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ВСТУПНЕ СЛОВО 

В Університеті «Україна» стало вже доброю традицією проводити між-
народну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми навчання
та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалі-
зації Конвенції ООН про права інвалідів» напередодні Міжнародного Дня
інвалідів. І це є свідченням важливості й актуальності питань, пов’язаних з
їх навчанням, вихованням та соціалізацією, які порушуються і обговорю-
ються науковцями, освітянами, державними, громадськими діячами та са-
мими людьми з інвалідністю. 

За 17 років свого існування Університет «Україна» накопичив унікальний
досвід організації навчально-виховного процесу в інтегрованому освітньому
середовищі, послідовно впроваджуючи елементи інклюзивного навчання.

Для забезпечення якісної професійної підготовки в університеті реалі-
зується Концепція інклюзивної освіти студентів з інвалідністю, послідовно
впроваджується та удосконалюється система супроводу їхнього навчання,
надається необхідна соціально-психологічна підтримка. 

Ми маємо певні здобутки в забезпеченні архітектурної безбар’єрності
нашого університетського містечка (пандуси, ліфти, звукові сигнали, по-
значки тощо), а також подолання інформаційної бар’єрності навчального
процесу та соціального життя університету. До послуг студентів функціонує
Українсько-Корейський центр інформаційного доступу, обладнаний сучас-
ною технікою. Велика увага  приділяється забезпеченню всебічного роз-
витку особистості студентів з інвалідністю – зростанню їхніх професійних,
наукових, творчих та фізкультурно-спортивних здібностей.     

На сьогодні в 40 навчально-виховних підрозділах університету, зокрема
19 інститутах, 3 філіях, 1 факультеті та 17 коледжах, навчаються  697 студентів
з інвалідністю, зокрема 392 особи – на денній та 305 осіб – на заочній формах
навчання. У базовій структурі в м. Києві навчаються 233 студенти з інвалід-
ністю, з них 153 особи – на денній і 80 осіб – на заочній формах навчання. 

Свій європейський вибір ми зробили 17 років тому, створивши наш  уні-
верситет інтегрованого типу, і сьогодні ми докладаємо чимало зусиль, щоб
Університет «Україна» розвивався як сучасний європейський вищий на-
вчальний заклад.

Глибоко переконаний, що XV міжнародна науково-практична конфе-
ренція стане продовженням тієї важливої державницької розмови, розпо-
чатої на попередніх конференціях, і слугуватиме пошуку та виробленню
нових конструктивних підходів до практичного вирішення нагальних осві-
тянських і життєвих проблем людей з інвалідністю. 

П.М. Таланчук
Президент Університету «Україна»
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СЕКЦІЯ I

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ,
ВИХОВАННЯ ТА ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР

Адамюк Н.Б.,
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України.

natbor07@gmail.cov

ПЕРЕКЛАДАЧ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК МОДЕЛЬ
ЖЕСТОВОЇ МОВИ ДЛЯ ГЛУХИХ СТУДЕНТІВ

Починаючи з останньої чверті. XX ст. у тих вищих навчальних за-
кладах (ВНЗ) України, де створюються спеціальні групи для глухих
студентів, з’являється інновація : посада перекладача жестової мови
(ЖМ). В класифікаторі професій [2] була зазначена одна посада: пе-
рекладач-дактилолог, втім, з 2007 року зазначена і наступна: пере-
кладач ЖМ. Термін «перекладач-дактилолог» наразі є спірним,
оскільки відповідно до змісту значення випливає, що фахівець
трансформує усне мовлення в дактильне (дактилеми – знаки ручної
абетки); в дійсності фахівець перекладає подану інформацію з однієї
мови на іншу, – в нашому випадку, зі словесної на жестову і навпаки.

Оскільки перекладачі ЖМ працюють в різних сферах людської
життєдіяльності, за кордоном функціонує відповідний поділ таких
фахівців за напрямами роботи: правовий, медичний, освітній тощо.
Хибним є уявлення про універсального перекладача ЖМ. Отже, буде
доцільним і правильним застосувати термін «освітній перекладач
ЖМ» щодо перекладачів ЖМ, які працюють в освітній сфері.

В Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників
чітко передбачено вимоги до освітнього перекладача ЖМ [1]. Останній:

– здійснює прямий переклад усного мовлення (синхронний, по-
слідовний) на ЖМ для осіб з порушенням слуху, які спілкуються ЖМ;
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– здійснює зворотний переклад (синхронний, послідовний) ЖМ
на усне мовлення для чуючих (тобто осіб з нормальним слухом); 

– здійснює достовірний переклад (прямий і зворотний) на ЖМ
особам з порушенням слуху та чуючих, забезпечуючи взаєморозу-
міння між ними; 

– забезпечує точну відповідність перекладу словесної мови (СМ)
на  ЖМ за смисловим змістом з дотриманням мовних норм, зокрема,
встановлених наукових, технічних та інших термінів і визначень;

– веде роботу з уточнення перекладу нових термінів, понять і ви-
значень, що зустрічаються в українській мові.

Здебільшого, викладачі ВНЗ готують матеріали і викладають свій
предмет без урахування специфіки сприймання навчального мате-
ріалу глухими студентами, вважаючи, що за наявності перекладача
ЖМ у спеціальній групі глухих проблеми отримання знань не існує.
Мова викладача певного предмету насичена відповідними до свого
предмету термінами і є важкою для звичайної трансляції глухим сту-
дентам. Отже, освітній перекладач ЖМ виступає і як модифікатор
мови викладача. Для цього він застосовує такі види модифікації як
підлаштування, просодію та ін. Звісно, що всі модифікації мови
(зміна мови) обговорюються заздалегідь з викладачем певного на-
вчального предмету. Окрім того, мова викладача в інтерпретації пе-
рекладача ЖМ не повинна ставати занадто простою, адже метою
застосування модифікацій є підняття мови глухого студента на
вищий рівень.

Втім, для глухого студента освітній перекладач ЖМ має виступати
і мовною моделлю. Це означає, що:

– стиль мовлення перекладача ЖМ має відповідати стилю мов-
лення викладача, тобто перекладач ЖМ – це віддзеркалення викладача;

– глухий студент має знати мовлення викладача;
– перекладач ЖМ своїм мовленням може нівелювати мовлення

викладача.
Поруч з тим перекладач ЖМ виступає і як модель ЖМ для глухої

студентської молоді. Він є зразком побудови жестового мовлення,
в якому має розкривати лінгвістичні норми ЖМ, висвітлювати стилі
мовлення, акцентувати увагу на граматичних та синтаксичних особ-
ливостях, збільшувати лексичний обсяг ЖМ [3].

Якщо перекладач ЖМ виступає як одна модель ЖМ, можливе ви-
никнення наступних проблем: ліміт мовних моделей для насліду-
вання глухими студентами; не скоригований рівень викладання

Сучасні проблеми навчання, виховання та інклюзії людей   Секція І
з особливими потребами в загальноосвітній простір
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навчального предмету; відсутність активної взаємодії перекладача
ЖМ зі студентами. 

Також мають місце чинники, що спотворюють мовну модель,
якою виступають перекладачі ЖМ: це – власне слабке володіння
ЖМ; недостатній рівень мовної компетенції; незнання матеріалу, що
перекладається; спотворення понять, що подаються викладачем.

Підсумуємо, що перекладач ЖМ може бути мовною моделлю за
умови відмінного знання ЖМ; він повинен мати високий освітній
рівень, щоб розумітися у тому що перекладає; він вміло вносить мо-
дифікації мови в навчальному процесі з метою підняття освітнього
рівня глухого.
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ст. викладач

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ТА ЙОГО ТЕХНОЛОГІЇ

Сучасний етап інноваційного розвитку суспільства відзначається
формуванням нового погляду на освіту й на місце людини в соціумі.
Освіта набуває характеристик загальності, доступності, рівності.
У межах міжнародного руху «Освіта для всіх» (Education For All
(EFA)), ініційованого ЮНЕСКО, першочерговим завданням сус-
пільного розвитку стає забезпечення кожного правом на задово-
лення освітніх потреб, отримання якісної базової освіти. У цьому

Секція І                                             Сучасні проблеми навчання,
виховання та інклюзії
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контексті особливої актуальності набуває проблема задоволення
освітніх потреб дітей і молоді з обмеженими можливостями, зокрема
проблема інклюзивної освіти. Системне вивчення зарубіжного до-
свіду введення інклюзивної освіти у шкільну практику, виявлення
й аналіз інноваційних механізмів освітньої інклюзії суттєво оптимі-
зує трансформацію вітчизняної освітньої системи відповідно до по-
треб інноваційного розвитку та реалізації Конвенції ООН Про права
інвалідів.

У контексті ідей соціальної справедливості освіта розглядається
як суспільне благо, що потребує надання всім рівних можливостей
у доступі до цієї соціальної цінності. Можливість засобами освіти
зайняти вагоме місце у суспільстві розглядається як засіб подолання
соціальної нерівності. Обмеженість доступу до освіти є характерис-
тикою суспільств зі складною стратифікаційною структурою, при-
зводить до соціальної нерівності і розглядається в контексті ідей
соціальної депривації.

Висока якість людських ресурсів як ознака суспільства, що ево-
люціонує, передбачає високий рівень академічної підготовки.

Одним із засобів подолання низького соціального й академічного
рівня депривованих дітей і молоді є інклюзивна освіта, що є гнуч-
кою індивідуалізованою системою навчання дітей з особливими ос-
вітніми потребами в умовах загальноосвітньої школи за місцем
проживання.

Мета інклюзивної освіти – розбудова інклюзивного суспільства,
що дозволяє кожному, незалежно від віку й статі, етнічної належ-
ності, здібностей, наявності або відсутності особливостей у розвитку,
брати участь у житті суспільства й робити свій внесок в його розви-
ток. У такому суспільстві особливості поважають й цінують.

Медична модель (або модель «об’єкт жалю», «об’єкт вимушеної
благодійності») забезпечувала освітні потреби дітей і молоді цієї ка-
тегорії через створення спеціальних закритих установ. Фактична ізо-
ляція в умовах цих установ і подальше виключення дітей цієї
категорії з життя суспільства довела неспроможність даної моделі і,
як наслідок, призвела до постановки питання щодо зменшення кіль-
кості установ даного типу та поступового їх закриття. Уперше повну
відмову від медичної моделі було здійснено у

Ідея «нормалізації» (уперше використана у країнах Скандинавії,
США, Канаді) як альтернатива медичній моделі передбачала
формування «партнерів культурно-нормативного життя тих, хто був
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виключений з суспільства» засобами інтеграції(комбінованої, час-
ткової, тимчасової, повної) або асиміляції через прийняття норм до-
мінуючої культури й слідування їм у своїй поведінці. Основними
недоліками моделі «нормалізації» визнано фізичну складову інтег-
рації через тиск на суспільство з метою формування змін у ставленні
до таких дітей, тиск на дитину з метою примусового стимулювання
до навчання і розвитку.

В основу моделі «включення» покладено ідею соціального при-
йняття через модифікацію стилю поведінки й ціннісних норм домі-
нуючої групи.

Інклюзивна освіта, таким чином, розуміється як система, за якої
учні з особливими освітніми потребами відвідують ті самі школи, що
й звичайні учні; перебувають у класах з дітьми такого ж віку; реалі-
зовують індивідуальні, що відповідають їхнім потребам і можли -
востям освітні потреби; забезпечуються необхідною підтримкою
і супроводом.

Як бачимо, інтеграція передбачає створення спеціальних умов
для дітей з особливими потребами в межах системи без зміни самої
системи, а інклюзія – реструктуризацію шкіл відповідно до потреб
учнів. Інклюзивна освіта розглядається в контексті соціальних тех-
нологій інноваційного розвитку освіти і є одним із механізмів його
прискорення.

Інклюзивне навчання слід розуміти як комплексний процес за-
безпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими ос-
вітніми потребами шляхом їх навчання у загальноосвітніх закладах
на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання,
з урахуванням індивідуальних особливостей. Слід зазначити, що
серед пріоритетних завдань інклюзивного навчання є розробка та за-
провадження інклюзивних освітніх технологій у контексті форму-
вання інклюзивного підходу й моделей надання спеціальних освітніх
послуг дітям з особливими потребами, у тому числі з інвалідністю.

У цьому контексті постає необхідність розробки особистісно орі-
єнтованих індивідуальних планів і програм; методичних рекоменда-
цій щодо належної організації інклюзивного навчання і комплексної
реабілітації, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
у межах освітньої інклюзії, забезпечення навчальних закладів необ-
хідною матеріально-дидактичною базою, що дозволяє здійснювати
інклюзивне навчання.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ  
ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ

Постановка проблеми. Інтегрована форма навчання у вищих на-
вчальних закладах передбачає спільне навчання студентів, які мають
функціональні обмеження здоров’я зі здоровими студентами. Така
форма навчання визнає за особами з інвалідністю рівні права на от-
римання освіти і потребує здійснення політики рівних можливостей.
Інтеграція студентів з особливими потребами у виші вимагає взаєм-
ної адаптації обох сторін: студентів, які здобули середню освіту
в спеціальних школах або на дому, до нових умов навчання в інтегро-
ваному середовищі і вищого навчального закладу до потреб студентів
з обмеженими фізичними можливостями здоров’я у спеціальних тех-
нологіях та засобах навчання, педагогічній, психологічній та соці-
альній допомозі.

Дослідження і публікації. Проблеми інтегрованого навчання зна-
ходять своє вирішення в теорії і практиці роботи науковців, серед
яких: Л.Білецька, І. Білецька, О. Дікова-Фаворська, О. Єкжанова,
В. Засенко, К. Кольченко, Ю. Найда, Т. Сак, П. Таланчук, О. Тара-
ненко, М. Чайковський, О. Ярська-Смірнова.

Виклад основного матеріалу. Створення системи інтегрованої
освіти людей з вадами здоров’я відбувається сьогодні у складних
умовах, що супроводжуються недостатньо відповідними навчально-
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методичним і матеріально-технічним забезпеченням, безбар’єрним
простором, підтримкою з боку держави.

Введення в інтегровану систему вищої освіти спеціальних техно-
логій, новітніх методик для даної категорії студентів відповідає при-
нципам соціальної справедливості. Адже молода людина з вадами
здоров’я саме з вищою освітою має більше шансів працевлаштува-
тися і бути інтегрованою у суспільство.

Щодо адаптації студентів з функціональними обмеженнями здо-
ров’я до навчального процесу у виші, то тут комп’ютерні технології
є незамінними. Необхідним у цьому випадку апаратним та програм-
ним забезпеченням є голосові синтезатори, брайлівські термінали
і принтери, програми, що озвучують екран та збільшують його фраг-
мент, програми для розпізнавання мови тощо.

Рівні можливості для отримання освіти особи з інвалідністю
мають у зв’язку із впровадженням дистанційного навчання – нової
організації навчального процесу. Дистанційне навчання – це форма
навчання, що базується на використанні широкого спектра тради-
ційних та нових інформаційних технологій та їх технічних засобів,
що залучаються для доставки навчального матеріалу, його самостій-
ного вивчення, організації діалогового обміну між викладачем та сту-
дентом, коли процес навчання некритичний до їх розташування
у просторі і часі, а також до конкретної освітньої установи [1].

Інтернет-технології – найоперативніший та найзручніший засіб
комунікації. Йдеться про побудову принципово нового віртуаль-
ного інформаційного простору. Зафіксована тенденція збільшення
кількості окремих веб-сайтів установ, яким ці бібліотеки підпоряд-
ковуються, що певною мірою може свідчити про зростання прес-
тижу бібліотечної діяльності в суспільстві, що особливо є зручним
для навчання та оволодіння інформацією для студентів з інвалід-
ністю [2].

Педагогічна технологія тьюторського супроводу – це індивідуальна
форма підтримки навчання студентів з інвалідністю.  Функції тьюторів
визначаються в залежності від форми індивідуальної підтримки, но-
зології та групи інвалідності студента. Тьютори соціального спряму-
вання допомагають студентам орієнтуватися в інформаційному та
архітектурному просторі університету, конспектувати лекції, викону-
вати лабораторні роботи, опановувати незрозумілий навчальний ма-
теріал, готуватись до залікової та екзаменаційної сесій, спілкуватись
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з викладачами та колегами по групі, вирішувати питання з адміністра-
цією. Тьютори технічного спрямування допомагають студентам з ін-
валідністю при користуванні технічними засобами навчання та
офісною технікою, трансформують навчально-методичні матеріали
в адаптовану до їх потреб форму.

Важливим аспектом є технологія створення студентам із функціо-
нальними обмеженнями здоров’я навчальних місць та безбар’єрної
доступності у вищому навчальному закладі інтегрованого типу.

На наш погляд, важливим для адаптації молоді та всіх суб’єктів
взаємодії в навчально-виховному процесі є впровадження тренінго-
вих програм в інтегрованих групах вищого навчального закладу.

Організація спільних заходів у вільний від навчання час. Участь
у благодійних акціях вишу, волонтерських програмах, працювати
у студентській раді. Окремо хотілося б відзначити культурні заходи,
на яких студент з інвалідністю може розкритися, показати свої та-
ланти та підвищити самооцінку. Важливим моментом є виїзні заходи
– екскурсії, туристичні походи, уїк-енди. Все це сприяє швидшій
адаптації та інтеграції суб’єктів навчально-виховного процесу у виші
інтегрованого типу. 

Висновки. Отже, для вирішення проблеми адаптації суб’єктів на-
вчально-виховного процесу в інтегрованих групах вищого навчаль-
ного закладу потрібне проведення адаптаційних технологій та
методик, тренінгів, інформаційних технологій, Інтернет-технологій,
інтерактивних технології, психологічних технологій а також створю-
вати безбар’єрну доступність до всіх приміщень вищого навчального
закладу, що  дасть змогу всім учасникам швидко адаптуватися в ін-
тегрованих групах вищого навчального закладу.
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ІНТЕГРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» 
В СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Частина університетів, у тому числі Університет «Україна», здійс-
нює низку заходів, спрямованих на інтеграцію в світовий освітній
простір.  Підписано ряд угод про співпрацю між університетами та
школами України й інших країн. Розвивається дистанційне на-
вчання в рамках педагогічного експерименту. Розширюється тема-
тика в галузі сучасних освітніх технологій, зокрема наскрізна
технологія «дитсадок-школа-ВНЗ». Підвищується рівень науково-
дослідної роботи студентів, визначаються оригінальні новаторські
напрями науково-дослідної роботи та наукові традиції на основі ін-
теграції освіти, науки і виробництва. Впроваджується модульно-рей-
тингова система навчання, розширюється спектр спеціальностей,
створюються нові кафедри, які є у західних університетах. Зокрема,
в Університеті «Україна» створено кафедри глобалістики, міжнарод-
них комунікацій, паблік рилейшн, дизайну, екології та інші, акреди-
товано 35 спеціальностей.

В контексті вирішення впровадження профільного навчання
суттєве значення мають такі заходи, здійснювані в Університеті
«Україна»: запровадження модульно-рейтингової та кредитно-мо-
дульної системи організації навчального процесу, здійснення педа-
гогічного експерименту з дистанційного навчання, започаткування
експерименту щодо впровадження професійно-орієнтованих про-
грам вищої освіти.

Для набуття випускниками шкіл нових спеціальностей при вступі
до вузу вчитель повинен мати уявлення про них, щоб бути порадни-
ком учневі при виборі профілю навчання і майбутньої професії.
Проте, на жаль, за даними анкетування на запитання до випускників
шкіл про те, хто був їхнім порадником під час вибору професії, біль-
шість поставила школу і вчителів лише на 4-6 місця.

У 2014-2015 навчальному році середню школу в Україні закінчили
близько 430 тис. випускників, які мають знайти свій шлях у житті,
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виборі професії, самореалізуватись. Ясна річ, що допомоги їм
у цьому слід було б чекати від вчителів. Адже сьогодні профільне на-
вчання як міждисциплінарна проблеми є одним із важливих напря-
мів модернізації української освіти і одним з факторів розвитку
соціально-економічного комплексу країни. Саме профільне навчання –
найбільш життєздатна із реформ освіти післярадянських часів.
Серед основних завдань з уведення профільного навчання є: а) пи-
тання його організації та методичного забезпечення; б) розробка
і реалізація спецкурсів та їх апробація; в) зміст і форми підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів.

