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Вступ 

5 травня ми відзначаємо День боротьби за права інвалідів. Україна взяла 

на себе зобов’язання забезпечувати й заохочувати повну реалізацію прав й 

основоположних свобод всіма особами з інвалідністю. За офіційними даними в 

Україні більше 2 млн. 600 тис. людей з інвалідністю, більше 6% населення 

країни. Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб 

з інвалідністю в Україні» - люди з інвалідністю володіють усією повнотою 

соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених 

Конституцією України. Тобто, не існує якихось особливих або окремих прав 

для людей з обмеженими можливостями. «Соціальний захист осіб з 

інвалідністю є складовою діяльності держави», що полягає у наданні пенсії, 

державної допомоги, компенсаційних виплат, пільг, соціальних послуг, 

здійснення реабілітаційних заходів, встановлення опіки (піклування) або 

забезпечення стороннього догляд. 

https://www.legalaid.gov.ua/multymedia/zahyst-prav-osib-z-obmezhenymy-

mozhlyvostyamy-3/ 

Якщо ж особі з інвалідністю створені перешкоди для здійснення нею 

своїх прав, свобод, законних інтересів або по відношенню до неї наявні будь-які 

прояви дискримінації за ознакою інвалідності, то відповідно до закону «Про 

звернення громадян» - людина з інвалідністю, як і будь-який громадянин, може 

подати скаргу на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування або іншого суб’єкта у порядку підлеглості вищому органу або 

посадовій особі. Який ми можемо зробити висновок із вище зазначеного .В 

першу чергу в нашій країні, є всі послуги для захисту прав людей з 

обмеженими можливостями. А це означає, що ми робимо все для того, щоб не 

виникала ніяка дискримінація між людьми з обмеженими можливостями та 

людьми, у яких їх не має. Але на жаль ми забуваємо про людяність та 

толерантність. На сьогоднішній день Конвенція про права осіб з інвалідністю 

вимагає ставитися до усіх людей однаково. Адже згідно з даними ООН від 10 

до 15 відсотків населення Землі, а це майже 1 мільярд осіб, є інвалідами. 

Наприклад, ми часто стикаємося з тим, що люди з обмеженими можливостями 

не беруть участі в звичних нам справах, не працюють поруч з нами, не вчаться 

в навчальних закладах, не беруть участь у виборчій діяльності держави. Але це 

відбувається не через їхню нездатність це робити. Найчастіше – це наслідок 

недостатньої підготовленості середовища і оточення. Людям з особливими 

потребами необхідна наша підтримка і допомога саме в усуненні «бар’єрів», 

але в жодному разі не жалість або поблажливість. Тому ми маємо завжди 

пам’ятати про толерантність. А толерантність- це повага права іншого бути 

таким, яким він є. Тому коли Ви хочете запропонувати свою допомогу, 

запитайте спочатку чи вона потрібна? 

https://www.legalaid.gov.ua/multymedia/zahyst-prav-osib-z-obmezhenymy-mozhlyvostyamy-3/
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Тому ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», що знаходяться 

на вулиці Березняківська, 26-Б, розробив курси «Реальна інклюзія в освітньому 

процесі для дітей із розладом аутичного спектру, аутизмом та синдромом 

Аспергера». 

Мета якого є: багатогранний розвиток за методами реальної інклюзії та 

набуття освітніх навичок у дітей із ментальними розладами, їх адаптація до 

дорослого життя, соціалізації їх до навчання у закладах фахової передвищої та 

вищої освіти. Основними практичними напрямами, які пропонують майбутні 

курси є: реалізація потенціалу дітей з особливими потребами та їх соціалізація 

у суспільстві: розвиток пам’яті та концепція уваги: розвиток комунікаційних 

навичок: риторика та ораторська майстерність; розвиток інтелекту та 

нестандартне мислення: чисто читання та швидко читання; окрема програма по 

роботі з батьками та оточуючим середовищем дитини.  

Наш викладач адаптує завдання під особливості кожної дитини. Психолог 

спирається на сильні сторони дитини, використовуючи її психологічні 

особливості як ресурс. Соціальний педагог актуалізує позитивні сторони 

особистості дитини в колективі однолітків, сприяє профорієнтації дитини. 

Курси для дітей віком від 10 до 15 років складається із 10 занять по 1.5 годині 

кожне тричі на тиждень. Склад групи від - 5 до 10 дітей. Університет розробив 

цей проєкт для того щоб, підготувати дітей у більш доросле життя, створити 

комфортну навчальну платформу, на основі якої унікальні діти себе зможуть 

реалізувати. 
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