхідно реалізовувати вже з облаштуванням паркувальних місць для 

Здобувачів з обмеженими можливостями, з адаптованими санвузлами, і всіма іншими вимогами 

чинного законодавства в сфері інклюзивного навчання. 

Також необхідне залучення провідних фахівців, які зможуть надавати відповідні послуги 

в консультуванні та навчанні. 

  

 

2.8. Одним з важливих завдань Програми розвитку інклюзивного навчання є подальше 

планування і реалізація нових об’єктів в Університеті вже з врахуванням чинних норм 

будівництва та організації простору, враховуючи інклюзивність освітнього процесу. 

Гарним прикладом серед нових проєктів є «Інтелектуальний роботодром» на базі 

факультету ФІОТ, головним завданням якого є розширення можливостей навчального процесу 

для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також для студентів інших закладів вищої освіти та 

молоді з обмеженими можливостями. 

Проєкт планується стати найбільшою за масштабами та можливостями некомерційною 

локацією, на базі якої студенти ФІОТ та інших факультетів та закладів вищої освіти зможуть 

створювати та тестувати роботів, IoT-пристрої чи технології, у тому числі для підвищення рівня 

інклюзивної доступності міст та задля допомоги студентам із особливими потребами.  



Наявність цього простору дозволить проводи навчання для студентів, залучаючи 

провідних фахівців ІТ-галузі, створювати стартапи й організовувати різноформатні заходи, 

зустрічі з представниками профільних компаній, зокрема щодо можливостей 

працевлаштування. 

Проєкт «Інтелектуальний роботодром» необхідно реалізовувати з врахуванням всіх 

інклюзивних  норм. Для реалізації проєкту необхідно облаштування паркувальних місць для 

людей з обмеженими можливостями, пандусу, спеціалізованого санвузла, пересувних робочих 

місць в аудиторіях. 

 

 

 



3. Поетапний план впровадження програми: 

№ Захід 
Відповідальні 

підрозділи 

Термін 

виконання 

1.  

Облаштування приміщень факультетів/інститутів 

пандусами для маломобільних людей: 

- Всі навчальні корпуси Університету 

(першочергово за потребою) 

- Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка 

- ЦФВС 

Підрозділи ДГР 2021-2025 р. 

2.  

Облаштування паркувальних місць для 

Здобувачів з обмеженими можливостями: 

(10% від загальної кількості місць для парковки): 

- парковка біля 1, 4, 6, 7, 12, 18, 19, 30 корпусів, 

ЦКМ, ЦФВС, Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. 

Денисенка.  

Підрозділи ДГР 2021-2025 р. 

3.  

Встановлення тактильних смуг перед сходами 

та порогами, контрастних смуг на сходах, наліпок 

на клавішах панелі управління ліфтами зі 

шрифтом Брайля, мнемосхем для Здобувачів з 

порушенням зору: 

- Всі навчальні корпуси Університету 

(першочергово за потребою) 

- Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка 

- ЦФВС 

Соціально-побут. 

відділ ДМСП, 

підрозділи ДГР 

2021-2022 р. 

4.  

Облаштування місць в аудиторіях для освітнього 

процесу для Здобувачів з особливими потребами: 

- Всі навчальні корпуси Університету 

(першочергово за потребою) 

- Бібліотека ім. Г. І. Денисенка 

Соціально-побут. 

відділ ДМСП, 

підрозділи ДГР 

2021-2025 р. 

5.  

Облаштування аудиторій факультетів/інститутів 

системами підсилення звуку (індукційними 

петлями, радіомікрофонами тощо) для Здобувачів з 

порушеннями слуху: 

- Великі лекційні аудиторії на всіх 

факультетах/інститутах Університету 

- зала Вченої Ради, 155 та 157 аудиторії 1 корпусу 

Університету. 

Соціально-побут. 

відділ ДМСП 
2021-2025 р. 



6.  

Облаштування приміщень 

факультетів/інститутів санвузлами для 

маломобільних людей: 

- Всі навчальні корпуса Університету 

(першочергово за потребою) 

- Бібліотека ім. Г.І. Денисенка 

- ЦФВС 

Підрозділи ДГР, 

соціально-побут. 

відділ ДМСП  

2021-2025 р. 

7.  

Облаштування кімнат (за потребою) у 

відповідних гуртожитках для студентів з обмеженими 

можливостями: 

- всі гуртожитки Студмістечка 

Студмістечко 2021-2025 р. 

8.  

Інформаційна підтримка Здобувачів з 

обмеженими можливостями: 

- Створення лекційного та практичного 

матеріалу в електронному варіанті; 

- Надання доступу та розширення бази 

електронних копій навчально-методичного 

забезпечення ELAKPI (Електронного архіву наукових 

та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

- Поширення та доповнення мапи доступності КПІ 

ім. Ігоря Сікорського; 

- Організація інформаційних компаній для 

актуалізації теми інклюзії та інклюзивного навчання в 

КПІ. 

ДНВР, НТБ, 

ДМСП 
2021-2022 р. 

9.  

Проведення тренінгів по роботі з особами з 

інвалідністю, особливими освітніми потребами та 

забезпечення інклюзивної освіти: 

- для заступників деканів 

факультетів/директорів інститутів з навчальної, 

виховної роботи, студентського активу; 

- куратори та старости груп; 

- інших категорій працівників Університету. 

ДНВР 2021-2022 р. 

10.  

Адаптація освітніх програм (за потребою) для 

Здобувачів з особливими потребами, зокрема з 

використанням новітніх технологій в освітньому 

процесі: 

- для маломобільних студентів; 

- для студентів з обмеженими можливостями 

слуху; 

- для студентів з обмеженими можливостями зору. 

ДООП, підрозділи 

ДНВР 
2021-2022 р. 



11.  

Адаптація розкладу занять (за потребою) для осіб 

з особливими освітніми потребами, які здобувають 

освіту 

- для маломобільних студентів; 

- для студентів з обмеженими можливостями 

слуху; 

- для студентів з обмеженими можливостями зору. 

ДООП, ДНВР 2021-2022 р. 

12.  
Адаптація головних інтернет – ресурсів (сайтів) 

КПІ для користування особами з особливими 

потребами. 

ДООП, ДНВР 2021-2022р. 

13.  
Створення спеціалізованого центру «Простір 

психологічної та інклюзивно-ресурсної підтримки 

студентів» 

ДНВР 2021-2022р. 

14.  

Організація технічного, педагогічного, 

психологічного, соціального, медико - реабілітаційного, 

фізкультурно - спортивного супроводу Здобувачів 

(Додаток 1).  

ДООП, ДНВР 2021-2025 р. 

 

 

Директор департаменту майнових і соціальних питань  Сергій МАНЗЮК 



Додаток 1 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 