На перший погляд здається, що суттєві можливості для вибору ін-
дивідуальної траєкторії навчання являє собою третій змістовий блок
(після базового і профільного) – спецкурси і факультативи. Дійсно,
вони саме для цього й призначені, бо мають забезпечити диферен-
ціацію й індивідуалізацію навчання, поглиблене вивчення профіль-
них предметів, вужчу спеціалізацію щодо омріяної майбутньої
професії і сприяти свідомому її вибору. Проте порівняння навчаль-
ного часу на вивчення цього змістового блоку в безпрофільній стар-
шій школі у структурі 12-річної (10 годин – 11,4% навчального часу)
і профільній свідчить не на користь профільному навчанню, в якому
на спецкурси і факультативи відводиться 8,5 годин – 9,6% навчаль-
ного часу (взято на прикладі біолого-хімічного профілю). Виняток
становлять профілі, де профільним є лише один предмет. Наприклад
математичний профіль (14 годин – 16,4% навчального часу), але
таких« однопредметних» профілів меншість. 

Отже виходить, що непрофільне навчання найбільшою мірою
сприяє профілізації. З цієї, на наш погляд, парадоксальної ситуації
треба шукати вихід, адже бесіди з адміністраціями шкіл, педагогами
засвідчили, що з цієї причини школи з небажанням будуть перехо-
дити на профільне навчання, бо збільшення годин тільки державного
компонента на профільні предмети замало для передпрофесійної
освіти. Звертає на себе увагу й типовий навчальний план для сус-
пільно-гуманітарного напряму, в якому передбачено викладання ін-
тегрованого курсу «Природознавство», який об’єднує астрономію,
біологію, фізику, хімію (по 3 одним в кожному з 10-12-х класів). Як
засвідчили попередні бесіди з вчителями-предметниками, цілком
ймовірно, що з кадрової причини (таких фахівців педуніверситети
не готують) вчителі відмовляться від викладання світоглядного ін-
тегрованого курсу «Природознавство». Хто ж у школі викладатиме
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цей предмет? Швидше за все його замінять на простий набір вище-
зазначених предметів. Такі перспективи профільного навчання не
дуже втішні.

Позитивному результату масового переходу на профільне на-
вчання може завадити й сліпе копіювання зарубіжного досвіду
з цього питання без урахування специфіки роботи українських
шкіл, особливо сільських. Для останніх проблематичним є умови
перевезення дітей з віддалених сіл до місцезнаходження профільних
класів, зміна форм навчання та режиму дня, умов харчування тощо.
Існує й загроза зламу сталої класно-урочної системи, переванта-
ження учнів, хибне прагнення перетворити профільні класи на
свого роду курси для підготовки до ВНЗ. В цьому випадку педагоги
забувають, що метою профільного навчання є розвиток природних
задатків, нахилів, здібностей з метою успішної соціалізації школя-
рів, їх адаптації до умов життя.

Окрім того, позитивна для сільських шкіл ідея дистанційної ос-
віти зводиться нанівець відсутністю інформаційно-комп’ютерних
центрів і браком комп’ютерів у школах. Водночас для сільських шкіл
життя вимагає гнучкого поєднання і взаємодоповнення змісту про-
фільного навчання з початковим професійним. Як і раніше актуаль-
ним для сільських шкіл залишається набуття випускниками професії
вже на шкільній лаві, що зменшує безробіття серед молоді. Таким
чином, профільне навчання безпосередньо вирішує завдання про-
фесійної підготовки школярів.

Васильченко Раїса Олегівна
2 курс, спеціальність «Облік і аудит»

Університет «Україна»
Тел.: 044-423-66-51

Науковий керівник: Старший викладач
Іванова Катерина Іванівна,

ст. викладач

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

У сучасних умовах визначається наявність у соціальній структурі
суспільства значної кількості громадян, які мають ознаки обмеження
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життєдіяльності. Так, за оцінками експертів ООН, інваліди склада-
ють 10% загальної чисельності населення планети. В Україні на сьо-
годні кожен 18-й громадянин – людина з інвалідністю, загальна
кількість інвалідів складає 2,64 млн осіб. Незважаючи на успіхи ме-
дицини, їх число повільно, але неухильно зростає, особливо серед
дітей і підлітків.

Здобуття вищої освіти – важливий фактор соціалізації та інтегра-
ції людей з особливими потребами. Сьогодні саме якісна освіта вис-
тупає передумовою успішної самореалізації людини в суспільстві.
Численні дослідження свідчать про те, що вища освіта входить у де-
сятку цінностей, найбільш важливих для молоді. Освіта для людини
з інвалідністю – це шлях до інтеграції, до здобуття економічної не-
залежності.

Вища освіта для людини з обмеженими фізичними можливостями –
це, насамперед, можливість самому заробляти на життя, реалізовувати
себе в професійній сфері, громадському житті. У цьому комплексному
процесі важливими ланками є здобуття освіти та професії, здатних
суттєво підвищити її конкурентоспроможність на ринку праці. Фізичні
дефекти можуть значною мірою утруднювати контакти людей з інва-
лідністю з довкіллям, обмежувати їхню участь у житті суспільства.
У людей з інвалідністю зароджується почуття неспокою, невпевненості
в собі, що призводить до формування комплексу неповноцінності, его-
центричних та антисоціальних психологічних настанов. У зв’язку з цим
проблема адаптації інвалідів є важливою гуманітарною, соціальною
проблемою й водночас проблемою державної значущості.

Інтеграція студентів з інвалідністю в навчальне середовище пе-
редбачає взаємну адаптацію, з одного боку, студентів, які приходять
до інституту зі спеціалізованих навчальних закладів чи сімейного
кола до нових умов навчання в інтегрованому освітньому сере -
довищі, а також самого ВНЗ до потреб студентів з інвалідністю.
Особливістю навчання студентів з інвалідністю в інтегрованому ос-
вітньому середовищі є те, що, сприймаючи їх як рівних, до них
висувають такі ж вимоги з боку ВНЗ, як і до інших студентів. В ін-
тегрованій групі не можна, наприклад, на потребу студента з інва-
лідністю уповільнювати темп лекції, зменшувати кількість пар та їх
тривалість, спрощувати чи скорочувати обсяг навчального матеріалу,
оскільки це знижує якість фахової підготовки.

Для забезпечення ефективного навчання студента з особливими
потребами викладачі інституту мають ураховувати й максимально
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компенсувати труднощі сприйняття навчального матеріалу студен-
тами із сенсорними вадами. Розроблено методичне та дидактичне
забезпечення навчального процесу. У навчальному процесі потрібно
використовувати технічні засоби (мультимедійна техніка, копію-
вальні прилади, системи підсилення звуку, диктофони, слухові апа-
рати, ноутбуки). Для студентів із проблемою пересування важливим
є наявність пандусів, ліфтів, спеціальних меблів. Для організації са-
мостійної роботи студентів важливе забезпечення доступу до фондів
бібліотеки, що передбачає зручне розміщення каталогів і літератури
в читальних залах. Суттєвим доповненням до такої системної діяль-
ності є організація постійної медико-реабілітаційної допомоги й за-
лучення студентів-інвалідів до систематичних занять з адаптивного
фізичного виховання та спорту.

Процеси гуманізації суспільного життя потребують подальшого
розв’язання благородного завдання – віднайти способи підвищення
«цінності життя», збільшити ефективність засобів соціальної інтег-
рації, адаптації, реабілітації неповносправних, забезпечити їхню ак-
тивну участь у житті нарівні зі здоровими людьми. Заслуговує на
велику увагу як один із важливих напрямів соціальної адаптації не-
повноспроможних осіб рівноправність в отриманні освіти. Проте
реалії життя диктують таке: плата за навчання, наявні обмеження
в здоров’ї, сімейні й інші обставини, можливості щодо ґрунтовної
освіти. Якісна освіта для людини з інвалідністю в спромозі відкрити
їй шлях до потрібної професії, цікавої роботи, матеріального до-
статку та самоствердження й самореалізації як особистості, ство-
рення всіх умов для того, щоб якомога більше інвалідів могли
отримати належну освіту від школи до ВНЗ.

Дослідження проблеми освіти осіб з інвалідністю у вищих на-
вчальних закладах показали, що суттєвим доповненням до системної
діяльності й суспільної інтеграції неповноспроможних і неповнос-
правних осіб є–неадаптованість засобів навчання для людей із фі-
зичними вадами, відстороненість, байдужість громадської думки
щодо осіб з обмеженими фізичними можливостями.
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 
З КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯ РОЗВИТКУ

Сьогодні в системі спеціальної освіти дітей з особливостями пси-
хофізичного розвитку одним із головних питань є навчання та вихо-
вання дітей з комплексними порушеннями розвитку.

Діти з комплексними порушеннями розвитку мають декілька пер-
винних порушень, які впливають одне на одного, і тим самим ус-
кладнюють розвиток дитини. За статистичними даними спеціальних
навчальних закладів в Україні збільшується кількість дітей, які мають
декілька первинних порушень розвитку. 

Однією із форм роботи для дітей з комплексними порушеннями
розвитку є індивідуальне (надомне) навчання. Індивідуальне на-
вчання дозволяє орієнтуватися не тільки на провідне порушення
розвитку, а й на всі первинні порушення та забезпечує в достатній
мірі всебічність і повноту навчання. Індивідуальні навчальні плани
для дітей з комплексними порушеннями розраховані на корекцію
дітей з урахуванням поєднаних множинних порушень, які відпові-
дають рівню та темпу розвитку кожної дитини окремо.

Можливості дітей з комплексними порушеннями розвитку вкрай
обмежені, але результати роботи показують, що при створенні  необ-
хідних педагогічних умов позитивна динаміка в їх розвитку може бути
досягнута. Під педагогічними умовами мається на увазі наявність
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позитивного для дитини оточення, науково – обґрунтованих програм
виховання та навчання, індивідуальних навчальних планів, адекватних
методів та прийомів роботи, методичного та кадрового забезпечення.
Вміння скласти індивідуальний план розвитку та навчання такої ди-
тини, а також вибрати для цього оптимальні шляхи та способи реалізації
цієї програми є невід’ємною частиною педагогічної майстерності. 

Діти з комплексними порушеннями розвитку відрізняються від дітей,
у яких є одиничні вади, за станом розвитку. Бо дітям з комплексними
порушеннями властивий розвиток, який є особливо обтяжений умовами
раннього розвитку дитини. Наявність трьох і більше первинних пору-
шень у дитини збіднює її контакт із зовнішнім світом, дитина потрапляє
в умови депривації, а в сенситивний період становлення і розвитку ос-
новних психічних функцій зазнає значного збитку. Положення посилю-
ється тим, що матеріальне та соціальне середовище залишаються мало
адаптованими до особливостей пізнавальної діяльності такої дитини. 

Індивідуальне навчання передбачає корекційно-розвивальну роботу,
яка направлена на досягнення певної навчальної діяльності та адаптації
дітей в умовах родини, а згодом в умовах суспільства. Обов’язковою умо-
вою індивідуального навчання є системна, цілеспрямована та компл-
ексна взаємодія педагогів-дефектологів, психологів, лікарів та батьків.
Завдання медичного обстеження вирішують лікарі. Психологи та педа-
гоги-дефектологи визначають корекційно-виховний «маршрут» дитини
і  здійснюють його супровід упродовж  індивідуального (надомного) на-
вчання. Для цього необхідно знати актуальні та потенційні психофізичні
можливості дитини. Встановлення «стартового» рівня розвитку дозво-
лить регулювати та прицільно діяти  на формування тих процесів, які
цього в більшій мірі потребують, вибирати адекватні педагогічні техно-
логії, відслідковувати динаміку та становлення формуючих функцій. 

У системі індивідуального навчання обов’язковою умовою є трикут-
ник взаємодії (партнерства): вчитель-дитина-батьки. Всі навчальні за-
няття дитини відвідують батьки, бабусі та дідусі з метою подальшого
закріплення знань та вмінь, а також одного виховного підходу до ди-
тини. Єдиний підхід у навчальному процесі є найефективнішим інстру-
ментом розвитку дитини з комплексними порушеннями розвитку. Тому
обов’язковим є консультація батьків, дідусів, бабусь, братів та сестер,
інших родичів, які приймають участь у вихованні та розвиткові дитини. 

Ідивідуальне (надомне) навчання є однією з форм корекційно-
педагогічної допомоги дітям, які не відвідують освітні заклади.
Форма надомного навчання найбільш адекватна для дітей молод-

Секція І                                             Сучасні проблеми навчання,
виховання та інклюзії



19

шого шкільного віку, які в силу тяжких порушень рухової сфери, по-
єднання відмежування мобільності з сенсорними, інтелектуальними,
поведінковими розладами не можуть відвідувати освітні заклади. Ін-
дивідуальне навчання є складовою частиною системи спеціальної
освіти та організоване як індивідуальне навчання окремих дітей. 

Основними задачами навчання дитини з комплексними пору-
шеннями розвитку вдома є:

– формування соціально-побутового орієнтування та навиків са-
мообслуговування, розвитку комунікативних навичок;

– розширення уявлень про оточуючий світ, розвиток відповідних
віку видів дитячої діяльності;

– оволодіння матеріалом корекційних програм з урахуванням ін-
дивідуальних можливостей дитини;

– психологічна підтримка батьків, навчання їх способам взаємодії
з дитиною, методам виховної та корекційно-освітньої роботи.

Індивідуальне навчання є реалізацією права громадян з вадами
фізичного та розумового розвитку на освіту, формуванням та розвит-
ком соціально зрілої, творчої особистості школярів, забезпеченням
соціально-психологічної реабілітації та трудової адаптації учня, ви-
хованням у нього загальнолюдських цінностей, громадської позиції,
підготовкою їх для подальшого громадського життя.

О. М. Данченко
Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна»
29000 м. Хмельницький Проспект Миру 84, кв. 54

067 276 63 04 dankolena@mail.ru
В. С. Церклевич 
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ДОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: 

НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД

У вирішенні питання безробіття молоді неабияку роль відіграє до-
професійна підготовка молодої людини та доцільно обрана професія,
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особливо для студентів з обмеженими функціональними потребами.
Оскільки допрофесійна підготовка надає можливість визначатись із
напрямом професійної діяльності, здобути загальні навики про -
фесійної діяльності, то з цією метою протягом другого семестру
2013-2014 навчального року та першого семестру 2014-2015 навчаль-
ного року було проведено фокус-групове дослідження особливостей
допрофесійної підготовки й професійної орієнтації студентської
молоді. У дослідженні прийняли участь як здорові, так і особи з об-
меженими функціональними можливостями. Дослідження про -
водилося серед студентів 2-4 курсів спеціальностей «Ресторанне
обслуговування», «Готельно-ресторанна справа» Хмельницького
кооперативного торговельно-економічного інституту.

В опитуванні приймали участь 85 осіб, а саме: 40 осіб (47, 06 %) із
числа студентів рівня «молодший спеціаліст» і 45 осіб (52, 94 %) – сту-
дентів бакалаврату. Серед опитуваних переважали представники жіночої
статі – 80% серед студентів коледжу та 62,2 % серед студентів інституту. 

Виділимо найбільш проблемні моменти, з якими студенти ко-
леджу / інституту зіштовхнулись під час навчання в школі, вищому
навчальному закладі і розглянемо технологію організації допрофе-
сійної підготовки у Німеччині.

Виявлено, що профорієнтаційна робота в школі проводилася
лише з 37,5 % студентів коледжу і 34,9% студентів інституту (причому
у зміст профорієнтаційної роботи студенти включають розповіді про
світ професій, відвідання центрів зайнятості, тестування, відвідання
ярмарок професій), 80 % студентів коледжу і 69% студентів інституту
не були на екскурсіях на підприємствах та в організаціях, а 80 % сту-
дентів коледжу і 81,3 % студентів інституту взагалі не проходили ви-
робничу практику під час навчання в школі, що характеризується як
негативне явище. Переважна більшість опитуваних (65 % студентів
коледжу і 62,8 % студентів інституту) зауважили на необхідності
впровадження виробничої практики у школі.

Основними формами навчальної діяльності у ВНЗ, які допомага-
ють більше отримати інформації стосовно професійної діяльності,
студенти коледжу назвали: виробничу практику (65 % студентів ко-
леджу і 48,8 % студентів інституту), навчальну практику (20 % сту-
дентів коледжу і 22,5 % студентів інституту ) і навчальні екскурсії
(39,2 % студентів коледжу і 46,2 % студентів інституту), лекційні
(17,5 % студентів коледжу і 25,5 % студентів інституту), практичні за-
няття (17,5 % студентів коледжу і 27,9 % студентів інституту), майс-
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тер-класи (17,5 % студентів коледжу і 53,5 % студентів інституту).
Найбажанішими формами навчальної діяльності у ВНЗ студенти
вважають виробничу практику, навчальні екскурсії, майстер-класи,
навчальну практику, лекції. Переважна більшість студентів вважа-
ють, що виховні та позааудиторні заходи, що проводяться у ВНЗ до-
помагають ближче познайомитись з обраною професією завдяки
екскурсіям на підприємства, майстер-класам, зустрічам з представ-
никами професій, виховним годинам.

Лише третя частина студентів коледжу (35 % осіб) до вступу до
ВНЗ мали досвід трудової діяльності й лише 15 % студентів коледжу
до вступу до ВНЗ брали участь у волонтерській діяльності. 

Студенти коледжу вважають (90 % осіб), що у їхньому ВНЗ ство-
рено умови поєднання навчання та праці і (95% осіб) планують після
закінчення навчання у ВНЗ працевлаштовуватися за фахом, що
характеризується як позитивне явище. При цьому при працевлаш-
туванні на роботу 52,5 % студентів зроблять вибір на користь висо-
кооплачуваної роботи не за фахом. 

Отже, розглянемо можливості використання німецького досвіду
у допрофесійній підготовці й профорієнтації учнівської і студент-
ської молоді.

Вивчення досвіду Німеччини засвідчує, що у німецьких школах
основними формами допрофесійної підготовки, профорієнтації є:
тестування, заняття та уроки з підготовки до вибору професії, про-
ектне навчання у визначенні дні, трудові об’єднання, гуртки, зустрічі
з представниками професій, батьківські збори, ініціативні групи
батьків, учнів або вчителів. 

Здійснюють цю роботу соціальний працівник, соціальний педагог
та психолог, наявність яких у школі є обов’язковою (окрім уроків
з підготовки до вибору професії, проектного навчання, трудових
об’єднань, гуртків, які проводять інші спеціалісти). В обов’язки со-
ціального працівника входять налагодження контактів із центром
професійного інформування, службою посередництва у працевлаш-
туванні, з підприємствами, з професійними, фаховими та вищими
навчальними закладами у проведенні профінформації безпосередньо
у школі або у цих же організаціях. Соціальний педагог підтримує
учнів у навчанні, налагоджує контакти з учителями та батьками для
вибору доцільної професії учнями. Психолог проводить тестування
для учнів для визначення умінь, навичок, здібностей та підбору
відповідної професії  [1, c.122 – 123].
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Одним з найкращих документів, який відображає зміст профорі-
єнтаційної роботи у школі, є Паспорт вибору професії (Berufswahlpass).
У ньому фіксується робота самого учня та робота усіх заангажованих
учасників під час вибору відповідної професії. Цей документ спершу
використовується у школі, а у подальшому – під час професійного
навчання, в агентстві праці у процесі влаштування на роботу, у під-
вищенні кваліфікації, перекваліфікації [2]. 

Активній політиці ринку праці професіоналізації молодих людей
сприяє добровільний соціальний рік і добровільний екологічний рік,
які підтримуються Законами «Про підтримку добровільного соціаль-
ного року» (ДСР) та «Про підтримку добровільного екологічного
року» (ДЕР) [3, с. 6–45.].

Євась Т.В., Жукова О.А.
Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна»

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ  НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
З ВАДАМИ СЛУХУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН

ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Відповідно до Конституції України та законодавства у галузі освіти,
реабілітації, соціального захисту держава має забезпечити доступність
до якісної освіти відповідного рівня дітям з особливими освітніми по-
требами з урахуванням здібностей, можливостей, бажань та інтересів
кожної дитини шляхом запровадження інклюзивної освіти [1, 2]. 

Проблема реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами
на навчання є однією із наріжних у загальному світовому просторі.
Вирішення даної проблеми можливе за умов реалізації таких при-
нципів як:

– рівний доступ до навчання;
– створення суспільством відповідних для цього умов навчання;
– навчальні програми, в основі яких лежить особистісно-орієн-

тований, індивідуальний підхід; 
– інноваційні методики навчання [1, 2].
Тільки при такому підході до навчання людей з інвалідністю вони,

як професіонали, надалі можуть бути конкурентоспроможними на
ринку праці.
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Професійне становлення особистості студента з вадами слуху
в умовах інклюзивної освіти відбуватиметься повною мірою, якщо
при цьому будуть враховуватись такі педагогічні особливості:

1. Знання викладачем специфіки сприйняття навчального мате-
ріалу студентами з вадами слуху.

