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ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТРІАДИ:
«ЕКОСИСТЕМА – ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА –
ЛЮДИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ»
Населення світу, чисельність якого в 2019 році
становило 7,7 млрд осіб, продовжує зростати [1]. Серед
них 825 млн осіб відноситься до людей з особливими
потребами. Їх чисельність протягом 2000–2019 рр. зросла на
611 млн осіб, тобто на 385,5%. Тому вищі навчальні заклади
мають реалізувати потенціал цих 10% населення світу з
особливими потребами [2, с. 20], які дуже часто стикаються
з нестачею певних hard skills і soft skills [3; 4]. Вони частіше
за інші соціальні групи потрапляють до замкнутого кола
безробіття, соціальної ізоляції, що призводить до зростання
рівня бідності. Тому отримання доступу до вищої освіти,
забезпечить їх необхідними знаннями, що сприятиме
набуттю не тільки надійних джерел засобів до існування
[5–11], але й підвищенню якості життя [12; 13].
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В сучасних умовах реалізації освітньої траєкторії
особами з особливими потребами має здійснюватися в
контексті реалізації Цілей сталого розвитку (ЦСР) як
комплексної системи світової економіки, що сприятиме
формування «людиноцентрованої» моделі розвитку.
В основі якої знаходиться людина з її потребами, які мають
бути задоволені. Проте, відмінність даного підходу полягає
не в тому, щоб забезпечити перерозподіл доходів на користь
осіб з особливими потребами, а озброїти їх необхідними
знаннями та навичками, які вони зможуть реалізувати в
новій, інклюзивній екосистемі. Сьогодні трансформаційних
змін зазнає як система взаємозв’язків між її учасниками, так
і відношення самих учасників до умов, які змінюються.
В першу чергу, розширюється доступ до освітнього процесу
на всіх рівнях осіб з особливими освітніми потребами
(ціль 4 ЦСР). По-друге, відбувається більш активне їх
залучення до економічної діяльності, що впливає на
вирішення цілого ряду ЦСР, а саме: бідності (ЦСР 1),
охорони здоров’я (ЦСР 3), гендерної рівності (ЦСР 5),
економічного зростання (ЦСР 8), відповідального споживання і виробництва (ЦСР 12), боротьби зі зміною клімату
(ЦСР 13), забезпечення миру і справедливості (ЦСР 16).
Таким чином, освітня діяльність має стати частиною
інклюзивної екосистеми.
Інклюзивна екосистема – система взаємозв’язків між
людьми, яка розширюється та поглиблюється за рахунок
зняття штучних бар’єрів (визнання, закріплення прав та
створення умов для людей з особливими потребами для
включення їх в соціум тощо). Ефективне включення до
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інклюзивної екосистеми стає можливим лише тоді, коли
кожен має рівний доступ до отримання знань, а також
людського та фінансового капіталу, що необхідний для
втілення своїх ідей від концепції до їх реалізації (наприклад,
створення власної компанії). У процесі регенерації інклюзивної екосистеми важливою є роль осіб з особливими
потребами. Вони мають бути готові до розпізнавання
перепон, а також використання інструментів і передових
методи їх усунення [14]. Тому вища освіта має бути
обов’язковим елементом інклюзивної екосистеми. Вона
спрямована на отримання професійних знань і формування
ділових навичок в рамках ліцензованих освітніх програм
вищих навчальних закладів, що дозволяє здобувачам
виявити власні сильні сторони та обрати способи їх
розвитку.
Освітня діяльність осіб з особливими потребами у
вищих навчальних закладах має реалізовуватись відповідно
до запропонованої Організацією об’єднаних націй концепції
«розширення прав і свобод», що акцентує увагу на
підвищенні самостійності та впевненості в собі [15].
Розвиток власних шляхів кар’єрного зростання повинно
підтримуватись освітньою екосистемою, яка забезпечує
формування соціальних та економічних навичок людей, які
прагнуть покращити своє особисте та трудове життя.
Втілюючи дану ідею стейкхолдери (освітяни та роботодавці) мають робити акцент на формуванні підприємницьких навичок, а не підготовці найманих працівників за
відповідним фахом. Оскільки підприємницька діяльність
відкриває більші можливості для самовизнання та
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самозабезпечення особливо для осіб з особливими
потребами. Проте, в сучасних умовах їх реалізація майже не
можлива без використання застосування діджитал-технологій (в т.ч. елементи діджитал-маркетингу, діджитадторгівлі тощо). Тому система вищої освіти не лише повинна
бути готовою сприймати зміни, які зумовлюють необхідність до підвищення кваліфікації самих освітян. З одного
боку, ознайомлення та набуття навичок користування
новими інструментами. А, з іншого боку, опанування іншим
діджитал-інструментарієм щодо здійснення освітньої діяльності в тому числі для осіб з особливими потребами.
Важливою умовою успішного розвитку та регенерації
інклюзивної екосистеми є дотримання основних засад
концепції «розширення прав і свобод» особами з особливими потребами, яким вдалося реалізувати власний
потенціал і вони створюють можливості для інших [16].
Отже, активізація та розширення участі осіб з
особливими потребами на ринку праці зокрема та
інклюзивній екосистемі в цілому має здійснюватися за
підтримки системи вищої освітньої, що забезпечує основу
для набуття соціальних та економічних навичок осіб з
особливими потребами, які прагнуть покращити самоврядування свого особистого і трудового життя.
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