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В статье обосновывается целесообразность осуществления проекта по 

созданию молодежной студенческой междисциплинарной студии на одном из 

каналов украинского телевидения.  Задачей студии является информационно-

просветительско-учебная  деятельность в направлении решения  социальных 

проблем инвалидов в Украине. 

 

Expediency of the project on creation of youth student multidisciplinary studio at one of 

the Ukrainian television channels is established. The objective of the studio is 

informationally enlightening educative activity directed to the solution of social 

problems of physically disabled people in Ukraine. 

  

У вересні 2000 року на найбільшому за всю історію людства форумі голів 

189 держав світу – Саміті  тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, -  була 

прийнята Декларація  тисячоліття ООН. В Декларації сформульовано вісім Цілей 

в галузі розвитку людства [1], а саме:  

� ліквідація крайньої убогості та голоду;  

� забезпечення загальної початкової освіти;  

� підтримка рівності між чоловіками і жінками та поширення прав і 

можливостей жінок;  

� скорочення дитячої смертності;  

� покращення охорони материнства; 

� боротьба з ВІЛ/СНІД, малярією та іншими захворюваннями;  

� забезпечення екологічної стійкості;  

� формування глобального партнерства в цілях розвитку. 

 В загальносвітовому масштабі керівництвом всіх країн велика увага 

приділяється проблемі охорони та збереження громадського здоров’я та здоров’я 

особистості. Категорія громадського здоров’я є медико-соціальним ресурсом і 

потенціалом суспільства, що сприяє забезпеченню національної безпеки будь-якої 

держави. Громадське здоров’я має не стільки медичне, скільки соціальне та  



політичне значення. Будучи критерієм якості життя, воно є невід’ємною 

складовою соціального, економічного і культурного розвитку суспільства.     

В Декларації тисячоліття ООН означено, що до негативних тенденцій 

нашого часу відносяться: старіння населення в умовах демографічної кризи; 

інвалідизація населення в умовах погіршення екологічного та соціально-

економічного стану, техногенної небезпеки, розповсюдження ВІЛ/СНІДу, 

синдрому хронічного стомлення, мультифакторіальних хвороб тощо [2].  

 В зв’язку з цим виникають наступні питання:  

� Яке співвідношення між працездатним та непрацездатним населенням 

можна чекати в майбутньому у світовому суспільстві взагалі та в Україні 

зокрема?  

� Як перетворити людей, що мають можливість і бажання працювати з 

утриманців держави на її ж платників податків?  

� Як подовжити творчий вік людини завдяки реалізації її потенціалу через 

соціально-комунікативні зв’язки?  

� Як взагалі вирішуватиметься  доля людини з обмеженими фізичними 

можливостями? Якою сьогодні є якість вирішення проблеми її соціального 

захисту?  

� Які наявні умови створюються в Україні  для того, щоб інвалід став 

повноцінним працівником з точки зору використання його інтелектуальних 

та фізичних можливостей та відчував себе повноправним членом 

суспільства?  

� Якою є реальна адаптація в соціальне життя інвалідів серед дітей, молоді та 

дорослих через освіту в умовах інформатизації та глобалізації суспільства, 

нових вимог до освіти та професійної діяльності   в ХХІ столітті?  

� Чи в достатній мірі та повноті висвітлюються ці проблеми у засобах масової 

інформації усіх рівнів в Україні? 

  В напрямку становлення нової некласичної парадигми в освіті на 

факультеті соціології Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»), протягом декількох років, ведеться 



робота по створенню методології, технологій та визначення механізмів 

здійснення реальних мультідисциплінарних студентських проектів (науковий 

керівник доцент Бахтіна Г.П., директор науково-методичного центру 

«Системного аналізу і статистики» НТУУ «КПІ») [3]. 

 Один з проектів, який  презентує цей інноваційний вид науково-

дослідницько-практичної, творчої роботи студентів, присвячений формуванню 

статистичного потенціалу щодо Цілей розвитку людства та їх реалізації в Україні, 

створенню інформаційної бази даних з відповідних розділів соціальної та 

економічної статистики з метою вивчення та порівняння індексів розвитку 

людського потенціалу України, країн колишнього СРСР та деяких економічно 

розвинутих країн світу, а також регіонів України для виявлення зовнішньої 

ситуації функціонування вищих навчальних закладів  в умовах інформаційного 

суспільства [4].  

Однією з частин роботи є вивчення проблем інвалідів, найбільш соціально 

незахищеної та бідної верстви населення, яка за даними статистичних досліджень 

має тенденцію до збільшення як в усьому світі, так і в Україні. За висновками 

соціологів в Україні люди з особливими потребами відчувають негативний вплив 

соціальних проблем в сферах освіти, працевлаштування, медичного 

обслуговування, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 

інтеграції у суспільне життя [5].  

В сучасних умовах вплив глобальних проблем людства на людей з 

фізичними  вадами набуває надзвичайної гостроти і може обернутися 

катастрофою. Треба також констатувати, що ця категорія населення є могутнім 

людським потенціалом держави, який ще потребує своєї реалізації [6]. Тому 

потрібно створити діючі, ефективні, механізми втілення відповідної законодавчо-

нормативної бази в реальне життя.  

Вважаємо, що виявлення цих питань є конче необхідним та своєчасним, а 

без участі молоді їх не розв’язати.  

В рамках проектів, які виконуються в НТУУ «КПІ», щодо вивчення 

проблем інвалідів, зібрано банк відповідної статистичної інформації, даних з 



правових питань, історії меценатства, йде робота по створенню матеріалів для 

програм телебачення; розробляється методологія, технології та механізми 

соціальної реклами, спрямованої на формування свідомості суспільства в 

напрямку соціальних проблем нашого часу. 