2. Індивідуальний підхід викладачів до навчання означеної вище
категорії студентів.

3. Адаптація змісту, методики і технології навчання студентів із
вадами слуху до їх індивідуальних потреб.

4. Можливість самостійної роботи студентів з вадами слуху з ви-
користанням методичної і технічної бази ВНЗ, адаптованої до їхніх
потреб.

5. Підготовка висококваліфікованих фахівців до навчання озна-
ченої категорії студентів.

6. Використання альтернативних форм контролю знань студентів
із вадами слуху.

7. Надання консультативної допомоги студентам з вадами слуху [3].
Враховуючи наведені вище особливості, організація навчання

економічним дисциплінам відрізняється специфікою дидактичних
засобів, які обираються викладачами для роботи зі студентами з

вадами слуху. На даний час у якості основних засобів навчання
в процесі професійної підготовки використовуються підручники,
навчальні і наочні посібники, збірники задач, тестові завдання, за-
соби для демонстрації наочності, технічні засоби навчання тощо.
Проте, формування  професійних кадрів у галузі економіки не є мож-
ливою без ефективної практичної підготовки.

Рушійною силою в навчанні студентів з вадами слуху є насампе-
ред правильна з науково-методичної точки зору організація прак-
тичних занять, на яких проводиться спілкування з предметною
діяльністю, де задаються всі необхідні компоненти: мета, мотив,
зміст, форма, партнери та умови завдання.

При цьому традиційна модель навчання, що  містить предметну
діяльність, де студент  засвоює інформацію, вирішує завдання певної
галузі знання, повинна доповнюватись інноваційними педагогіч-
ними методами. Оскільки у інноваційній моделі навчання  провід-
ною діяльністю виявляється навчальна та її метою є не вирішення
завдань, а оволодіння способом вирішення того чи іншого класу
задач. У цьому випадку використовують технології розвитку мис-
лення, що дозволяють тим, хто вивчає економічні дисципліни:
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– організувати рефлексію предметної діяльності;
– проаналізувати свою діяльність;
– виокремити вихідні підстави, універсальні способи вирішення

певного типу завдань;
– самостійно отримати необхідну інформацію [4].
При використанні інноваційної моделі навчання студентів з вадами

слуху провідними способами стають пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, комунікативний способи, а проблемно-пошуковий
та імітаційно-рольовий виступають допоміжними.

Створення та використання інноваційних освітніх технологій,
безумовно, сприяє гуманізації освіти, розвитку суспільства й окремої
людини, її особистісних якостей, формуванню її світоглядної куль-
тури, індивідуального досвіду, творчості. 

Отже, використання педагогічних інновацій при опануванні сту-
дентами з вадами слуху економічних дисциплін дозволяє створити
найбільш оптимальні умови для оволодіння матеріалом дисциплін,
взаємонавчання, самодослідження і самовдосконалення. Впровад-
ження передових інноваційних технологій у навчально-виховний
процес припускає виявлення спеціальних потреб, формування про-
фесійних цілей і знаходження дієвих способів їх досягнення. Викла-
дачі економічних дисциплін за допомогою комбінації інноваційних
та традиційних методів навчання зможуть виявити зони знань сту-
дентів, які необхідно коригувати та розвивати. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ),
лише 20% народжених дітей умовно вважається здоровими, інші –
або страждають порушеннями психофізичного розвитку, або знахо-
дяться в стані між здоров’ям і хворобою. 

Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допо-
моги у процесі соціалізації та вибору професійної діяльності є дуже
важливим на сучасному  етапі розвитку освіти. Тому важливого зна-
чення набуває інклюзивне навчання, що передбачає спільне перебу-
вання дітей та молоді із порушеннями психофізичного розвитку з їх
здоровими однолітками.

При визначенні сутності інклюзії, важливо звернути увагу на чо-
тири елементи, які ілюструють її характерні особливості. 

Інклюзія – це процес. Важливо зазначити, що інклюзія має роз-
глядатись як постійний пошук ефективніших шляхів задоволення
індивідуальних потреб усіх дітей та молоді. У цьому випадку відмін-
ності розглядаються як позитивне явище, яке стимулює навчання
дітей та дорослих.

Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням.
Відповідно, вона включає проведення комплексної оцінки, збір ін-
формації з різноманітних джерел для розробки індивідуального
плану розвитку та реалізації його на практиці.

Інклюзія передбачає присутність, участь та досягнення. «При-
сутність» в цьому контексті розглядається як надання можливості
навчатися в освітньому закладі та пристосування, необхідні для
цього; «участь» розглядається як позитивний досвід, який набуває
учень/студент у процесі навчання, та врахування ставлення учня/
студента до самого себе в цьому процесі; «досягнення» розглядається
як комплексний результат навчання упродовж навчального року,
а не лише результати тестів та екзаменів.
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Інклюзія передбачає певний наголос на ті групи учнів/студентів,
які підлягають «ризику» виключення або обмеження в навчанні. Це
визначає моральну відповідальність перед такими «групами ризику»
та гарантування їм можливості участі в освітньому процесі [2, 198]. 

Питанням навчання й виховання дітей з особливими потребами
присвятили свої праці І.Звєрєва, А. Капська, А.Мудрик, С. Хлєбік та
інші. Інклюзивному навчанню присвячені роботи  Н. Макаренко,
Л. Ни конової, Н. Софій, І.Єрмакової, в яких не лише розповідається
про особливості такої освіти, а й наводяться приклади застосування її
в дитячих садочках, школах, вищих навчальних закладах України. 

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклю-
зивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та
плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів,
партнерство з громадою до індивідуальних освітніх потреб і різних
стилів навчання дітей та молоді з особливими освітніми потребами.
Інклюзивні освітні заклади повинні забезпечити спектр необхідних
послуг відповідно до різних освітніх потреб цієї категорії. Необхід-
ним є впровадження новітніх форм освіти, які б надавали можли-
вість особливим дітям навчатися із «здоровими» дітьми.

Навчальний заклад, в якому проводиться інтегроване навчання,
має трансформуватись в заклад «нового» типу, де раціонально вико-
ристовується інноваційний досвід вчителів спеціалізованих шкіл,
створюються спеціальні навчальні посібники, приладдя, широко ви-
користовуються технічні засоби навчання тощо. Кожний ВНЗ має
створювати програму інтегрування студентів як у спільне навчання,
так і в суспільство взагалі.

Про рівний доступ до якісної освіти наголошується в Конституції
України, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню ос-
віту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів України», «Про
охорону дитинства», окремих державно-правових актах спрямованих
на створення соціально-економічних умов для інтеграції в суспільство
дорослих і дітей з особливостями розвитку. Незважаючи на це, на сьо-
годні в Україні спостерігається парадоксальна ситуація, що характе-
ризується наявністю законодавства, яке декларує права дітей та молоді
з особливими потребами на розвиток, здобуття освіти, соціальну ін-
теграцію, і, водночас, не вказує практичних механізмів їх реалізації. 

Відсутність  методично-освітніх програм та недостатнє забезпечення
кваліфікованими спеціалістами в закладах освіти, не дають повністю
реалізувати освітні потреби цієї категорії дітей, що, звичайно, не сприяє

Секція І                                             Сучасні проблеми навчання,
виховання та інклюзії



27

успішній їх соціалізації.  Проте  інтеграція дітей та молоді з обмеженими
функціональними можливостями та особливими освітніми потребами
у єдиний освітній простір явище беззаперечне і вимагає лише  часу. 

Варто зауважити, що цей процес є незворотнім на сучасному етапі
розвитку суспільства і його гуманістичних цінностей, що потребує
зламу стереотипів та оволодіння новими формами роботи всіма учас-
никами педагогічного процесу. 

Просування інклюзивної моделі освіти в нашому суспільстві сьогодні
залежить не лише від фінансової спроможності держави в її реалізації,
а й від поінформованості суспільства про існуючі проблеми в освіті для
дітей та молоді з особливими освітніми потребами, знайомство з інклю-
зивною освітою як основною цінністю демократичного суспільства.

Отже, як зазначено в Концепції інклюзивної освіти основними
шляхами розвитку цього процесу в Україні є: «удосконалення норма-
тивно-правової бази; створення умов для безперешкодного доступу
до навчальних закладів, починаючи з дошкільних; збереження єди-
ного освітнього простору; приведення системи освітньої роботи у від-
повідність до потреб дитини, сім’ї; відповідна підготовка педагогічних
кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами».
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Актуальність обраної теми полягає у тому, інвалідність дітей досить
поширене явище в наш час,а інклюзія таких людей створює умови
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однакового доступу до освіти. А в таких умовах люди краще адапту-
ються до навколишнього середовища оволодівають соціальними на-
вичками почуваються більш самостійними потрібними в суспільстві.

Основна ідея інклюзивної освіти – від інтегрування у школі до
інтегрування у суспільство. Спільне навчання має не лише гаранту-
вати право дитини з порушеннями психофізичного розвитку не бути
ізольованою від інших, а й забезпечити їй можливість відвідувати ту
школу, яку б вона відвідувала, коли б була здоровою. Основний при-
нцип інклюзивного навчання — якомога менше зовнішньої і якнай-
більше внутрішньої диференціації. Інклюзивна освіта як сучасна
інноваційна тенденція нині широко обговорюється в наукових
колах, педагогічною та громадською спільнотами.

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає
будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення
до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими
потребами. Навчання дітей з особливими потребами ґрунтується на
принципах виваженої педагогіки, дієвість яких підтверджується і від
використання якої виграють усі діти. 

Вона передбачає, що різноманітність між людьми є природнім яви-
щем. Через обмеження у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні
розвиток цих дітей значною мірою залежить від задоволення їхніх по-
треб іншими людьми, а це становить багатогранний процес соціально-
педагогічної інтеграції та процесу інклюзії, зокрема. Освіта дітей
з особливостями психофізичного  розвитку є однією із найважливіших
завдань для країни. Це необхідна створення дійсно інклюзивного се-
редовища, де кожен зможе відчувати затребуваність свого існування.
Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно від
її потреб та інших обставин , повністю реалізувати свій потенціал, при-
носити користь суспільству і стати повноцінним його членом. 

Водночас, наше сьогодення – це зміна ціннісних орієнтацій в ос-
віті, визначення розмаїття кожної дитини, обумовлене зміною ос-
вітньої парадигми на гуманістичну« освіта для всіх, школа для всіх».

Успішна освітня інклюзія – це мультифакторний, багаторівневий
процес, що потребує перебудови на всіх рівнях людського функціону-
вання, починаючи з заміни установки пріоритету середньостатистич-
ного вирівнювання середовища дітей на пріоритет різноманітності
потенціалу учнів. При цьому неможливо допустити домінування інтер-
есів якоїсь однієї (декількох) груп (наприклад, з інвалідністю) при реа-
лізації ідей інклюзивної освіти. Впровадження ідеї інклюзивної освіти
в практику конкретних навчальних закладів потребує введення в штат
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додаткових одиниць – тьюторів з обов’язковою підготовкою із спеці-
альної психології та спеціальної педагогіки, а також хоча б короткотри-
валих курсів підвищення кваліфікації для всього колективу школи
з спеціальних психології та педагогіки та технологій інклюзивної освіти.

Основними принципами інклюзивної освіти є:
1) рівний доступ до навчання в загальноосвітніх закладах та от-

римання якісної освіти кожною дитиною;
2) визнання здатності до навчання кожної особи та необхідність

створення суспільством відповідних умов для цього;
3) забезпечення права осіб розвиватись у родинному оточенні та

мати доступ до всіх ресурсів місцевої спільноти;
4) навчальні програми, які ґрунтуються на особистісно-орієнто-

ваному та індивідуальному підходах, що сприяють розвитку навичок
навчання протягом усього життя;

5) визнання факту, що інклюзивне навчання передбачає додаткові
ресурси, необхідні для забезпечення особливих освітніх потреб осіб;

6) використання результатів сучасних досліджень та практики
в реалізації інклюзивної моделі навчання;

7) командний підхід у вихованні та навчанні дітей, який передба-
чає залучення педагогів, батьків, спеціалістів.

Розвиток сучасних інформаційних технологій, науково-технічний
прогрес і глобальні зміни видів професійної діяльності різко розши-
рили можливості соціальної інтеграції різних категорій дітей з відхи-
леннями в розвитку, поведінці, обмеженими можливостями здоров’я
та особливими освітніми потребами. Люди, раніше приречені бути на
утриманні держави, стають повноцінними членами суспільства. Кар-
динальне вирішення проблем забезпечення нормального розвитку
і освіти даної категорії дітей вимагає суттєвих змін державної політики
по відношенню до системи спеціальної освіти.

Корчагіна В.Г.,
к.е.н., доцент, Новокаховський гуманітарний інститут

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ОСВІТИ

У різних країнах світу інклюзія стала світовою тенденцією, яка
певною мірою віддзеркалює цивілізаційний рівень суспільства тієї
чи іншої держави. 
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Пріоритетними напрямами сучасної освітньої галузі є надання
якісної освіти кожній людині, незалежно від стану здоров’я, наяв-
ності фізичного чи інтелектуального порушення.

Проблемами корекційної педагогіки як складової технології
впровадження інклюзивної освіти в нашій країни в умовах сього-
дення займається низка дослідників, приділяючи особливу увагу пи-
танням розробки методичних засад інклюзивної освіти, практичним
аспектам її впровадження на теренах України, питанням надання ко-
рекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потре-
бами в умовах інклюзивної освіти.

Специфіка впровадження інклюзивного навчання повинна вра-
ховувати складність і багатоаспектність даної проблеми, що містить
низку нерозв’язаних питань Серед найважливіших – це якість та
обсяг спеціальних освітніх послуг, зокрема таких, як: навчання за ін-
дивідуальними програмами, спеціальними підручниками; діагнос-
тика та консультування; постійний корекційний супровід дитини
в умовах інклюзивного навчання. Нові завдання постають перед
інститутами післядипломної педагогічної освіти в забезпеченні під-
готовки вчителів до запровадження в навчальних закладах інклюзив-
ного навчання. Водночас, триває робота по розв’язанню проблема
запровадження нового змісту освіти дітей з порушеннями розвитку.

Аналіз вітчизняного законодавства України свідчить, що сучасна
політика щодо дітей з порушеннями психофізичного розвитку як
групи, що потребує реабілітації та інтеграції, характеризується мак-
симальним залученням держави до системного вирішення проблем.
Але незважаючи на те, що в Україні розроблена законодавча база для
здобуття освіти дітьми з особливими потребами, механізми реалізації
цього процесу в повній мірі не налагоджені, що негативно познача-
ється на розбудові інклюзивного навчання.

Сучасна система освітніх послуг базується на принципі забезпе-
чення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем
проживання й передбачає навчання дітей з особливими освітніми
потребами в умовах інтегрованого суспільного середовища. В той же
час практика впровадження інклюзивних форм освіти в систему на-
вчальних закладів є досить складною, що пов’язано з наявністю іс-
нуючих бар’єрів загальної освіти, які заважають успішній реалізації
інклюзивних процесів. Серед основних перешкод на сьогодні основ-
ними є: відсутність системного бачення проблеми інклюзії і шляхів
її вирішення в різних освітніх структурах; недостатня підготовленість
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(дидактична, психологічна, особистісна) педагогічних колективів за-
гальної освіти до участі в інклюзивних процесах; недостатній рівень
компетентності в межах цієї проблеми педагогічного корпусу вищих
педагогічних навчальних закладів; загальна освіта не має реальних
стимулів і не виявляє активного інтересу до проблем інклюзії; пріо-
ритети і цінності сучасної загальноосвітньої школи (успішність зда-
вання ЗНО, кількість випускників, які вступили до вузів) більше
зорієнтовані на результат, а не на особистість[1].

Соціальне партнерство, як обов’язковий атрибут інклюзії, потре-
бує врахування наступних рекомендацій: визнання рівноцінності для
суспільства всіх дітей і педагогів; підвищення ступеня участі дітей
у навчально-виховному процесі й позашкільних заходах та одно-
часне зменшення рівня ізольованості частини дітей; подолання
бар’єрів на шляху соціалізації всіх дітей, а не тільки дітей з особли-
вими освітніми потребами; зміни у шкільній політиці, практиці та
шкільній культурі з метою приведення їх у відповідність з різнома-
нітними потребами дітей, які навчаються в цьому навчальному за-
кладі; переконання, що відмінності між дітьми – це ресурси, що
сприяють педагогічному процесу, а не перешкоди, які необхідно до-
лати; розвиток партнерських відносин між школами і місцевими гро-
мадами та в цілому визнання того, що інклюзія в освіті – це один
з аспектів інклюзії в суспільстві [2, с. 4].

Політика інклюзивної освіти повинна сприяти участі дітей з особ-
ливими потребами у навчально-виховному процесі та різних соці-
альних заходах освітніх установ, залученню дітей до соціальної
діяльності, подолання таким чином ізольованості таких дітей. Од-
ночасне залучення до інклюзивної діяльності місцевих громад, які
популяризуватимуть та проводитимуть просвітницьку роботу з різ-
ними категоріями сімей, та розвиток партнерських відносин з на-
вчальними закладами забезпечує гармонійне сприйняття та розвиток
даного напряму роботи.

Реалізація інклюзивної політики щодо освіти вимагає особливо якіс-
ної теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців. Разом
з цим варти відзначити, що даний напрям роботи не вичерпує всіх ас-
пектів проблеми подолання бар’єрів інклюзивної освіти в Україні.

Таким чином, впровадження інклюзивної освіти в нашій країні
має ще багато проблем. Інклюзивна освіта гостро потребує вдоско-
налення законодавчої бази, принципів фінансування, формування
матеріально-технічної бази, методичного й кадрового забезпечення,
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створення в школах сприятливого середовища, подолання профе-
сійних і соціальних стереотипів.
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Для правильної організації екологічної освіти і виховання у ви -
щих навчальних закладах, підвищення її ефективності слід керува-
тися такими принципами:

– першочергове завдання екологічної освіти – формування наукових
уявлень про біосферу як унікальну оболонку Землі, де існує життя, – еко-
логічна освіта повинна пов’язувати засвоєння наукових уявлень про біо-
сферу з розвитком діалектично суперечливої єдності «біосфера – людство»;

– екологічні проблеми тісно пов’язані  з демографічними, енер-
гетичними, продовольчими і сировинними проблемами. Екологічна
освіта перебуває на стику наук про природу і про людину. Тому при
розробленні питань про зміст та форми роботи, методи і методики
екологічного виховання виходять з того, що воно є одним з найваж-
ливіших напрямів забезпечення синтезу природних і соціальних наук
у процесі навчання, виховання і освіти;

– екологічна освіта має формувати наукові уявлення про соці-
альне коріння глобальних екологічних проблем. Проблеми взає-
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мозв’язку природи і суспільства тісно переплітаються з широким
колом етичних і естетичних питань;

– навколишнє середовище, природне і створене людством, має
розглядатись як єдине ціле, підходячи до його оцінки і характерис-
тик з екологічних, економічних, соціальних, законодавчих, культур-
них і естетичних позицій;

– цілі, які мають відношення до розуміння та вирішення про-
блем, пов’язаних із навколишнім середовищем, мають бути чітко ви-
окремленні з-поміж цілей освіти на всіх рівнях і всіх секторах;

– має бути узгоджений той вклад, який різні галузі науки по-
винні внести в розуміння навколишнього середовища і у розв’я -
занні його проблем, роблячи при цьому особливий акцент на
розвиток відносин, які дозволяють приймати спосіб життя і моделі
розвитку, що не справляють негативного впливу на якість навко-
лишнього середовища;

– екологічна освіта та виховання повинні бути безперервними
і являти собою підсистему в системі вищої освіти;

– необхідно дотримуватися міждисциплінарного підходу, тобто
розглядати екологічні питання не як окремі дисципліни, а насампе-
ред як принцип, за якого всі дисципліни навчального плану прони-
зані ідеями збереження довкілля. Це дає змогу отримати цілісне
уявлення про навколишнє середовище, озброїти майбутніх спеціа-
лістів ефективного впливу на нього;

– внаслідок міжгалузевого характеру проблем з навколишнього
середовища підготовка кадрів повинна здійснюватись переважно на
рівні спеціалізації;

– екологічна освіта і виховання повинні орієнтуватись на активну
взаємодію людини з природою, побудовану на науковій основі, на
оцінюванні людини як частини природи;

– екологічні знання, доповненні ціннісними орієнтаціями, по-
винні стати основою екологічної культури і екологічного мислення.

Розвиток екологічної освіти привів до виділення його специфіч-
них особливостей:

– усвідомлення складності охорони навколишнього середовища
та її вивчення з позиції системного аналізу;

– усвідомлення глобального характеру екологічних проблем;
– міждисциплінарний підхід;
– урахування та пізнання зв’язку екологічних проблем з еконо-

мічними, культурними та соціальними проблемами; 
– різноманітність джерел знання та методів навчання.
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Екологічну освіту необхідно звести не стільки до передавання
знань з окремих тем, скільки до формування екологічного світогляду.
Думаючий економіст повинен розуміти причинно-наслідкові зв’яз -
ки в природних  явищах, уміти простежити, в якому взаємозв’язку
вони з іншими явищами більш широкої системи. Екологічні цілі по-
винні стати базисними цілями економіки.

За останніх 15-20 років питання екологічної освіти та виховання
зі сфери дискусій про правомірність екологічної освіти змістилося
в площину її практичної реалізації. Ця обставина значно впливає на
педагогіку і сучасну систему освіти. Зокрема, робиться спроба педа-
гогічного осмислення ключових для сучасної екології категорій –
свідомості, моралі, етики, культури та інших понять, правомірність
існування яких ще недавно рішуче заперечувалася, як таких, що ні-
бито стоять над мораллю суспільства, а людину ставлять у позицію
сліпого поклоніння перед природою, тоді як справжнім завданням
екологічної освіти, на думку ідеологів від освіти, слід було вважати
«наукове обґрунтування перебудови біосфери в інтересах людини».

Екологічна освіта розвиває комунікативні можливості людини
через сучасний інформаційно-зв’язковий мінімум кожної людини.
Екологічна освіта у ВНЗі підпорядковується основній меті – дати
молоді світоглядні цінності. Тому предмет екології має бути віднесе-
ним до базових дисциплін гуманітарного циклу.

Лукашенко Тетяна, Косенко Валерій
Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна»
Інженерно-технологічний інститут, 
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ЄДИНА СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ –
ПІДСИСТЕМА ВУЗІВСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Аналізуючи державні навчальні програми з екології було вияв-
лено направленість на формування екологічної свідомості у студен-
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тів, на раціональне використання природних ресурсів, кількість
і якість яких щорічно зменшується. Формування відповідального
ставлення людини до довкілля в усіх видах діяльності повинно роз-
починатись ще в ранньому віці і тривати протягом усього життя.
Саме це і передбачає втілення єдиної системи безперервної освіти та
виховання у навчальний процес усіх навчальних закладів. Екологіч-
ний світогляд, екологічна культура повинні стати складовою части-
ною загальної культури людини. Підтвердженням екологічної
свідомості та культури людини є тільки її діяльність, оскільки еко-
логічна ситуація, що склалася на сьогодні, є наслідком діяльності
людини. Щоб така діяльність була спрямована на створення гармо-
нійних відносин між суспільством і природою, необхідно мати гли-
бокі знання в галузі екології та раціонального природокористування.

Однією з головних підсистем єдиної системи безперервної еко-
логічної освіти та виховання є підсистема вузівської екологічної
освіти, коли студент набуває професійних екологічних знань відпо-
відно до своїх професійних обов’язків. Студенти-економісти під час
навчання повинні засвоїти такі поняття як економіка природоко-
ристування, природні ресурси, національна екополітика, навко-
лишнє середовище та ін.

Добір змісту екологічної освіти і виховання у ВНЗ передбачає пев-
ний набір і зміст навчальних предметів, струнку її систему, взає-
мозв’язок і послідовність введення, визначення знань, умінь
і навичок, якими мусить володіти майбутній фахівець з економіки,
а також систему понятійно-термінологічного апарату.

Самостійним і найобсяжнішим блоком системи екологічної ос-
віти та виховання є базовий понятійно-термінологічний апарат. Він
є зв’язною ланкою, що забезпечує єдність усіх підсистем безперер-
вної освіти.

Розвиток понять відбувається успішно лише за умови ретельного
добору навчального матеріалу та вмілого відокремлення головного
від другорядного; наявності логічно-стрункої системи навчальних
занять, використання раціональних методів та дидактичних засобів
навчання.

Екологічні поняття надзвичайно складні за змістом, оскільки
кожне з них складається з цілої низки відносно простих підпоряд-
кованих одне одному понять. При створенні системи екологічних
понять важливо визначити послідовність розвитку опорних еколо-
гічних понять, різноманітні методи та прийоми їх упровадження.
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Загальнометодичне тлумачення поняття «екологічна криза» має
вкрай негативний характер для розвитку екосистем або притаманних
їй суттєвих складових частин. Екологічна криза виявляється у пору-
шеннях рівноваги умов і впливів у природному довкіллі, що призво-
дить до руйнування сомоорганізуючих систем природи і суспільства.
Сучасне розуміння процесів їх взаємодії чітко вирізняє соціально-
антропотехнічні аспекти екології, їх прояви у соціоекосистемах різ-
них рівнів.

Екологічні кризи антропогенного походження доіндустріальної
епохи не завдали відчутної шкоди рівновазі природних екосистем.
НТР трансформувала характер і масштаби цього впливу. У вза ємо -
відносинах людини і природи пануючими стали «парадигма  людської
винятковості», різні технократичні концепції та антропоцентричний
світогляд. За обставин, коли людина поступово перетворилася, за ви-
словлюванням В. Вернадського, на головну геологічну силу, й спри-
чиняє нині нечуваний раніше за інтенсивністю та різноманітністю
геохімічний вплив на довкілля, пізнання генезису змін в екосистемах
внаслідок надмірного антропотехногенного пресингу, об’єктивно по-
требує геоекологічного підходу, актуалізує дослідження їх соціально-
економічних і культурологічних причин.

У вищих навчальних закладах (ВНЗ) України здійснюється єдина
(базова) екологічна освіта. Її основою є інтегрований курс «Основи
екології», який включає найважливіші аспекти екологічної проблеми
і враховує певні концептуальні положення.

Природне середовище (біосфера) є саморегулюючою системою,
яка перебуває у стані динамічної рівноваги і виявляє стійкість у до-
сить широкому, але кінцевому діапазоні зовнішніх впливів. Воно
накладає певні обмеження на темпи і масштаби соціально-еконо-
мічного розвитку людства, які зумовлюються розмірами планети
Земля, запасами її ресурсів, можливостями саморегуляції і підтри-
мання рівноваги.

Стан природного середовища на сучасному етапі розвитку люд-
ства є наслідком взаємодії його біологічних і фізичних аспектів
з аспектами соціально-економічного і культурного розвитку суспіль-
ства. Екологічні проблеми мають глобальний, регіональний, на -
ціональний і місцевий характер. Аналіз усіх проблем повинен
здійснюватися у відповідності з їх проявом, на основі врахування
певних вимог екологічного, економічного і політичного характеру,
виходячи із ресурсних можливостей природного середовища.
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Виснаження природних ресурсів планети, забруднення се -
редовища і порушення природної рівноваги внаслідок стихійної
діяльності людства неминуче призведе до загальнопланетарної еко-
логічної кризи. Потрібно істотно змінити виробничу основу діяль-
ності людства, виходячи із ресурсних можливостей планети Земля,
необхідності технологічної модернізації виробництва, яке б макси-
мально вписувалося у біологічні цикли природи. Необхідною умо-
вою для забезпечення подальшого існування людства є формування
нової цивілізації на основі зміни менталітету людини, її моралі, гли-
бокого розуміння свого місця у природному середовищі.

Лукашенко Тетяна, Малишев Віктор
Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна»
Інженерно-технологічний інститут, 

кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій
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ТЕОРІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

Профільне навчання в старшій школі – один з найважливіших
компонентів модернізації загальної середньої освіти, одна з най-
більш життєздатних освітніх реформ. Профілізація потрібна для за-
безпечення індивідуальних потреб школярів, які виявляють
підвищений інтерес до окремих предметів, і для професійного само-
визначення, до успішної соціалізації, полегшення адаптації до само-
стійного життя, подолання інфантилізму підлітків, виховання
відповідальності за прийняття рішень.

Сьогодні вже не стоїть питання, чи потрібне профільне навчання,
а стоїть актуальніше – навіщо воно потрібне. Чи виконує воно на-
лежним чином ту місію, яку на нього покладено, чи завжди досягає
своїх цілей? Чи не перетворюється воно на квазипрофільне?

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні йдеться про
профілізацію як про один з шляхів забезпечення рівного доступу
дітей до освіти. Проте, як відомо, сільська школа не має умов таких,
як міська. (Нагадаємо, що доля сільських і містечкових шкіл стано-
вить більше половини від загального числа освітніх установ
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України). У сільських регіонах немає належної інфраструктури, яка
могла б задовольнити запити кожної дитини. Сільські школи в ос-
новному малокомплектні і тому однопрофільні, тобто фактично
учень позбавлений можливості вибирати профіль, який йому до
душі. Отже виходить на практиці йдеться про профільну школу як
навчальний заклад, а не про профільну освіту кожного учня. Таким
чином, виходить, що регіональний принцип в профільній освіті в да-
ному випадку спрацьовує краще, ніж принцип індивідуалізації на-
вчання.

Ми покладаємо надію, що в цьому плані зміни на краще наста-
нуть у зв’язку із широким впровадженням дистанційної освіти.

Одні профільні школи мають яскраво виражений академічний
підхід до змісту освіти, мають знаннєву спрямованість, вилучаючи
зазвичай діяльнісний аспект, і готують дітей до вступу у вищий на-
вчальний заклад певного фахового спрямування. Такі школи най-
частіше елітні. Вони створюються на базі вищих навчальних закладів
(ВНЗ) і спрямовані на чітко окреслену спеціалізую. Другі – беруть
дітей без відбору, втягуючи їх в навчальну діяльність (діяльнісний
підхід), реалізуючи концепцію профільної освіти, але в локальному
масштабі. Вони також орієнтують дітей до вступу у ВНЗ. Ця модель
профільної школи передбачає мережеву взаємодію між різними ос-
вітніми установами (ПТУ, навчальними центрами, підприємствами,
різними формами додаткової освіти, коледжами) і виконує роль ре-
сурсного центру, кооперує діяльність школи по підготовці профіль-
них предметів і спецкурсів з іншими установами, залучаючи фахівців
з інших організацій. Треті – в основному сільські однопрофільні
школи. Враховуючи, що профілізація неможлива без профорієнтації,
систему профільної освіти будують на місцевому, регіональному
рівні, виходячи з природно-кліматичних і економічних умов тери-
торії. Такі школи намагаються за рахунок годин курсів за вибором
дати випускникам ще й певну спеціальність, виходячи з потреб
і можливостей регіону. Кожен з цих типів шкіл має право на існу-
вання, от тільки в цьому питанні (визначенні типів профільних шкіл)
практика пішла попереду теорії. У процесі переходу від теоретичної
моделі до нормативної відбувається звернення до практики, яка
здійснюється з метою оцінки цієї моделі і її корегування. Тут реаль-
ність надто відрізняється від створеного концепцією профільного
навчання. Зміст освіти учні змушені вибирати між справжніми ін-
тересами і предметами для оцінок, і тому  вони раніше за всіх визна-

Секція І                                             Сучасні проблеми навчання,
виховання та інклюзії



39

чили свої переваги, поділяючи профільні предмети на три категорії:
знання, необхідні для життя; необхідні для підсумкової атестації; не-
обхідні для вступу у ВНЗ; не потрібні навіть у школі.

Як відомо, профільна школа передбачає практичну спрямованість
освіти, подолання відірваності знань від реального життя, посилення
прикладного аспекту знань, необхідність вивчення предмета у тіс-
ному зв’язку  з потребами практики, науки і техніки, тобто уміння
учнів застосовувати знання на практиці. Проте неодноразові пере-
вірки знань засвідчують що на практиці значній частині учнів нема
чого застосовувати.

Причину цього вбачаємо не лише в недосконалих технологіях на-
вчання, низькому фаховому рівню вчителів, лінощах учнів, а, перш
за все, у структурній побудові змісту навчання. структурування
змісту на сьогодні, ускладнюється із-за великого надлишку інфор-
мації (не збагнути критерії її відбору), із-зі значної кількості застарі-
лих відомостей, невідповідності системи профільної освіти сучасним
вимогам. Конкретний матеріал у багатьох випадках не вписується
в систему знань, тому великий обсяг інформації учень не здатний ус-
відомити. Це відбувається за браком фундаментальних знань у струк-
турі змісту профільного навчання. З методологічних позицій зміст
повинен мати три рівноправних компоненти: фундаментальність
(передачу знань), гуманістичну орієнтацію (виховання), практичну
(прикладну) спрямованість (розвиток умінь). Цілісність змісту дося-
гається лише при динамічному балансі всіх складових цієї тріади.

З позицій системного підходу фундаментальність освіти харак -
теризується цілісністю, взаємопов’язаністю, взаємодією елементів,
наявністю системоутворюючих стрижнів, генералізацією знань. Ці-
лісність знань відіграє в шкільному змісті освіти провідну роль, бо
вона слугує науковою основою наступної практичної діяльності ви-
пускника. У «боротьбі» з перевантаженням учнів із змісту було «вики-
нуто» важливі ланки, що тримали ланцюг цілісним. Це відіграло хибну
роль для предметів природничо-математичного напрямку, знання з
яких є фундаментальними. Фундаментальні – це знання стрижневі,
системоутворюючі, методологічно значущі. На відміну від конкретних
знань і фактів, вони змінюються порівняно повільно, «живуть» довго,
і це дозволяє знанням зберігати свою значущість протягом середнього
терміну трудового стажу випускника. Вироблені на їх основі уміння
думати, самостійно добувати знання дозволять випускнику в разі не-
обхідності змінити спеціальність, або навіть професію.
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ПРАКТИКА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

Стрижневі поняття в ряді наукових галузей практично не зміню-
ються, тому їх називають інваріантними. За допомогою виділення
інваріантів уникають перевантаження програм. При цьому інфор-
маційна ємність навіть підвищується, бо засвоєння інваріантів як
системоутворюючих компонентів дозволяє учням самостійно їх здо-
бувати, до того ж не лише ті знання, які відомі в теперішній час,
а й нові. Виділення загальних принципів і провідних понять дозво-
ляє на них, як на стрижнях, створити скелет будь-якого предмета.
Фундаментальні поняття виконують роль «упорядників» знань.

Саме фундаментальна освіта сприяє підготовці випускників, здат-
них на основі здобутих знань діяти відповідно методам здобуття фун-
даментальних знань, самостійно знаходити і приймати відповідальні
рішення в критичних, стресових ситуаціях при сутиканні із склад-
ними природними чи соціальними проблемами. Еталонною може
бути тільки фундаментальна наукова освіта, головна мета якої – по-
ширення наукового знання як невід’ємної частини світової культури.
Саме фундаментальні знання дозволяють формувати загальнонав-
чальні уміння, з якими школярі сутикаються під час вивчення при-
родничих предметів.

Тож чи зорієнтоване профільне навчання на фундаменталізацію
знань? Чи забезпечені механізми її реалізації і чи створені для цього
умови? Проголошена в недавньому минулому стратегія «гуманіта-
ризації освіти» відбувалась за рахунок «витискання» предметів
природничого циклу і механічного заміщення їх гуманітарними
предметами. Сподівання від цієї стратегії були розраховані на зрос-
тання духовності молоді, а натомість духовність не зросла, але зросло
природниче невігластво. На жаль, «гуманітаризація школи» на прак-
тиці обмежилась лише скороченням обсягу природничо-математич-
ної підготовки – тієї складової, яка в час суцільної інформатизаці
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і користування комп’ютером саме тепер потрібна і має стати фунда-
ментом шкільної освіти.

Бездумна гуманітаризація освіти привела до посилення протиріччя
між рівнем суспільної свідомості і рівнем розвитку техногенної циві-
лізації, і як результат – до виховання покоління з середньовічними
уявленнями про навколишній світ (за результатами анкетування учні
класів гуманітарного профілю вважають, що не треба вчити хімію на-
віть на базовому рівні, адже на упаковках продуктів побутової хімії
є інструкції до їх використання). Тобто майже за Д.І.Фонвізіним: на-
віщо географію вчити, якщо є візник. Або ще приклад: 26,3% студен-
тів-гуманітаріїв вважають, що Сонце обертається навколо Землі,
а Луна один оберт навколо Землі здійснює за добу тощо.

Якість природничо-математичної підготовки випускників різко
знизилась. За останні приблизно 40 років кількість годин хімії в за-
гальноосвітніх класах зменшилась вдвічі, а фізики і астрономії –
втричі. А між тим, з відновленням роботи заводів з’являються потреби
в інженерах (мода на юридичні та економічні спеціальності прохо-
дить), праця набуває все більш інтелектуальних форм (управління
прецизійними станками, складними автоматами, ком п’ютерами). Це
вимагає ефективної природничо-математичної підготовки школярів.
Країна, яка хотіла б адекватно відповідати на серйозні виклики часу,
повинна спиратись в першу чергу на хорошу математичну і природ-
ничу освіту, інакше немає в цієї країни майбутнього.

Згідно з Концепцією загальноосвітньої 12-річної школи на Ук-
раїні діти вчитимуться як у країнах Заходу 12 років. Тож є можливість
за рахунок подовження терміну навчання зробити акцент на поси-
ленні фундаментальності знань, розробити механізм та умови їх реа-
лізації. Адже фундаментальна освіта переслідує мету – сформувати
в учня науковий світогляд. У Концепції профільної освіти акцент
зроблено не на світоглядній культурній моделі, а на практико-праг-
матичній. У навчальних планах і програмах профільних шкіл про-
фільність повинна оптимально поєднуватись з фундаментальністю
освіти.

За Концепцією профільного навчання в старшій школі визначено
п’ять основних напрямів профільного навчання: природничо-мате-
матичний, технологічний, художньо-естетичний, спортивний, сус-
пільно-гуманітарний. Проте всупереч цієї концепції в типових
планах загальноосвітніх шкіл з’явився ще один самостійний напрям –
філологічний, який за своєю суттю спеціалісти МОН України
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виокремили від суспільно-гуманітарного. Що це як не відлуння стра-
тегії гуманітаризації? Неможна вирішувати завдання гуманітаризації
за рахунок зниження фундаментальності освіти. Водночас завдання
для письмової атестації в 11-х класах (математика, мова і література)
даються для всіх профілів однакові. Це непродумане рішення, що
межує з міфологією, досі не змінено. При такому підході втрачається
сенс профілізації.

Зменшення обсягу змісту фундаментальних предметів (зникла ас-
трономія взагалі як окремий предмет та зменшилась кількість годин
на вивчення решти природничих предметів) і водночас мала кіль-
кість профілів природничо-математичного напряму призведе до не-
гативної динаміки цінностей молоді, хоча аксіологічному аспекту
знань нині приділяється велика увага. 

Вектор розвитку профільної освіти має бути такий: профілізація
дає позитивні результати тільки в єдності з профорієнтацією і мож-
лива у поєднанні з фундаментальністю знань та з урахуванням вітчиз-
няного культурно-історичного досвіду. Якість освіти є умовою стійкого
розвитку соціуму, що передбачає баланс трьох компонентів: при-
роди, суспільства і економіки. Концепція стійкого розвитку перед-
бачає коеволюцію людини і природи з турботою про умови життя
майбутніх поколінь.

Лукашенко Тетяна, Малишев Віктор
Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна»
Інженерно-технологічний інститут, 

кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій
м. Київ, вул. Львівська, 23, тел. 044-424-94-33

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

Важливою умовою успіху профільного навчання є допрофільна
підготовка, адже це дві складові одного процесу: самовизначення
особистості у виборі напрямку в освіті і у професійній діяльності.
Основна мета допрофільної підготовки – формування у дітей готов-
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ності робити свідомий вибір подальшого профілю навчання. Теоре-
тично учні повинні об’єктивно оцінити свої здібності до різних на-
вчальних предметів, здійснити вибір профілю, який їм найбільш до
вподоби, бути готовими до здобуття подальшої освіти. На практиці
ж ми спостерігаємо, що в ряді шкіл допрофільна підготовка взагалі
не ведеться. Тому й така велика частка (50% учнів) помилкового
вибору профілей. Якщо за типовими навчальними планами загаль-
ноосвітніх навчальних закладів для основної та старшої школи
у старшій школі відводяться години на профільні предмети і курси
за вибором, то в основній школі годин на допрофільну підготовку не
дається. Отже адміністрація шкіл на свій розсуд вирішує, як прово-
дити роботу для полегшення вибору профілю дев’ятикласниками
і чи взагалі її проводити; чи розподілити учнів в 10-х класах по трьох
основних напрямках (фізико-математичний, природничий, гумані-
тарний) залежно від їх успіхів у навчанні, а не від їх бажання. Тобто
теорія профільного навчання і практика зазвичай не збігаються.