Ще в минулому столітті людям вдалося знайти дуже могутній 

комунікаційний механізм, який може прямо заявити оточенню: «Ви  живете 

неправильно! Ви повинні змінити своє життя!» Цим  механізмом є соціальна, 

некомерційна реклама. Вона повинна бути основним інструментом інформування 

громадськості про найбільш насущні та актуальні проблеми та привертання уваги 

людей до моральних та духовних цінностей суспільства, сприяння  захисту 

суспільної моралі.  

Головним призначенням соціальної реклами є гуманізація суспільства, а її 

головною місією – зміна існуючої в суспільстві моделі поведінки.  

Соціальна реклама дозволяє відкоректувати поведінку та засіб життя людей; 

закликає громадян вести здоровий образ життя, відмовитися від наркотиків, вести 

безпечний секс. Вона звертає увагу громадськості на проблеми соціальної 

нерівності; необхідність в підтримці рівності між чоловіками та жінками, 

підвищенні потенціалу та активності жінок, які є стрижневою передумовою 

успіху у досягненні усіх цілей в галузі розвитку людства. Соціальна реклама 

допомагає змінити обивательське відношення до багатьох проблем сучасного 

суспільства, в тому числі, найактуальніших проблем найбільш незахищених 

верств населення: дітей, людей похилого віку, інвалідів. 

Однією з домінуючих тенденцій на Заході є використання соціальної 

реклами в створенні комунікативного простору в кризовій ситуації. Соціальна 

реклама є одним з засобів побудови бренду  країни в очах світового товариства, 

вирішення соціальних та економічних задач та здатна об’єднати суспільство. 

На даний момент в Україні, як і в країнах колишнього СРСР, соціальна 

реклама знаходиться у вкрай важкому стані. Сьогодні є деякі проекти по 

створенню рекламних кампаній  по боротьбі з наркоманією, СНІДом, 

алкоголізмом, тютюнопалінням, допомогою дітям-інвалідам тощо. Але, за 



нашими спостереженнями, відповідної соціальної реклами, комплексних проектів 

ЗМІ, присвячених проблемам інвалідів, в Україні немає; і, взагалі, доступ 

інвалідів до інформації і комунікацій та визначення проблематики в ЗМІ України 

є недостатнім та неповним. 

 Як конкретний механізм вирішення означених питань пропонується проект 

«Побачити серцем», який був поданий авторами доповіді на молодіжний Самміт 

ООН в 2004 році. 

 Метою проекту є повернення суспільства до проблем найбільш 

незахищених верств населення, в тому числі, дітей, молоді та дорослих з 

фізичними вадами.  

 Тому в проекті надається обґрунтування створення молодіжної студентської 

мультидисциплінарної  студії на одному з каналів українського телебачення, яка 

займається інформаційно-просвітницько-учбовою діяльністю з проблем інвалідів 

в Україні. 

 Проект спрямований на реалізацію двох нових ідей.  

Перша. Забезпечити інвалідам, членам їх родин, захисникам їх інтересів 

своєчасний доступ до повної інформації та комунікацій з використанням 

відповідних технологічних засобів. 

 Друга. Роботу студії здійснюють студенти (в тому числі студенти-інваліди) 

різних профілів навчання. Діяльність студії, яка заснована на принципах сучасної 

постнекласичної науки, повинна стати прикладом реалізації підготовки в системі 

вищої школи фахівців, орієнтованих на вирішення складних 

мультідисциплінарних проектів.  

 Освіта та освітнє суспільство, які розглядаються зараз як головні механізми 

відтворення суспільного інтелекту, є важливою умовою стійкого розвитку 

людства у ХХІ столітті. Даний проект надає механізми реалізації підвищення 

якості освіти, яка є основою забезпечення та підвищення якості життя конкретної 

людини та всього населення, як  головної мети існування будь-якої держави. 

 На сучасному етапі розвитку світової цивілізації, який характеризує заміну 

освітніх парадигм, такий проект в Україні сприяє реалізації концепції особисто-



орієнтованого  навчання; розвитку найкращих моральних та духовних якостей 

людини; формуванню генерації фахівців, яким притаманна креативність  нового 

типу; в деякій мірі вирішує проблему посилення громадського контролю за 

виконанням вимог законодавства [7].  

 В план дій входить: залучення спонсорів проекту; подання заявок на гранти; 

створення молодіжної студентської студії на телебаченні та Інтернет сторінки під 

назвою «Побачити серцем»; включення студентів-інвалідів в роботу над 

реалізацією проекту; налагодження та поширення зв’язків та контактів з 

організаціями та установами всіх рівнів, в тому числі, і міжнародними, які 

займаються відповідними соціальними проблемами. 

 Партнерами проекту є: 

� Київське міське відділення Фонду України соціального захисту інвалідів;  

� Філія «Агентство соціальних досліджень» підприємства «Центр соціально-

трудової реабілітації інвалідів міста Києва» (Філія «Агентство соціальних 

досліджень»  підприємства «ЦСТРУ міста Києва»);  

� Філія «Центр професійно-технічного навчання інвалідів» підприємства 

«Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів міста Києва» (Філія 

«ЦПТН» підприємства «ЦСТРУ міста Києва»); 

� Національна Рада жінок України; 

� Спілка жінок міста Києва; 

� Спілка жінок Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»); 

� Всеукраїнська громадська організація студентів-інвалідів «Гаудеамус» 

(ВГО «Гаудеамус»);  

� Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого Міжнародного 

Університету розвитку людини «Україна»;  

� Філія Вінницького Національного медичного університету імені                      

М.І. Пирогова (факультет післядипломної освіти, кафедра українознавства);  



� Науково-методичний центр «Системного аналізу і статистики» 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут». 
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