Деякі педагоги-практики вважають, що профілізацію навчання
треба розпочинати значно раніше, ніж пропонує концепція, а саме
з 1-го класу. Дійсно, сьогодні спостерігається зниження нижньої
межі періоду  професійного дорослішання і підвищення верхньої
межі віку вступу на ринок праці для професій, що вимагають високої
кваліфікації. Ключовою ланкою профільного навчання є матері-
ально-технічне і кадрове забезпечення профільних шкіл. В них по-
винна бути хороша і багата «начинка»: література, комп’ютери,
програмні продукти, навчальна наочність, обладнання уроку, реак-
тиви і матеріали тощо. Але теоретично продекларувати профільне
навчання замало. Профільною школа не стає після зміни вивіски,
в ній повинні бути кадри, що забезпечують профільне навчання, від-
повідна матеріальна база, яка здатна забезпечити реалізацію експе-
риментальної частини програми (прилади, обладнання, реактиви),
науково-методичне забезпечення.

На організацію і утримання таких закладів освіти потрібні інші
розрахунки коштів порівняно з початковою чи основною школою.
Враховуючи, що нині дисциплінарно-знаннєва і примусово-норма-
тивна парадигма змінились особистісно-орієнтованою, то кадри для
профільного навчання також мають бути особливі. Це мають бути
фахівці високого ґатунку, які слідкують за новинками літератури і ме-
тодики. Адже час, в якому ми живемо характеризується потужним

людей з особливими потребами                                      Секція І
в загальноосвітній простір



44

інформаційним вибухом: кожне десятиліття обсяг інформації подво-
юється і кожні сім років поновлюється на 50%. Зміст загальної се-
редньої освіти, що склався в минулому столітті вже не відповідає
потребам сучасного життя. Отже, теоретично вчитель профільного
класу має бути ознайомлений з новою інформацією. А практично,
коли йому слідкувати за новинками науки, якщо працюючи на одну
ставку (18 годин) він (як приклад взято вчителя фізики) має в наван-
таженні 5-8 класів (профільні, безпрофільні, класи нефізичного
профілю), що працюють за різними програмами. Він навчає біля
300 учнів, має 5-6 підготовок до уроків на тиждень та ще й безплатно
перевіряє зошити. Щоб прогодувати сім’ю вчитель змушений пра-
цювати на 1,5-2 ставки. Навіть дуже старанно працюючий вчитель
не в змозі  дати глибокі і якісні знання, працюючи в такому антигу-
манному режимі. Відповідно прогалини у знаннях батьки змушені
ліквідовувати власним коштом (платні курси, репетиторство). 

Отже висновок: вчитель профільного класу повинен мати менше
годинне навантаження, і зарплатня його має бути суттєво іншою. Це
теоретично, а практично поки що для профільних класів беремо вчи-
телів за Д.І.Фонвізіним «числом побільше, ціною подешевше». На
сьогодні педагогів, готових до роботи у профільній школі обмаль (на
думку самих вчителів – 28%), якщо не брати до уваги вчителів де-
кількох навчальних закладів, досвід яких з профільного навчання ви-
вчається  як перспективний. Ситуація ускладнюється тим, що на
практиці підготовку таких спеціалістів ще не розпочав жоден педа-
гогічний навчальний заклад. Більш того, питання про включення
у навчальні плани педагогічних вищих навчальних закладів до пере-
ліку спеціальностей спеціальності «педагог профільної школи» на-
віть не ініціюється. Система післядипломної освіти також не може
швидко зняти проблему перепідготовки кадрів з профільного на-
вчання. Мабуть, тому, що до такого педагога висуваються високі ви-
моги: він повинен бути не просто спеціалістом високого рівня, що
відповідає профілю і спеціалізації своєї діяльності, володіти технікою
експеримента, але й вільно орієнтуватись у педагогічних і психоло-
гічних проблемах, додержуватись варіативності змісту освіти, вміти
проектувати індивідуальні освітні траєкторії учнів, формувати ком-
петенції, необхідні для продовження освіти у відповідній сфері  май-
бутньої професійної діяльності, володіти здатністю і готовністю
вводити в освітній процес інтерактивні, діяльнісні компоненти,
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включати проектно-дослідницькі і комунікативні методи, мати роз-
винений інтерес до інноваційних процесів у педагогіці, мати творчий
підхід до розв’язання завдань.

Окрім зазначеного, необхідною умовою ефективного профілю-
вання старшої школи є забезпечення науково-методичного супро-
воду освітнього процесу в ній. Натомість навіть підручників майже
з усіх предметів для профільних класів ще немає. На їх створення за-
звичай потрібно 5-7 років. Отже, на практиці вчителі мусять або
існуючі підручники пристосовувати до профільних курсів, або пода-
вати учням інформацію, якої нема в чинних підручниках. Це непо-
мірно ускладнює процес переходу на профільне навчання Відповідно
ґрунтовних методичних розробок щодо викладання профільних
предметів також немає, є лише статті, які стосуються методики ви-
вчення окремих тем.

Лукашенко Тетяна, Нікуліна Ганна
Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна»
Інженерно-технологічний інститут, 

кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій
Київ, вул. Львівська, 23, тел. 044-424-94-33

ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ
ТА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА

Сучасний стан навколишнього природного середовища пере-
конливо свідчить, що факти, які детермінують загострення еколо-
гічної ситуації, об’єктивно діють у будь-якому індустріальному
суспільстві незалежно від соціально-економічного ладу, але значно
корелюючись (посилюючись або послаблюючись) чинниками тех-
ніко-технологічного, а головне економічного та соціокультурного
порядку, рівнем розвитку демократії у сфері політики та господар-
ства, можливостями впливу громадян на центри й процеси при-
йняття рішень тощо.

Наш час – це період тотального екологічного всеобучу, коли
основи екологічних знань викладають усім, починаючи з дитячого
віку – в школах та інститутах, на різних семінарах і курсах, по радіо
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й телебаченню – та закінчуючи підвищенням рівня екологічної ос-
віти     керівників усіх рангів у всіх країнах, на всіх континентах.
У більшості країн світу екологія стала обов’язковою дисципліною
в усіх школах і вищих закладах освіти, в багатьох вищих навчальних
закладах створено кафедри або факультети екологічного профілю,
проведено сотні екологічних національних і міжнародних семінарів,
конфе ренцій, з’їздів. Велику еколого-просвітницьку роботу прова-
дять у всьому світі організації «зелених», товариства з охорони при-
роди, серед них такі відомі, як «Грінпіс», «Легамбіенте» та ін. Ці
важливі для цивілізації процеси екологізації свідомості населення,
формування нового – екологічного світогляду, нової – екологічної
культури цілком характерні й для України.

За останні 5 років у нашій державі також розроблено програми
й концепції розвитку екологічної освіти й виховання, видано посіб-
ники й підручники з екології, створено десятки кафедр і факультетів
екологічного профілю в інститутах та університетах, започаткувалося
багато журналів загальноекономічного, еколого-економічного, еко-
лого-географічного змісту («Ойкумена», «Світ у долонях», «Пролі-
сок», «Паросток», «Рідна природа» та ін.).

Ще в 1975 р. учасники Міжнародного семінару з екологічної ос-
віти (Белград, Югославія) запропонували глобальну схему екологіч-
ної освіти. Відповідно до цієї схеми головною метою екологічної
освіти має бути формування в населення планети усвідомлення того,
що довкіллям необхідно опікуватися й що для цього треба мати від-
повідні знання, досвід, уміння, мотивації та зобов’язання як для ін-
дивідуальної, так і для колективної роботи задля порятунку біосфери
та запобігання майбутнім екологічним катастрофам.

Сьогодні активно розвиваються як формальна екологічна освіта
(в школах, вищих навчальних закладах, інститутах підвищення ква-
ліфікації), так і неформальна (за допомогою засобів масової інфор-
мації, кіно, музеїв, виставок, заходів природоохоронних товариств
тощо).

Концепція освіти в Україні повинна враховувати безпрецедентну
інтегративність екології, її орієнтацію на вивчення сфери безпо -
середніх життєвих інтересів людини. Від формування цих знань
залежить певний рівень ставлення людини до навколишнього сере-
довища, тобто не лише знання і розуміння, але й виховання. Від цих
знань залежить саме існування людства і всієї планети Земля.
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Підвищення культури громадян України у спілкуванні з приро-
дою, екологічна підготовка кадрів в умовах складного перехідного
періоду мають важливе державне значення, оскільки покликані до-
помогти у вирішенні життєво важливих соціально-економічних,
еколого-економічних і геополітичних проблем.

В останнє десятиліття в системі екологічних наук з’явились нові
наукові і навчальні дисципліни: екологія міст, екологія особистості,
екологія дитини та ін. Заявила про себе і визначена як одна з важли-
вих складових системи екологічних дисциплін – соціальна екологія.
З огляду на це є необхідність розширити і по-новому сформулювати
предмет дослідження та вивчення загальної і соціальної екології.

Аналіз тенденцій глобальних, регіональних і локальних змін
у природних екосистемах та біосфері загалом свідчать про нагальну
потребу формування у студентів економічних спеціальностей з ме -
тою набуття ґрунтовних екологічних знань та культури спілкування
з природою необхідних навичок раціонального природокористу-
вання, екологізації практично всіх навчальних дисциплін.

Тому навчальний курс «Основи екології» займає сьогодні належне
місце серед найголовніших та фундаментальних дисциплін. На-
вчальна програма з курсу, що рекомендована МОН, розроблена
з урахуванням сучасних вимог до рівня екологічних знань, наявності
базових екологічних знань, отриманих у школі, світового й вітчиз-
няного досвіду.

Обсяг екологічного матеріалу, отриманого студентами внаслідок
успішного засвоєння курсу «Основи екології», повинен забезпе-
чити розуміння екологічної аксіоматики, сформулювати у кожного
з них особисте ставлення до екологічних проблем світу, рідного
краю, а також  галузі майбутньої діяльності, що особливо важливо
в межах нашого дослідження, допомогти враховувати екологічні
вимоги і стандарти при вирішенні інженерних та інших завдань,
забезпечити запас фундаментальних знань і концептуальних основ
сучасної    екології, достатній для подальшого поглиблення й удос-
коналення екологічної освіти, спрямованої на екологічно безпечну
життєдіяльність.

Курс «Основи екології» включає інформацію про фундаментальні
теоретичні, глобальні екологічні і ресурсно-галузеві екологічні про-
блеми, стратегію, тактику і методи їх розв’язання локального, націо-
нального і глобального рівнів.
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ

Виходячи з цього, екологічна освіта намагається відповісти на за-
питання: які наслідки зростаючої інтенсифікації в обміні матерією і
енергією між природою і суспільством; які найважливіші зміни в
системі взаємовідносин у біосфері; які наслідки має введення до біо-
сфери великої кількості нових речовин і елементів; які суспільні де-
термінанти ставлення суспільства до природи і чи повинен захист
природи відбуватися через гальмування технічного прогресу; в чому
суть відповідальності  людини за стан навколишнього середовища?

Екологічна освіта має за мету формування екологічної свідомості,
вона робить внесок у розвиток уявлення щодо того, що пору -
шення екологічної рівноваги необов’язково супроводжує діяльнісне
ставлення до природи, але виникає в рамках певних соціально-еко -
номічних відносин. Екологічна освіта повинна робити внесок у ро-
зуміння того, що збереження середовища людини стає важливою
категорією в системі цінностей суспільства і воно повинно стати
предметом етичного ставлення людей до їх природного і суспільного
середовища.

Такі цілі екологічної освіти зумовлюють її присутність не тільки
на всіх сходинках системи освіти, а й у додатковій, неперервній ос-
віті. В галузі вищої освіти не існує концептуально і змістовно побу-
дованої системи екологічної освіти і виховання, яка відповідала
б вимогам суспільства, за винятком окремих предметів у навчальних
планах ВНЗ, в яких має бути проблематика захисту середовища.
У навчальних програмах з інших  предметів екологічні проблеми
якщо і присутні, то викладені фрагментарно і в невеликому обсязі. 

Курс «Основи екології» є складовою частиною навчальних планів
усіх напрямів підготовки спеціалістів з вищою освітою і входить до
блоку дисциплін природничо-наукової підготовки. Курс  включає
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інформацію про фундаментальні теоретичні, глобальні екологічні
і ресурсно-галузеві екологічні проблеми, стратегію, тактику і методи
їх вирішення локального, національного і глобального рівнів. 

З другої половини 70-х років екологічна освіта в Україні стає
обов’язковою. Спочатку був спорадичний факультатив, присвя -
чений головно охороні природи. Після Тбіліської конференції під
егідою ООН (1988) викладання набуває певної системності. За роз-
мовами про важливість екологічної освіти лишилося непоміченим
справді основне і принципове: змінилася парадигма екологічної ос-
віти. Спочатку метою було формування психологічної настанови на
раціональне природокористування, охорону природи взагалі. Тепер
ставиться завдання формувати екологічну свідомість, культуру, мо-
раль, етику. Тобто прагматику заступили світоглядні цінності.

Сьогодні існують різні тенденції екологічної освіти стосовно
пріоритету формування тих або інших підструктур екологічної сві-
домості. Відповідно до стратегічних орієнтацій в екологічній освіті
є три основні підходи до проблеми змісту екологічної освіти. Пер-
ший підхід пов’язаний з формуванням екологічних уявлень. Для сту-
дентів вищої школи сьогодні практично не існує концептуальної
і змістовно вибудованої системи екологічної освіти, за винятком хіба
що окремих предметів. Другий підхід – формування ставлення до
природи. Обираються така екологічна інформація і такі види діяль-
ності, які передбачають взаємини суб’єкта з природою. Третій підхід
пов’язаний із формуванням технологій взаємодії з природою. 

Екологічна освіта із середини 80-хроків невпинно входить в ос-
вітню практику, однак без жодного позитивного ефекту. Основна
причина та, що екологічна освіта 80-х років орієнтована на гербарт-
ську педагогіку, що діє за принципом виховуючого навчання. Вихо-
ванці накопичують екологічну інформацію, екологічні знання, але
екологічна культура при цьому не формується. Як наслідок – маємо
екологічно обізнану й екологічно невиховану особистість, котра, во-
лодіючи екологічними знаннями, проявляє актив екологічного ван-
далізму. Тому невідкладним є розроблення стратегії екологічного
виховання, оскільки вважається, що здійснюється воно автоматично –
разом з екологічним навчанням. Ясна річ, процес навчання і вихо-
вання тісно пов’язані між собою, хоча екологічне навчання – це
власне складова природничо-наукової освіти, а екологічне вихо-
вання має ціннісний аспект, адже передусім ідеться про формування
психоемоційної сфери студента.
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Методичний аспект проблеми екологічного виховання студента
висвітлюється на засадах міждисциплінарних зв’язків, що дає змогу
всебічно аналізувати будь-яке негативне явище у навколишньому се-
редовищі, яке виникло під впливом антропогенної діяльності,
глибше осмислювати теорію взаємозв’язків суспільства й природи
та будувати практичну діяльність на наукових засадах гармонізації
таких взаємозв’язків. Екологічна культура спеціаліста розглядається
як соціально значуща діяльність у взаємозв’язку з матеріальними та
духовними цінностями. Через розширення кола екологічних питань
поняття екологічного виховання набуває нового конкретного ста-
тусу, зумовленого його якісно новим тлумаченням, відмінним від
природоохоронного виховання.

Лукашенко Тетяна, Череднік Володимир
Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна»
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Зміст курсу «Основи екології» побудовано на основі сучасних уяв-
лень про сутність, структуру, цілі й завдання екології, її значення в житті
суспільства, місце й зв’язок з іншими науками. Система отриманих на
цій основі знань має забезпечити формування чітких і обґрунтованих
уявлень про взаємодію і взаємозв’язок усіх компонентів у природничій,
соціальній і технологічній сферах, про стратегію і тактику збереження
й стабільного розвитку життя на Землі. На нашу думку, у зв’язку з ви-
кладеним очевидною є необхідність змін у структурі екологічної освіти,
оновленні її змісту, реалізованого в системі традиційних і нових науко-
вих понять, дидактично і методично пов’язаних з різними освітніми
і освітньо-професійними рівнями; потрібне оновлення технологій на-
вчання екології, спрямованих на реалізацію програм неперервної ос-
віти, навчальних планів дисциплін різних рівнів засвоєння.
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Останнім часом істотно посилився вплив людини на природу.
За останні 40-50 років людство встигло пройти більшу частину
шляху, який відділяє планету від екологічної катастрофи. Шкідливі
виробничі і побутові відходи стали суттєво перекривати можливості
біосфери щодо їх природної переробки й нейтралізації. Вони стали
нагромаджуватися в атмосфері, воді, ґрунті і виявляти руйнівну дію
на природні цикли, що складалися мільйони років. Дедалі більше
посилюється нестача сировинних ресурсів, може настати загроза
в нестачі кисню і питної води. Забруднення довкілля веде до ско-
рочення ареалів і вимирання цілого комплексу живих організмів,
необоротних втрат ув генофонді планети. Трагедією для України ів-
сього світу стала аварія на Чорнобильській АЕС. Сучасна радіоеко-
логічна ситуація утворює небезпеку виродження української нації.

У наш час надвисоких перетворень середовища існування з вели-
чезними масштабами і не завжди передбачуваними наслідками рі-
вень екологічної освіти, виховання і культури населення визначає не
тільки сутність держави, а й умови економічного благополуччя і здо-
ров’я нації. Завдяки цьому в економічно розвинутих  країнах, де еко-
логічна культура, яка визначає рівень екологічної безпеки, перебуває
під постійним контролем держави і ставиться у ранг державної по-
літики, населення значно менше зазнає стресових ситуацій, ніж у ре-
гіонах зі слабким екологічним контролем. Оптимізація взаємодії
суспільства з природою, вироблення вмінь активно і цілеспрямовано
використовувати екологічні знання становлять найголовніше зав-
дання екологічної освіти. Це завдання стоїть перед усіма ланками ос-
віти і має вирішуватись суспільством у цілому.

Враховуючи значимість екологічної освіти, слід визначити його
природу і завдання. З огляду на те, що захист і поліпшення середо-
вища потребують включення в цю діяльність широких мас насе-
лення різного віку, рівня освіти і різної професійної орієнтації,
екологічна освіта повинна бути пристосована до всіх цих категорій
населення, розвивати в них розуміння необхідності підтримувати
екологічну рівновагу в середовищі, що оточує людину, і запобігати
небезпеці, що може загрожувати людині в разі його порушення.

Існують різноманітні трактування екологічної освіти. Наприк-
лад, що слід дати знання і розвинути здатність оцінювати стано-
вище і бачити комплексні проблеми стосовно середовища. Також
є думка, що екологічна освіта повинна вносити вклад у формування
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конструктивного підходу до середовища – як у філософському, так
і в прагматичному плані. Є розуміння того, що екологічна освіта
повинна займатися ставленням людини до його природного і штуч-
ного середовища, має охоплювати проблеми населення, забруд-
нення, використання ресурсів, збереження природи. Можна
сказати, що в різних визначеннях присутня одна і та сама думка:
екологічна освіта – це освіта з глобальних умов існування людства
і стратегії збереження цих  умов при постійному поліпшенні якості
життя. Метою екологічної освіти є розвиток уявлень про основні
характеристики середовища, що оточують людину, відношення
в ній і до неї, на основі чого людина прагне до збереження і поліп-
шення середовища.

По суті, екологічна освіта в рамках навчання має зробити внесок
у новий підхід у ставленні людини до свого середовища – як єдності
природного і штучного, пов’язуючи знання природничих і суспільних
наук про середовище як єдиний і необхідний життєвий простір лю-
дини, який можна зберегти і при постійному розвитку науки і техніки.
Однак екологічна освіта може робити внесок не тільки у стратегію іс-
нування, а й у поліпшення якості життя в конкретних середовищах.

Методологічною основою екологічної освіти слід вважати такі по-
ложення:

Світ матеріальний являє собою складну систему зв’язків і взає-
мовідносин, тобто зміни його елементів взаємозумовлені.

Захист природи являє собою застосування закону відносин і вза-
ємних дій, що існують у матеріальному світі.

Людина і суспільство – наслідок еволюції живої природи (сус-
пільство і природа становлять неподільне суперечливе ціле).

Зміни в біосфері, що шкідливі для людини і суспільства, зумов-
лені відсутністю або недостатністю заходів у регулюванні взаємодії
суспільства і природи.

Існує вплив природи на темпи розвитку суспільства, але відсутній
вплив природи на характер суспільних відносин.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

А між тим, у профільних класах починають застосовуватись нові,
частково «вузівські» технології, з метою безадаптаційного переходу до
форм навчання, що застосовуються у ВНЗ. 52,6% школярів вважають
за необхідне змінити форму уроку як основну. При вивченні профільних
предметів у профільних школах частіше, ніж у непрофільних викорис-
товуються лекції і семінари, як основна частина організаційної струк-
тури школи. Ускладнення змісту профільних предметів ставить вчителя
перед необхідністю застосування лекції. А в режимі семінару школярі
оволодівають прийомами полілогу, діалогу, правилами ведення дискусії
тощо. Окрім класичної лекції і семінару, є чимало споріднених форм:
конференції, ділові ігри, захист проектів. Способи навчання в сучасній
профільній школі наближуються до дослідницьких методів здобуття
знань. В профільних класах все частіше застосовуються науково-прак-
тичні експедиції (етнографічні, геологічні тощо), навчання за індивіду-
альними проблемно-пізнавальними програмами (хоча й незрозуміло,
як оплачувати вчителю таку індивідуалізацію) для особливо вмотиво-
ваних та обдарованих учнів. Дослідницькі завдання привабливі для мо-
лоді тим, що дозволяють оволодівати методами розв’язання наукових
задач, розвивають самостійність. А орієнтація на самостійність перед-
бачає розвиток в учнів рефлексії. Рефлексія – це не згадування го ловного
з навчального матеріалу чи формулювання висновків, а осмислення
способів діяльності, виділення її змістових особливостей. Форми освіт-
ньої рефлексії можуть бути різні: усне обговорення, письмове анкету-
вання, графічне зображення змін, аналіз труднощів. Проте на практиці
нові технології застосовує лише частина вчителів профільних класів,
більшість працює за традиційними методиками.

У процесі розробки теоретичних основ профілізації і в подальшому
складанні типових навчальних планів для профільних класів не вра-
хована можливість безболісного переходу учня від одного   профілю
до другого в тих випадках, коли учень зрозумів, що зробив неправильний
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вибір. Інваріантне ядро є у програмах всіх профілів, але спостеріга-
ється тенденція до його скорочення, та й ставлення до непрофільних
предметів зверхнє. Перехід учня з одного профілю до іншого виявля-
ється практично неможливим. То чи потрібна така профілізація?

Профільну освіту мають одержувати ті і тільки ті учні, які на кі-
нець 9-го класу визначились із профільним і  професійним вибором,
але н і в якому разі не за рахунок зниження якості навчання, щоб не
знизити загальнокультурний рівень випускника. Отже, скорочувати
іваріантне ядро змісту освіти неможна. Документ, що підтверджує
середню освіту повинен надавати можливість конкурсного вступу
у будь-який ВНЗ, а от обсяг знань у випускників шкіл різних профілів –
різний. Учень не повинен страждати за неправильний вибір, тим
більше, що в помилковому виборі буває провина не учня, а школи
з причини поганої допрофільної підготовки. Вищі ж навчальні за-
клади надають перевагу випускникам «свого» профілю.

Таким чином, профільне навчання в Україні – незворотній про-
цес, необхідність його визнано у всьому світі. Адже сенс життя кож-
ної людини полягає у найбільш повній життєвій самореалізації, що
має принести користь суспільству і самій людині. Проблема в ідеї
профільного навчання полягає у неузгодженості теоретичних пошу-
ків і реалій сьогоденної освітньої парадигми. Ми плануємо чудові ре-
форми, а одержуємо результати навіть гірші ніж «як завжди».
Образно кажучи, на папері в проекті у нас автомобіль, а після зби-
рання деталей – ґринджоли. Сьогодні профільне навчання зависло
між проголошеними цілями і реаліями практики. Для виходу з цієї
ситуації необхідно узгодження дій науковців (більше прогресивності
і гнучкості) і вчителів-практиків (старанність і досвід).

Малишев Віктор, Лукашенко Тетяна 
кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій, 
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ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Важливим чинником інноваційного розвитку держави є модер-
нізація системи освіти у напрямі підготовки конкурентноспромож-
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ної особистості, здатної до сприйняття євроінтеграційних процесів,
до функціонування у глобальних соціокультурних перетвореннях.
Тож актуальним завданням сьогодення в галузі освіти є підготовка
людини, здатної творити і сприймати зміни, нововведення, налаш-
тованої на набуття ціннісно значущих компетенцій, необхідних їй
спочатку для самовизначення у виборі профілю навчання, а потім
і професійного самовизначення.

Який же сьогодні стан справ у підготовці до профільного на-
вчання, на яке через три роки буде здійснено масовий перехід згідно
з Концепцією профільного навчання в старшій школі та наказом
МОН України №145 від 9.03.05р. про типові навчальні плани для
профільних шкіл.

Отже, типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів
за рівнями змісту та профілями навчання розроблено. Виокремлено
напрями навчання, що включають кілька профілів. Зокрема, природ-
ничо-математичний напрям включає фізико-математичний, матема-
тичний, фізичний, екологічний, біолого-хімічний, біоло  го-фізичний,
біолого-географічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний, фі-
зико-хімічний, агрохімічний профілі. У свою чергу суспільно-гумані-
тарний напрям навчання поділяється на профілі: історичний,
правовий, філософський, економічний. У філологічному ж напрямі
диференціюють профілі: української філології, іноземної філології,
історико-філологічний. У технологічному напрямі розрізняють тех-
нологічний та інформаційно-технологічний профілі. А от художньо-
естетичний та спортивний напрями  мають відповідно по одному
одноіменному профілю.

Для кожного профілю зазначено число годин на профільні й не-
профільні предмети, вказано додатковий час на поглиблене ви-
вчення предметів – введення спецкурсів і факультативів (8-12% часу
від загальнонавчального навантаження учнів). Із варіантів профіль-
ного навчання на сьогодні відомі такі:

Багатопрофільний навчальний заклад (ліцей, гімназія), що має
кілька напрямів профілізації (наприклад природничо-математич-
ний, художньо-естетичний тощо).

Однопрофільні старші школи (10-12-і класи) в місцевостях
з малою наповнюваністю класів, де учнів 10-12-х класів готують за
одним профілем.

Мережова взаємодія шкіл. За такого варіанту учні можуть відві-
дувати спецкурси за межами школи або дистанційно. В цьому
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випадку виникають певні фінансові ускладнення, які треба розв’язу-
вати через управління освіти.

Профільне навчання за індивідуальними навчальними планами
учнів. У цьому випадку найчастіше прийнятним є «метод проектів»
як варіативна модель профілювання. Він стимулює інтерес школярів
до певних проблем, що передбачає оволодіння певною сумою знань
і допомагає побачити їх практичну цінність. Цей метод передбачає
(за Н.Шиян) етапи: пошуковий, аналітичний, практичний, презен-
таційний, контролюючий і ставить за мету організацію дослідниць-
кої творчої діяльності учнів, використання методів самостійної
пізнавальної роботи, сприяння розвитку інтелектуальної активност.
Цей варіант профільного навчання ще мало поширений в Україні.

Отже, директивні документи є, то чи готові ми до масового пере-
ходу на профільне навчання як найбільш нагальне? Адже у більшості
країн зарубіжжя основним принципом побудови старшої школи
є профільна диференціація, яка передбачає професійно орієнтоване
вивчення циклу відповідних профілю предметів, що дає можливість
учням поглибити знання в обраній сфері. Тож сьогодні до найбільш
перспективних завдань дидактики відносять: а) конструювання
змісту навчального предмета, спрямоване на реалізацію його варіа-
тивності; б) комплекс проблем диференціації навчання. Остаточної
наукової теорії щодо диференціації навчання в світі досі немає,
спроба вдосконалення систем диференційованого навчання ведеться
методом проб і помилок. Тому необхідні фундаментальні дослід-
ження цієї проблематики.

Провідне місце в реалізації програм профільного навчання нале-
жить підготовці вчителя. Для профільної школи потрібен вчитель –
генератор ідей, людина творча, що має високий інтелект. Він має
бути мудрим (не актуальним знанням, а потенцією розуму), науково-
компетентним, виявляти інтерес до розробки і реалізації нових на-
вчальних програм, володіти психологічними знаннями, культурою
спілкування. Вчитель профільних класів має бути організатором на-
вчальної, пошукової роботи, консультантом, наставником, мати хо-
рошу фахову та методичну підготовку, вміти зацікавити дітей
обраним предметом. Тож підготовка такого вчителя становить про-
блему для успішної реалізації профільного навчання.

До параметрів оцінки й самооцінки професійної компетентності
вчителя профільної школи можна віднести: здатність діяти на основі
отриманих знань, знати основні документи про школу і зокрема про
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профільне навчання, засвоїти методологічні основи особистісно орі-
єнтованого навчання, володіти змістом фахового предмета на ви -
сокому рівні, методикою організації проектної діяльності учнів,
методикою пошукового і наукового есперименту з предмету викла-
дання. Окрім того, вчитель профільного предмета має вміти розроб-
ляти елективні курси і забезпечити їх ефективне функціонування,
вдало використовувати всю багатоманітність форм діяльності учнів
(проектні, індивідуальні, групові), вміло організовувати самостійну
роботу з різними джерелами інформації та базами даних. Додатково
до традиційних використовувати нові види, форми, методи й засоби
визначення динаміки просування учнів у навчальному процесі, вра-
ховувати їх індивідуальне зростання.

Малишев Віктор, Лукашенко Тетяна 
кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій,  
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ЗАВДАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ СЕРЕДНІХ ШКІЛ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Вчителі профільних предметів мають будувати логіку викладання
предмета, виходячи із запитів часу, потреб і можливостей учнів, по-
тенцій їх розвитку. Вміти діагностувати, контролювати і прогнозу-
вати ситуації розвитку стосунків у колективі, визначати труднощі,
аналізувати їх причини і відшукувати шляхи їх виправлення. Знатися
на сучасних технологіях навчання, що формують практичні навички
збору, аналізу інформації, стимулювання самостійної практичної ро-
боти учнів, формувати відповідальний вибір рішення та самооцінку
якості результатів. Сучасний вчитель профільного навчання має
вміти користуватись комп’ютером та використовувати можливості
інформаційних технологій для відкритої освіти (Інтернет, Інтел).

Вони мають забезпечити практичну орієнтацію освіти, забез-
печити формування компетентностей учнів (інтелектуальної, кому-
нікативної, пізнавальної, інформаційної тощо), сприяти їх
професійному самовизначенню. Якщо вчитель профільної дисцип-
ліни ще й класний керівник, то як вихователь він має володіти
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комунікабельністю, конгруентністю, емпатичним розумінням, фа-
силітаційними здібностями, вміти знаходити контакт з дітьми. Від-
повідно вони мають виховувати в учнів комплекс позитивних
загальнолюдських якостей і елементів загальнолюдської культури,
які визначають поведінку людини в суспільстві. Анкетування вчите-
лів курсів підвищення кваліфікації за даними критеріями засвідчило,
що хоча 74% вчителів усвідомлюють актуальність введення профіль-
ного навчання, лише 28% з них, за їх власною думкою, здатні пра-
цювати в профільній школі, а 90% не знають, які нові вміння
повинен мати вчитель профільної школи у порівнянні з вчителем не-
профільної. Тобто навіть за самооцінкою опитаних вчителів основна
маса їх не готова до роботи в профільній школі.

То ж чи готова більшість  вчителів-практиків до профільного на-
вчання?

Аналіз програм педуніверситетів та аналіз освітньо-кваліфікацій-
них характеристик випускників кількох вищих навчальних закладів
України свідчить, що в цих державних документах компетентність
вчителя як здатність діяти на основі отриманих знань розглядається
з кількох позицій: як готовність майбутнього вчителя виконувати свої
професійні обов’язки, як обізнаність молодого вчителя в педагогічній
галузі. Тобто дуже загально, нічого не згадується про його готовність
до роботи з профільного навчання, про поглиблену фахову підготовку.
Такий самий висновок можна зробити й з аналізу додатків до освітньо-
кваліфікаційних характеристик, а також навчальних планів педунівер-
ситетів. Тобто підготовці студентів до   профільного навчання не
приділяється належної уваги. Не розглядається як компонент компе-
тентності вчителя необхідність профорієнтаційної роботи і допомоги
учням у виборі профілю навчання. Звідси також виникає проблема
підготовки до профільного навчання старшокласників.

Приєднання України до Болонського процесу змінює підходи до
формування змісту вищої освіти педагогічних працівників. Це ви-
магає підготовки фахівців з належним рівнем професійної компе-
тентності для роботи в спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях.
В елітних навчальних закладах вчитель має бути фахівцем вищого
гатунку у викладанні профільних предметів, веденні спецкурсів,
тобто бути готовим до роботи у профільних класах, бути не лише но-
сієм знань, а й провідником на шляху здобуття учнями освіти, по-
радником у правильному виборі профілю навчання.
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Набуття досвіду молодими вчителями після закінчення універси-
тету триває 1-4 роки, а потім процес підвищення категорії супровод-
жується відвідуванням курсів у структурі інститутів післядипломної
освіти педагогічних працівників. Проте і в системі інститутів після-
дипломної освіти недостатньо уваги приділяється підготовці до про-
фільного навчання, на яке в основній своїй масі школи переходять
уже через три роки. Тому й виявлено, що причинами незадоволення
слухачів курсів були названі: «низький професійний рівень викла-
дання», «недостатня практична орієнтованість», «відсутність зв’язку
між теорією і практикою». Завдання інтеграції педагогічної освіти
України у світовий і європейський освітній простір вимагає нових
організаційних умов і заходів щодо поширення кращого зарубіжного
досвіду, в тому числі в галузі профілювання навчання як одного із
стратегічних орієнтирів функціонування і розвитку післядипломної
педагогічної освіти.

Зміст післядипломної освіти як і зміст програм вищих навчальних
закладів вимагає оновлення, щоб подолати його однобічність і дис-
гармонійність, відірваність від життя. На жаль, ані серед функцій
професійної діяльності методистів з післядипломної перепідготовки,
ані у визначенні кінцевої мети підвищення кваліфікації, тобто під-
вищення рівня їх професійної компетентності не зазначено готов-
ність до консультування з питань профільного навчання. Водночас
зростання числа елітарних освітніх установ (ліцеїв, гімназій) та про-
фільних класів масових шкіл, збільшення частки обдарованих дітей,
з якими треба працювати за ексклюзивними програмами, усклад-
нення соціальних завдань у галузі освіти, зокрема роботи з профілі-
зації і профорієнтації учнів, зростання потреб в освітніх послугах,
поповнення програм інноваційним змістом підвищує вимоги до
рівня післядипломної освіти педагогічних працівників. Адже за ма-
теріалами Дамаської декларації Міжнародної ради з освіти дорослих
не можна чекати поки наступні покоління одержать якіснішу освіту,
потреба в творчій компетентній і професійній участі громадян є не-
вікладною вже зараз.

Отже, готувати педагогів до профільної школи необхідно зараз,
а не через три роки, коли перехід на профільне навчання стане ма-
совим і обов’язковим. Освіта надто повільно адаптується до змін, що
відбуваються в суспільстві, хоча потреба її інноваційного розвитку
здається всім зрозумілою.

людей з особливими потребами                                      Секція І
в загальноосвітній простір



60

Матвійчук Вікторія Маноліївна, 
старший викладач кафедри здоров’я людини 

і фізичної реабілітації
Хмельницького інституту соціальних технологій 

ВНЗ Університет «Україна»,
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ 
У СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ

В РАМКАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ

При підготовці фахівців зі «Здоров’я людини» у Хмельницькому
інституті соціальних технологій Відкритого міжнародного універси-
тету розвитку людини «Україна» велика увага приділяється форму-
ванню знань про здоров’я людини. Це питання розглядається при
вивченні декількох дисциплін у тому числі і на дисципліни «Втуп до
спеціальності» у інклюзивній групі 1 курсу.

Життя у сучасному світі дуже часто приводить до розвитку стре-
сових станів і однією з задач навчання майбутніх спеціалістів є на-
дання знань про методи управління стресом. Більшість людей
вважають стрес негативним явищем, яке хотілося б уникати і ця
думка є найбільшою перешкодою на шляху до оволодіння методами
управління стресом. 

Говорячи про методи управління стресом, корисно думати про
позитивні моменти, які можна витягти з більшості стресових ситуа-
цій. Коли людині вдається реалізувати цю здатність на практиці,
вона долає найбільшу перешкоду на шляху до знаходження стійкості
до стресу. Уміння перетворювати негатив у позитив є свого роду
кульмінацією методів управління стресом. Навчившись контролю-
вати неприємні ситуації, у які зненацька попадаємо, ми перетво-
рюємо їх у життєвий досвід, автоматично вважаючи, що саме він
дозволяє нам демонструвати свої кращі якості й робить наше життя
більш результативним й повноцінним.

Для цього необхідно навчити студентів усвідомлювати саму при-
роду стресу, навчитися розглядати стрес як можливість, яку можна
ефективно використовувати у власному житті, навчитися управляти
собою та ситуаціями, що відбуваються навколо. 
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Основна ідея полягає в тому, що якщо ви не можете контролю-
вати стрес, то можете навчитися контролювати свою реакцію на
нього. Уміння регулювати свій психоемоційний стан є способом
знайти контроль над власними емоційними й фізіологічними реак-
ціями. Для цього студенти вивчають відповідні техніки, а саме: тех-
ніки виконання ритмічного дихання, техніки оптимізації емоційної
стійкості, техніки розпізнавання ознак тілесної напруги, застосову-
ють релаксаційні практики й психофізичні вправи.

Тіло людини створене для руху, який так само природний й не-
обхідний для життя, як і дихання. Рух врівноважує, зціляє, будить
енергію життя й наповнює людину нею. Будучи засобом фізичного
зв’язку із психічним і духовним усередині нас, він породжує психічну
енергію, необхідну для знаходження сили, духовного вдосконалю-
вання, і успішного життя. 

На практичних заняттях студенти навчаються розпізнавати
ознаки стресу, позитивно змінювати свою точку зору на деякі си-
туації, вчаться відволікатися від неприємних переживань, викорис-
товувати стрес у творчому процесі, признавати свою неповторність
і унікальність. 

Все на світі змінюється. Міняючись сама людина може змінити
свій світ. Необхідно сприймати зміни, як щось позитивне, тоді про-
цес мислення збереже чистоту, ясність і жвавість. Необхідно навчи-
тися робити акцент на позитивних подіях й успіхах у своєму житті.
Людині не треба чекати, коли інші зроблять її щасливою, вона по-
винна зробити щасливою себе сама. 

Разом з психологічними методами також необхідно враховувати
необхідність якісного харчування, гарного сну, робити регулярні фі-
зичні вправи, перебувати на свіжому повітрі. Фізичне навантаження:
біг, теніс, садівництво – кращі ліки проти стресу. Необхідно уникати
алкоголю і наркотиків. Вони можуть замаскувати стрес, але вони не
допоможуть упоратися із проблемами. Задача студентів навчитися
управляти стресом, а не пригнічувати його. Стрес, будучи джерелом
дуже сильної енергії, у випадку придушення природних реакцій ор-
ганізму, здатний викликати руйнування організму. 

Для досягнення результату необхідно гармонічна комбінація тео-
ретичних знань, багаторазових практичних тренувань і самоаналізу.
Для того, щоб знання стало особистісним, «працювало» у стресових
ситуаціях як освоєний, звичний інструмент, воно повинне опиратися
на особисту практику.
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Навроцька Юлія Олександрівна, Гітун Наталія Іванівна,
Луцький інститут розвитку людини, 

43020, м. Луцьк, вул. Г. Гонгадзе, 5, 
066-937-12-19, ggitun@ukr.net

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Інклюзія – це система освітніх послуг, що ґрунтується на при-
нципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навча-
тися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах
загальноосвітнього закладу. Її слід розуміти як реформування масо-
вих шкіл та перепланування навчальних  приміщень  таким чи ном,
щоб вони відповідали потребам усіх дітей без винятку. Цей термін
виявився  таким, що  найбільш точно визначає й описує процес рів-
ного співіснування в освітньому середовищі людей  і, перш  за все,
дітей з різними потребами. Таким чином необхідним є впровад-
ження новітніх форм освіти, які б надавали можливість особливим
дітям навчатися із «здоровими» дітьми, саме це й передбачає інклю-
зивна освіта. 

Викладачі, які впроваджують  в  дію  принципи  інклюзії,  вико-
ристовують наступні засоби включення:  

1) приймають учнів з особливими потребами, як і всіх інших дітей
в класі; 

2) включають  їх  в  однакові  види  діяльності, ставлячи при цьому
різні завдання; 

3) залучають  учнів  в  колективні  форми  навчання і групове ви-
рішення завдань; 

4) використовувати й інші стратегії колективної участі – ігри,
спільні проекти, різноманітні дослідження тощо.

Одним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр
освітніх потреб в шкільному середовищі та поза його межами.

При визначенні сутності інклюзії, важливо звернути увагу на чо-
тири елементи, які ілюструють її характерні особливості. 

Інклюзія – це процес. Важливо зазначити, що інклюзія має роз-
глядатись як постійний пошук ефективніших шляхів задоволення
індивідуальних потреб усіх дітей. У цьому випадку відмінності роз-
глядаються як позитивне явище, яке стимулює навчання дітей та
дорослих.

Секція І                                             Сучасні проблеми навчання,
виховання та інклюзії



63

Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням.
Відповідно, вона включає проведення комплексної оцінки, збір ін-
формації з різноманітних джерел для розробки індивідуального
плану розвитку та реалізації його на практиці.

Інклюзія передбачає присутність, участь та досягнення. «При-
сутність» в цьому контексті розглядається як надання можливості
навчатися в загальноосвітньому навчальному закладі та пристосу-
вання, необхідні для цього; «участь» розглядається як позитивний
досвід, який набуває учень у процесі навчання, та врахування став-
лення учня до самого себе в цьому процесі; «досягнення» розгляда-
ється як комплексний результат навчання упродовж навчального
року, а не лише результати тестів та екзаменів.

Інклюзія передбачає певний наголос на ті групи учнів, які підля-
гають «ризику» виключення або обмеження в навчанні. Це визначає
моральну відповідальність перед такими «групами ризику» та гаран-
тування їм можливості участі в освітньому процесі. 

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-
яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх
людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.

Ураховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що інклюзія
передбачає особистісно зорієнтовані методи навчання, в основі яких –
індивідуальний підхід до кожної дитини з урахуванням усіх її інди-
відуальних особливостей – здібностей, особливостей розвитку, типів
темпераменту, статі, сімейної культури тощо.

Філософія інклюзивної освіти базується на переконаннях у необ-
хідності зміни освітньої парадигми – реформуванні шляхом об’єд-
нання двох традиційних систем (спеціальної і масової освіти) в єдину
освітню систему.

Інклюзія передбачає не просто середовище, а й спеціально роз-
роблені методики та необхідну підтримку учням зі спеціальними ос-
вітніми потребами, що перебувають у масових загальноосвітніх
школах та школах місцевих спільнот. 

Отже, інклюзивне навчання в загальноосвітніх закладах – альтер-
нативне навчанню в спеціалізованих закладах і має ряд переваг.
Перша з них – дитина вчиться життєдіяльності в суспільстві здоро-
вих людей, у неї формується направленість до нормального, повно-
цінного життя і тут головне в тісному співробітництві з сім’єю,
сформувати у дитини сприйняття своєї хвороби не як обтяжливої
життєвої обставини, а як певного способу життя.
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Інклюзивна модель має впроваджуватися в систему освіти: по-перше,
заради  тієї  категорії  дітей,  яка все ще залишається ві дір ваною від
своїх однолітків, а тому і від суспільства; по-друге, наповнити сенсом
життя усіх дітей з особливими потребами, включивши їх в повно-
цінне освітнє середовище; по-третє, сприяти, таким чином, соціа-
лізації цих дітей.

Петренко Тетяна, Тропіна Аліна
Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна»
Інженерно-технологічний інститут, 

кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки
Київ, вул. Львівська, 23, тел. 044-424-94-33

ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У СТУДЕНТІВ

Дидактичними умовами формування екологічних знань у студен-
тів економічних спеціальностей є такі:

Принцип науковості. Його сутність – усі факти, знання, поло-
ження і закони, що вивчаються, повинні бути науково правильні, так
само, як і спосіб обґрунтування положень і законів та формування
понять у процесі навчання.

Для реалізації цього принципу необхідне вивчення основних
екологічних законів та вміння їх використовувати на практиці. При-
нцип науковості дає змогу розкрити причинно-наслідкові зв’язки
явищ, які відбуваються в навколишньому середовищі, демонструє
потужність людських знань у галузі екологія, розкриває історію роз-
витку науки, боротьби тенденцій, орієнтації на міждисциплінарні
наукові зв’язки.

Принцип систематичності й послідовності навчання передбачає сис-
темність у роботі студентів (систематичне відвідування занять, увага
на лекціях, систематичне повторення навчального матеріалу).

Принцип доступності навчання. Реалізація цього принципу перед-
бачає: врахування рівня розвитку; індивідуальних особливостей; до-
тримання правил: від простого – до складного, від відомого – до
невідомого, від близького – до далекого. 
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Принцип зв’язку навчання з життям. Реалізацію цього принципу
забезпечують: використання на семінарах життєвого досвіду студен-
тів; застосування набутих знань у практичній діяльності; розкриття
практичної значимості знань; безпосередня участь студентів у гро-
мадському житті.

Реальне життя показує, що екологічна освіта виявляється малое-
фективною, коли вона базується тільки на повідомленні відповідних
знань, порад, інструкцій та ін. Вона не сприяє своєчасному психоемо-
ційному сприйняттю екологічної інформації. Оскільки компонентами
процесу виховання незалежно від його змісту є свідомість особистості,
її емоційно-чуттєва сфера, навички і звички поведінки, реальним по-
стає той факт, що заняття з екології повинні базуватися на реалізації
психоемоційних властивостей людини: співпереживанні, співчутті, ра-
дості, любові, відчутті гармонії. Саме за таких умов екологічна освіта
буде здійснюватися через спеціально організоване екологічне навчання
та виховання, орієнтоване на формування екологічної культури сту-
дентів. Тому існує необхідність показати, що існують різноманітні, до-
сить ефективні форми екологічного навчання молоді.

Мета екологічної освіти – пропаганда ідей  охорони та збе -
реження навколишнього середовища. Екологічна освіта в Україні
оцінюється як критична, не сходять з порядку денного ключові про-
блеми: забруднення атмосфери, водних і земельних ресурсів, нагро-
мадження промислових відходів, що не переробляються і міського
сміття, неспроможність зберегти унікальні екосистеми та біологічне
різноманіття. 

Екологічні кризи часто розглядають як явище зовнішнє по відно-
шенню до людини, а не як те, що знаходиться в ній самій. Однак
будь-які методи та заходи, що приймаються на захист природи, ви-
значаються поведінкою людини, яка взаємодіє з нею, її відношенням
до природи.

Аналізуючи формування ставлення до окремих природних об’єк-
тів та природи в цілому з точки зору психології, слід наголосити, що
існує кілька каналів ставлення, таких як перцептивний, когнітивний
та практичний канали. Перцептивний канал формування ставлення
базується на так званих природних психологічних редізерах, резуль-
татом впливу яких є відчуття. Нетрадиційні форми та засоби еколо-
гічного виховання в давній схемі зачіпають ланку саме формування
ставлення в процесі побудови перцептивного образу.
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Згадані особливості дають основу для розуміння того, що згодом
сформувалось під назвою екологічної психопедагогіки. Екологічна
психопедагогіка – це методологічний напрямок у педагогіці, в рам-
ках якою розроблюють критерії відбору змісту, а також підходи до
створення принципів, методів та форм екологічної освіти.

Отже, методологічною основою впровадження нетрадиційних
форм та засобів екологічної освіти і виховання в навчально-вихов-
ний процес стала інвайроментальна педагогіка, що базується перш
за все на ексцентричному типі екологічної свідомості. Її централь-
ною ідеєю є стимулювання дій таким чином, щоб зменшити ту
шкоду, яку ми завдаємо природ. Для здійснення таких дій людина
повинна бути готовою психологічно. Тому екологічна освіта і ви-
ховання повинно мати на меті перш за все підготовку особистості,
яка мислить. Як зазначає Дж.Мейсі, реорганізація нашого сприй-
няття звільняє нас вад ілюзії про те, чим нам необхідно володіти
і приводить нас до усвідомлення нашої єдності з живим тілом
Землі. Серед багатьох можливих шляхів такої реорганізації вона
вказує на загальну теорію живих систем, що відображає самоорга-
нізуючу природу реальності га присутність розуму в природі; еко-
логію, що веде нас від антропоцентризму до планети всіх живих
істот та екопсихологію, що допомагає засобами психотерапії. По-
єднуючи саме ці три ланки, екологічне навчання і виховання по-
винно формувати сприйняття природи, як всесвіту, коли кожний
природний об’єкт принципово унікальний та неповторний, так
само, як і кожна людина.

Відомо, що метою екологічної освіти і  виховання є формування
«екологічної особистості», тобто особистості з ексцентричним типом
екологічної свідомості. За спрямуванням та рівнями саморефлекси
екологічна свідомість може бути імпліцитною або експліцитною. Ім-
пліцитність екологічної свідомості визначається прихованістю
змісту, непевністю тієї екологічної місткості, яка може бути виявлена
лише опосередковано через свої зв’язки з іншими об’єктами або
процесами. Експліцитність екологічної свідомості – явний, чіткий,
розгорнутий вид суджень, що доступні зовнішньому спостереженню
форми екологічних вчинків та дій. Цей рівень екологічної свідомості
класично розгортається в освітніх програмах.
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ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА  ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Педагогічна праця викладача вищого навчального закладу є особ-
ливою формою висококваліфікованої розумової діяльності творчого
характеру. Вона спрямована на навчання, виховання і розвиток сту-
дентів, формування у них професійних знань, умінь та навичок, ви-
ховання активної життєвої позиції [1].

Для формування особистості викладача, педагогічна освіта ста-
вить головне та ґрунтовне завдання – це всебічний розвиток людини
як найвищої цінності суспільства, з її накопиченим культурним та
освітнім рівнями, за якими вона спеціалізується.

Підготовка викладача для організації навчального процесу зі студен-
тами з особливими потребами включає в себе високі вимоги до педаго-
гічної культури, яка достатньо повно розглядає духовні та матеріальні
цінності освіти та виховання, методи педагогічної майстерності й діяль-
ності, необхідні під час проведення лекційних та практичних занять.
Сутність педагогічної культури передбачає особливо ціннісне відно-
шення до студентів з особливими потребами, яка в свою чергу тісно
пов’язана з гуманістичною педагогічною культурою, яка базується на
таких принципах: освіченості у сфері предмета викладання та володіння
технологіями; психолого-педагогічній компетентності; гуманізму по від-
ношенню до студентів з різними фізичними вимогами; толерантності;
культури спілкування з аудиторією та окремо з кожним студентом. 

Для організації навчального процесу, слід підключати усіх студен-
тів, незалежно від фізичних можливостей, а саме шляхом підготовки
семінарів, практичних занять, ділових ігор, які будуть направлені на
розвиток комунікативних навичок, самостійності, вмінні працювати
у команді, виявляти компетентності усіх учасників процесу.

Кожен викладач, працюючи зі студентами з особливими потре-
бами, під час навчального процесу проявляє свій рівень професійно-
педагогічної поведінки, яку формує при взаємодії з колегами, що
мають спеціальну освіту (соціальна робота, психологія, фізична
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реабілітація), а також дотримується педагогічної етики, норм моралі,
доброзичливості, гідності. Особливу увагу, викладач протягом лекції
чи практичного заняття, має приділяти міміці, жестам, володінню
голосом; проявляти привітність, чуйність, уважність; оскільки кожен
студент, по-різному сприймає матеріал (це пов’язано з можливос-
тями його конспектувати або сприймати з різних носіїв).

Слід також зазначити, що викладач гуманітарних дисциплін та
викладач природничих дисциплін мають створити такі умови для на-
вчання  студентів з особливими потребами, щоб увесь матеріал був
компактним та доступним як в аудиторії, так і дистанційно. Багато
викладачів не завжди готові працювати зі студентами, що потребу-
ють особливого ставлення, тому, на нашу думку, в університеті є не-
обхідність проведення семінарів та тренінгів по психологічній та
методологічній підготовці викладацького складу. Це буде сприяти
зростанню педагогічної майстерності викладача й адаптації студентів
з особливими потребами до навчального процесу.

Отже, викладач вищої школи повинен бути не тільки спеціаліс-
том, що навчає, але й бути обізнаним з досягненнями і здобутками
сучасності, повинен весь час оновлювати свій багаж знань. Визна-
чивши свій індивідуальний стиль педагогічної діяльності, сприяти
розвитку навчального процесу для студентів з особливими потре-
бами. Викладацька робота потребує незалежної самооцінки своєї
діяльності у цілому, а також визначення свого професіоналізму в пе-
дагогічній майстерності, творчості, науці.
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ДЛЯ ДІТЕЙ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Міжнародні стандарти в галузі прав людини ґрунтуються на ідеї
участі кожної особи в суспільному житті на засадах рівності й без
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дискримінації. Поширення в Україні процесу інклюзивного на-
вчання дітей з обмеженими можливостями фізичного та/або психіч-
ного здоров’я є не лише відображенням часу, але й представляє
собою ще один крок до забезпечення повної реалізації прав дітей
з особливими потребами на якісну освіту. Інклюзивна практика реа-
лізує доступ до одержання освіти в загальноосвітньому закладі за міс-
цем проживання та створення необхідних умов для успішного
навчання для всіх без виключення дітей, незалежно від їх індивіду-
альних особливостей, психічних та фізичних можливостей. Збіль-
шення кількості народження дітей із порушеннями в розвитку не
лише проблема українського, але глобального масштабу. Рівень під-
тримки, гуманізм та терпимість у ставленні до дітей з особливими
потребами, можливість надати їм доступну та якісну освіту – показ-
ники ступеня розвитку суспільства, в якому вони живуть. Реалізація
прав на освіту дітей з обмеженими можливостями здоров’я розгля-
дається як одна з найважливіших завдань державної політики в ос-
віті. Отримання такими дітьми якісної загальної та професійної
освіти є одним з основних і невід’ємних умов їх успішної соціалізації,
забезпечення повноцінної участі в житті суспільства, ефективної
самореалізації в різних видах професійної і соціальної діяль нос -
ті. Метою роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного
розвитку, є інтеграція у сучасну систему соціальних стосунків [2].
Діти народжуються з великими потенціальними можливостями піз-
навати світ у всій його красі, жити, розвиватись і творити в ньому.
Спілкування є однією з основних людських потреб. Дитина з особ-
ливими потребами – не пасивний член суспільства, а особистість,
яка має право на задоволення власних соціальних потреб, на працю,
відпочинок, створення сім’ї, пенсійне забезпечення, доступ до куль-
турних цінностей.

Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана, насампе-
ред, з тим, що число дітей, які потребують навчання, неухильно
росте. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виклю-
чає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове став-
лення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей
з особливими потребами. Навчання дітей з особливими потребами
ґрунтується на принципах виваженої педагогіки, дієвість яких під-
тверджується і від використання якої виграють усі діти. Вона перед-
бачає, що різноманітність між людьми є природнім явищем. Через
обмеження у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні розвиток
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цих дітей значною мірою залежить від задоволення їхніх потреб ін-
шими людьми, а це становить багатогранний процес соціально-пе-
дагогічної інтеграції та процесу інклюзії, зокрема. Освіта дітей
з особливостями психофізичного розвитку є однією із найважливі-
ших завдань для країни. Це необхідна створення дійсно інклюзив-
ного середовища, де кожен зможе відчувати затребуваність свого
існування. Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині,
незалежно від її потреб та інших обставин , повністю реалізувати свій
потенціал, приносити користь суспільству і стати повноцінним його
членом. Водночас, наше сьогодення – це зміна ціннісних орієнтацій
в освіті, визначення розмаїття кожної дитини, обумовлене зміною
освітньої парадигми на гуманістичну «освіта для всіх, школа для всіх» [3].

Перед нашим суспільством стоїть гостра проблема залучення
наших співгромадян, що мають деякі особливості фізичного роз-
витку в соціум, проблема їх активної адаптації, соціалізації та роз-
витку в рамках суспільства і на благо суспільства.

Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є розвиток в Україні
інклюзивної освіти, націленої на:

– залучення дітей з обмеженими можливостями в освітній
процес;

– соціалізація дітей-інвалідів у сучасному суспільстві;
– створення активної поведінкової установки у дітей-інвалідів на

впевнене позиціонування себе в сучасному суспільстві;
– вміння перетворювати свої недоліки в достоїнства;
– зміна ставлення сучасного суспільства до людей з обмеженими

можливостями.
Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демо-

кратичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспіль-
ства. Навчання в інклюзивних навчальних закладах є корисним, як
для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з нор-
мальним рівнем розвитку, членів суспільства в цілому. Інклюзивна
освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відпові-
дало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особ-
ливостей її психофізичного розвитку.

Інклюзія є соціальною концепцією, яка передбачає розуміння
мети – гуманізація суспільних відносин і прийняття прав осіб з об-
меженими можливостями на якісну та доступну освіту. Інклюзія в
освіті – це ступінь інклюзії в суспільстві, одна з гуманітарних ідей
його розвитку.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ

АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ Й ЗАСТОСУВАННЯ

Результативне здійснення інноваційного розвитку загальноосвітньо -
 го навчального закладу неможливе без його об’єктивного оцінювання.

Діяльність уповноважених органів та окремих педагогів з оціню-
вання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального за-
кладу має на меті досягнення важливих прикладних результатів, які
можна поділити на:

– первинні, які полягатимуть у винесенні кількісних та якісних
оцінок, установленні рівня означеного розвитку навчального за-
кладу, виділенні його тенденцій, передбаченні динаміки в найближ-
чій та віддаленій перспективах;

– вторинні, які базуватимуться на первинних, постануть унаслі-
док розроблення та представлення практичних або методичних
рекомендацій керівництву і педагогічному колективу загальноосвіт-
нього навчального закладу щодо здійснення його інноваційного роз-
витку в подальшому.

Таким чином, оцінювання інноваційного розвитку загально -
освітнього навчального закладу має забезпечити як визначення

людей з особливими потребами                                      Секція І
в загальноосвітній простір



72

актуального стану цього процесу, так і надання чітких, науково об-
ґрунтованих рекомендацій щодо його оптимального здійснення (іні-
ціювання) в майбутньому.

Проведений теоретичний аналіз та узагальнення, результати екс-
периментального дослідження дають нам змогу обгрунтувати наяв-
ність п’яти якісних рівнів інноваційного розвитку загальноосвітнього
навчального закладу: високого, достатнього, задовільного, незадовіль-
ного, низького. Кожен із означених якісних рівнів матиме відповідні
кількісні показники за визначеними факторами (організаційно-уп-
равлінський, кадровий, методичний, освітньо-технологічний, ре -
сурсний, громадський) та інваріантними критеріями (активність,
детермінованість, концептуально-цільова визначеність, системність,
систематичність і динамічність, результативність, ефективність, тех-
нологічність) за кожним з цих факторів.

Практичні й методичні рекомендації, які будуть розроблені для
керівництва і педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних
закладів (у кожного з яких будуть свої кількісні та якісні (рівень)
оцінки інноваційного розвитку) матимуть відповідну цільову і зміс-
тову специфіку.

Так, рекомендації для навчальних закладів з високим рівнем ін-
новаційного розвитку спрямовуватимуться на збереження цих по-
казників шляхом визначення нових перспективних напрямів
розвитку, прогнозування його нових завдань і засобів їхнього вирі-
шення. Метою рекомендацій для навчальних закладів з достатнім
рівнем інноваційного розвитку стане створення умов для досягнення
високого рівня. Рекомендації для навчальних закладів, які досягли
задовільного рівня спрямовуватимуться на активізацію педагогічних
колективів щодо подальшого розроблення концепції, створення
механізмів та сприятливих умов для їх інноваційного розвитку. На-
решті, рекомендації для педагогічних колективів навчальних закла-
дів, які перебувають на незадовільному та низькому рівнях
інноваційного розвитку передбачатимуть створення комплексу ор-
ганізаційно-управлінських, методичних, освітніх і самоосвітніх
умов, необхідних для оволодіння педагогами теорією і практикою
зазначеного вище процесу.

Можна виділити загальні вимоги до означених рекомендацій: чіт-
кість, доступність, наукова обгрунтованість, системність та ін.

Утілення розроблених практичних або методичних рекомендацій
за результатами оцінювання інноваційного розвитку загальноосвіт-
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нього навчального закладу вимагатиме значних управлінських і ор-
ганізаційних зусиль адміністрації та педагогічного колективу на-
вчального закладу, застосування різноманітних організаційних форм
і методів внутрішньошкільної методичної роботи.

Сарапулова Є.Г.,
к.пед.н., доцент кафедри гуманітарних та соціальних дисциплін

Київського славістичного університету.

ДИТИНА З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Сучасна освітня політика в Україні спрямована на максимальне
зближення спеціальної і масової систем освіти. Під впливом педаго-
гічних зразків Сполучених Штатів Америки в Україні дітей з обме-
женими можливостями та відхиленнями у розвитку починають
інтегрувати у класи загальноосвітніх шкіл. Така інтеграція мотиву-
ється тим, що зрештою усі люди житимуть в одному суспільстві, тому
повинні змалку привчатися до взаємодії.

Некритичне копіювання зарубіжного досвіду не можна вважати
оптимальним. Зазначений підхід має як позитивні, так і негативні
аспекти, які необхідно врахувати і зважити, перш ніж розпочати ма-
сове впровадження такої практики.

Позитивними слід вважати:
1. Отримання дітьми з особливими потребами досвіду спілку-

вання з широким колом ровесників і дорослих, що дає цінний соці-
альний досвід.

2. Можливість не розлучати дитину з особливими потребами з її
сім’єю (не поміщати на цілий день чи тиждень у спеціалізований заклад).

3. Підвищення рівня самостійності дитини з особливими потребами.
4. Формування у суспільстві толерантного, терпимого, милосер-

дного ставлення до людей з особливими потребами.
Проблемні аспекти:
1. Більшість загальноосвітніх шкіл в Україні, на відміну від аме-

риканських, технічно не пристосовані для перебування у них дітей
з особливими потребами.

Наприклад, для дітей із захворюванням опорно-рухового апарату
відразу виникає проблема з пересуванням. У школах відсутні ліфти,
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відсутні пристрої для інвалідних візків на сходах. У туалетах немає
спеціального обладнання. У їдальні не існує спеціальних столів.
Парти не пристосовані для таких дітей. Не до кожної школи дітей-
інвалідів може підвезти спеціалізований автобус.

2. В українських загальноосвітніх школах, на відміну від закор-
донних, дітей-інвалідів не супроводжують спеціальні педагоги і по-
мічники педагогів.

3. Не існує спеціалізованих допоміжних засобів навчання і спе-
ціалізованого обладнання.

4. Не існує індивідуально складеної навчальної програми. Тому
діти з особливими потребами у загальноосвітній школі можуть на-
вчатися і розвиватися гірше, аніж у спеціалізованій, і взагалі опини-
тися у розряді невстигаючих.

5. Вчителі загальноосвітніх шкіл не мають спеціальних знань і на-
вичок в галузі інклюзивної освіти.

6. Класи, у більшості своїй мають велику наповнюваність, що не
дозволяє вчителю приділити учням з особливими потребами достат-
ньої уваги. З іншого боку, особлива увага вчителя до окремої дитини
чи групи дітей може призвести до зниження рівня навчання інших
учнів класу.

7. Діти-інваліди не можуть у стінах школи отримувати належний
медичний догляд, проходити курси лікування і реабілітацію.

8. Відсутність необхідного психологічного супроводу дитини-ін-
валіда і спеціалізованої психологічної роботи з дітьми того класу,
у який її помістили.

9. Нерідко присутність у класі інваліда негативно впливає на пси-
хіку інших дітей. А дитина-інвалід, у свою чергу, може відчути себе
неповноцінною серед не схожих на неї ровесників.

10. Окремі діти з особливими потребами можуть становити за-
грозу для здоров’я і навіть для життя ровесників. Наприклад, діти
з порушеннями психіки, розумово відсталі діти.

Дуже обережно до ідеї навчання хворих дітей у загальноосвітній
школі ставляться у Німеччині, Швеції та багатьох інших країнах.

Наприклад, більшість дітей з особливими потребами у Швеції
дійсно інтегровані у класи загальноосвітньої школи. Проте, на від-
міну від навчання в Україні, там вони отримують постійну допомогу
від спеціального педагога або асистента вчителя, користуються спе-
ціальними допоміжними засобами. Діти з порушеннями слуху, зору,
з розумовою відсталістю, з нервовими розладами, з поєднанням по-
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рушень здобувають освіту у спеціалізованих школах, які диферен-
ціюються за типами порушень. Діти можуть перебувати у таких за-
кладах до досягнення ними 21-23 років. Спеціалізовані школи
у Швеції є також Центрами ресурсів для підтримки дітей, інтегрова-
них у класи масової школи.

У світовій практиці поширене також навчання дітей з особливими
потребами в домашніх умовах (вчителі приходять до дитини додому)
або дистанційно (через комп’ютерні мережі).

Тому автоматичне копіювання однієї з трьох американських схем
інклюзивного навчання, її масове тиражування, є непридатним. Тим
більше, що у США досі не існує одностайної наукової думки щодо
впровадження цього напряму навчання.

Сукач Алла Cергіївна, Закусило Оксана Юріївна,
Луцький інститут розвитку людини, 

43020, м. Луцьк, вул. Г. Гонгадзе, 5, 
099-366-31-11, oksana-zak@ukr.net

ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ

З часу ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини
дедалі більшого визнання та поширення набуває соціальна мо -
дель ставлення до людей з особливими потребами, яка більше
пов`язана з дотриманням прав людини. На противагу медичній мо-
делі, соціальна модель розглядає розлади здоров`я як соціальну про-
блему, а не як характеристику особистості, оскільки ця проблема
зумовлена – непристосованістю оточення, включаючи ставлення до
людей з особливими потребами, виробничі норми, архітектурну без-
бар’єрність й транспорт. Саме зміна ставлення суспільства до людей
з обмеженими можливостями є найголовнішим моментом, який
дасть поштовх до розвитку інклюзивної освіти в Україні. Широке
впровадження такої освіти у західних країнах стало наслідком поши-
рення соціальної моделі розуміння інвалідності. За такої філософії
розмежовуються поняття фізичних порушень й інвалідності. Фізичні
порушення сприймаються як серйозні захворювання, від яких ніхто
в цьому житті не застрахований. Відтак люди з фізичними обмежен-
нями сприймаються як звичайні члени суспільства, адже кожна лю-
дина є унікальною.
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Конвенція ООН про права дитини як документ міжнародного
рівня автоматично висуває вимоги до кожної держави щодо приве-
дення національного законодавства у відповідність із цим докумен-
том. За останні роки набуває інтенсивного розвитку державна
підтримка дітей з особливостями психофізичного розвитку, спри-
яння втіленню прогресивних ідей у практику. Кожна людина, неза-
лежно від стану здоров`я, наявності фізичного чи інтелектуального
порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться
від якості освіти здорових людей. Цей принцип, що відбитий у низці
міжнародних документів, покладений в основу організації інклюзив-
ного навчання дітей з особливими освітніми потребами, котре впро-
ваджується з метою реалізації їхнього права вибору навчального
закладу та форми навчання за місцем проживання із забезпеченням
усіх необхідних для цього умов.

Як проміжний етап розвитку інклюзивної системи освіти можна
вважати процес інтеграції. Інтеграція – зусилля, спрямовані на вве-
дення дітей з особливими освітніми потребами в загальний освітній
простір.

Кілька типів інтеграції:
– соціальна – діти з особливими потребами можуть брати участь

у позакласній діяльності разом з іншими дітьми (харчування, ігри,
екскурсії тощо) як у дошкільних, так і в загальноосвітніх навчальних
закладах, однак, вони не навчаються разом;

– функціональна – діти з особливими потребами та їхні однолітки
навчаються в одному класі (при частковій інтеграції діти з особливими
потребами навчаються в окремому спецкласі або відділенні школи та
відвідують лише окремі загальноосвітні заходи; при повній інтеграції
такі діти проводять весь час у загальноосвітніх класах);

– зворотна – «здорові» діти відвідують спецшколу;
– спонтанна або неконтрольована – діти з особливими потре-

бами відвідують загальноосвітні класи без отримання додаткової
спеціальної підтримки (існують підстави вважати, що у багатьох
країнах чимало таких дітей залишається навчатися на повтор -
ний рік).

Термін «інклюзія» є відмінним від терміна «інтеграція» за своїм
концептуальним підходом. Відмінність у підходах полягає у визнанні
того факту, що ми змінюємо суспільство, щоби воно враховувало
й пристосовувалось до індивідуальних потреб людей, а не навпаки.
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Окремою формою інтеграції можна вважати навчання дітей
з особливими освітніми потребами у спеціалізованих класах за-
гальноосвітньої школи. Проте це не можна називати інклюзією.
Практичний досвід такого навчання показує, що однолітки не по-
чинають частіше спілкуватися з дітьми з особливими освітніми по-
требами, що є однією із беззаперечних переваг інклюзивного
навчання. 

Просте фізичне включення дітей з особливими освітніми потре-
бами в загальноосвітній простір також не є інклюзією. Досвід такого
навчання засвідчив, що в разі нездатності педагогів організувати на-
вчальний процес таким чином, щоби враховувались індивідуальні
потреби кожної дитини, такі діти не брали участь у навчальному про-
цесі і, як наслідок, знижувалась їхня мотивація до навчання та по-
гіршувались навчальні результати.

Останнім часом поняття «інтеграція» замінюється терміном «інк-
люзія», який має дещо ширший контекст: інтеграція відображає
спробу залучити учнів з особливими потребами до загальноосвітніх
шкіл, а інклюзія передбачає пристосування шкіл, їх загальної освіт-
ньої філософії до потреб усіх учнів. Інклюзія потребує змін на всіх
рівнях освіти, оскільки це особлива система навчання, яка охоплює
весь різноманітний контингент учнів і диференціює освітній процес,
зважаючи на потреби дітей усіх груп та категорій.

Модель інклюзивної освіти передбачає не тільки відповідну ар-
хітектурну адаптацію школи, але і зміну ставлення педагогів, дітей,
адміністрації школи до самого процесу навчання «особливих»
дітей. Обов’язковою умовою діяльності цих закладів є створення
середовища для якісної освіти, формування життєвих навичок,
адаптації учнів та студентів до життя в нових соціальних умовах.
Інклюзивні освітні заклади повинні забезпечити спектр необхід-
них послуг відповідно до різних освітніх потреб таких дітей. Але
практика свідчить, що не кожен заклад може реалізувати ці зав-
дання в оптимальному режимі. У зв’язку з цим, особливої актуаль-
ності набуває вивчення досвіду організації та особливостей
інклюзивної освіти дітей з особливими потребами в навчально-ви-
ховних закладах України та використання його для підвищення
ефективності вітчизняної системи освіти й виховання дітей зазна-
ченої категорії.
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Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

ОСОБЛИВОСТІ ТА КОРЕКЦІЯ ВІДХИЛЕНЬ ФІЗИЧНОГО
РОЗВИТКУ МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Здоров’я дітей та молоді залежить від багатьох факторів. Більше
половина з них пов’язана зі способом життя – режимом дня та від-
починку, раціональним харчуванням, необхідність відповідних умов
для нормального фізичного та психічного розвитку, погіршенням
екології,  зростання кількості захворювань, зловживанням нарко-
тичних засобів, зниженням рухової активності, а також негативний
вплив мають генетичні і аліментарні чинники. У процесі індивіду-
ального розвитку організм дитини весь час змінюється. І в різні пе-
ріоди життя властиві відповідні анатомо-фізіологічні особливості,
сукупність яких накладає відбиток на реактивні властивості та
опірність організму. Завдяки цьому діти різних вікових груп мають
специфічні особливості, які характеризують певний етап їхнього
розвитку. 

Період внутрішньоутробного розвитку ембріона залежить від ха-
рактеру харчування, способу життя та стану здоров’я матері, так як
гострі чи хронічні інфекції, інтоксикації, професійні шкідливості
впливають на стан здоров’я плода.

Створенням сприятливих умов розвитку з одночасним зміцнен-
ням організму заняттями спортом, загартовуванням можна повністю
попередити виникнення патологічних станів та забезпечити гармо-
нійний розвиток підлітків. Вікові особливості дитячого організму зу-
мовлюють і вікову реакцію організму на захворювання. Так, один
і той же збудник викликає  неоднакові форми хвороби, різний пере-
біг і, нерідко, різний наслідок у дітей різних вікових періодів і при
різних умовах навколишнього середовища [2]. Більшість з наявних
досліджень мають один суттєвий недолік – їх об’єктом є здебільшого
діти з особливими потребами, які перебувають в установах інтернат-
ного типу. За цих обставин майже не висвітлені особливості фізич-
ного розвитку дітей та молоді з особливими потребами в умовах
інтегрованого середовища.
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В даний час навчання у ВНЗ, підготовка до занять збільшує на-
вантаження на організм студента, молоді люди зовсім мало перебу-
вають на свіжому повітрі, а вихідні дні проводять, як правило,
займаються малорухливими справами, сидячи біля телевізора чи за
комп’ютером. Студенти мало рухаються, внаслідок чого виникає де-
фіцит м’язової діяльності і здійснюються статичні напруги. Крім того,
виникає необхідність засвоєння і переробки інформації, а, отже,
зростає напруга зорового апарату. Недостатня рухова активність мо-
лоді у повсякденному житті несприятливо позначається на стані їх
здоров’я. Все це призводить до того, що у більшості молоді погіршу-
ється зір, діяльність серцево-судинної і дихальної систем, погіршу-
ється обмін речовим зменшується опірність організму до різних
захворювань, що призводить до погіршення стану їх здоров’я [2].

Фізичний розвиток є одним з показників стану здоров’я насе-
лення. У процесі регулярних занять фізичними вправами форму-
ються і удосконалюються  різноманітні рухомі навички і фізичні
якості, поступово розвивається тренованість, що характеризується
комплексом морфологічних і функціональних зсувів у діяльності ор-
ганізму, покращення механізмів регулювання і адаптації до фізичних
навантажень, прискоренням процесів відновлення.
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СПЕЦИФІКА ТА НЕОБХІДНІСТЬ 
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Інклюзивне навчання – термін, який використовується для опису
процесу навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх
школах. В основу концепції інклюзивного навчання покладено
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ідеологію, яка виключає дискримінацію дітей, забезпечує рівноп-
равне ставлення до всіх людей, але поряд з тим створює особливі
умови для дітей, що мають у цьому потребу.

Право на освіту гарантує Стаття 53 Конституції України та чинне
законодавство. Згідно статті 24 Конвенції ООН про права інвалідів
держава визнає право людей з інвалідністю на освіту. Реалізація
цього права здійснюється на основі рівних можливостей. Для цього
від держави вимагається забезпечити інклюзивне навчання на всіх
рівнях освіти та упродовж усього життя. Після ратифікації КПІ за
участі громадських організацій було підготовлено більше 20 законо-
давчо-нормативних актів, які регламентують упровадження інклю-
зивного навчання на різних рівнях освіти. досягнуть вони успіхів
з такою дитиною чи ні.

Новою формою забезпечення рівного доступу до якісної освіти
дітям з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних за -
кладах є інклюзивне навчання, що організовується відповідно до
«Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх на-
вчальних закладах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15 серпня 2011 р. № 872 та наказу Міністерства освіти
і науки України від 23.07.2013 № 1034 «Про затвердження заходів
щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загаль-
ноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року».

Інклюзивне навчання використовує підхід до викладання та на-
вчання, який є більш гнучким для задоволення різних потреб у на-
вчанні «різних» дітей. Якщо викладання та навчання стануть більш
ефективними в результаті змін, які впроваджуються інклюзивною
освітою, тоді виграють всі діти, а не тільки діти з особливими потре-
бами. Весь підхід в інклюзивному навчанні заснований на правовій
ідеології. Якщо ми будемо робимо це із жалю та доброчинності, ми
не зможемо отримати необхідні результати.

Є багато закладів, у яких виховуються та навчаються діти з інва-
лідністю. Якщо підходи інклюзивного навчання будуть розроблені
щодо всієї системи навчальних закладів, тоді кожна дитина зможе
знайти місце для навчання, і воно буде найкращим місцем для неї,
оскільки в такому випадку навчання в школі/садочку поєднувати-
меться з проживанням в сім’ї.

Інклюзивна освіта приводить до зменшення сегрегації у системі
освіти, вимагаючи зміни стратегії, змісту, підходів, структури з ура-
хуванням потреб усіх дітей.
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Для розуміння інклюзивного навчання мають значення чотири
ключові аспекти: 

• Інклюзивне навчання – це процес, який слід розглядати як
безперервний пошук кращих способів врахування питань багато-
манітності; 

• Інклюзивне навчання спрямоване на виявлення й усунення
бар’єрів; 

• Інклюзивне навчання створює умови для присутності, участі та
досягнень усіх учнів; 

• Інклюзивне навчання вимагає підвищеної уваги до дітей «гру -
пи ризику», для яких існує можливість виключення чи низької
успішності.

Упровадження інклюзивного навчання призводить до зміни ос-
вітньої системи на всіх рівнях. Варто зауважити, що ці зміни нерідко
розпочинаються з малого і включають подолання певних перешкод,
наприклад: існуючі ставлення й цінності, брак розуміння, відсутність
необхідних навичок, обмежені ресурси, незадовільну організацію.

Тому необхідно усвідомлювати, що являють собою зміни з позиції
вчителів, учнів, батьків, фахівців, місцевих органів влади, і як вони
впливають одне на одного. 

Насправді, усвідомлення та прийняття змін – це навчання для
всіх учасників процесу. Успішному втіленню змін сприяє декілька
важливих концептуальних складових, а саме: чітка мета, реалістичні
цілі, мотивація, підтримка, ресурси, оцінка.

Отже, інклюзивне навчання – це процес, при якому враховується
різноманітність учнів, а навчальні плани та цілі підпорядковуються
під їхні здібності та потреби. У цьому процесі важливою є роль вчи-
телів та їхніх асистентів, які застосовують свій досвід та знання для
того, щоб кожна дитина змогла навчатися з найбільшою для себе
користю.

Інклюзивний підхід означає, що вчителі надають індивідуальну
підтримку всім учням. Інклюзивні школи передбачають надання під-
тримки та послуг вчителям та дітям там, де це потрібно. Гнучкий роз-
клад, робота з дітьми, співпраця з громадськими організаціями,
спільна позакласна робота – ось кілька способів, які допомагають
педагогам краще «підлаштовуватися» під потреби дітей, сприяти
тому, щоб діти з інвалідністю отримали необхідні послуги та під-
тримку. Ефективність навчання дітей та отримання успішного
навчально-корекційного результату при інклюзії залежить від розу-

людей з особливими потребами                                      Секція І
в загальноосвітній простір
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міння і ставлення вчителя до змін (організаційних, фізичного се -
редовища, навчально-методичного забезпечення, залежно від
індивідуальних потреб, методик викладання). Вчителеві слід пере-
осмислити свої власні педагогічні компетентності.

Практика інклюзивного навчання показує, що кожен учень може
отримувати знання в різних місцях (бібліотека, лабораторія,
комп’ютерний клас, ігрові майданчики, спортзал, майстерні та ін.),
і традиційний клас – це одне з цих місць. Іноді для навчання по-
трібно, щоб учень був зі своїм класом, а іноді – в невеликій групі,
іноді на одинці з вчителем.

Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефек-
тивна співпраця вчителів, відповідних фахівців, батьків та учнів.

Секція І Сучасні проблеми навчання, виховання та інклюзії людей
з особливими потребами в загальноосвітній простір
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СЕКЦІЯ II

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ 
ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Антипчук Ірина Юріївна,
V курс, спеціальності «Соціальна робота»

Вінницького соціально-економічного інституту 
Університету «Україна»
Клевака Леся Петрівна,

к.пед.н., Полтавський інститут економіки 
і права Університету «Україна»

ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ  
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я

На сьогоднішній день молоді люди з обмеженими можливостями
стикаються з безліччю проблем: труднощі, що виникають у процесі
соціалізації та інтеграції в суспільство; складності, які супроводжу-
ють процес інклюзивної професійної освіти; навчання в школах,
технікумах, коледжах, а також у вищих навчальних закладах; працев-
лаштування; самотність. Разом з тим сьогодні спостерігається брак
закладів, які надають соціально-значиму та іншу підтримку. Відпо-
відно, робота з даною категорією населення повинна постійно
коригуватися, поповнюватися все більш ефективними методами ви-
рішення проблем молодих людей з обмеженими можливостями,
а також кваліфікованими кадрами.

Державна молодіжна політика являє собою систему державних
пріоритетів та заходів, спрямованих на створення умов і можливос-
тей для успішної соціалізації та ефективної самореалізації молоді,
для розвитку її потенціалу в інтересах країни. Одним з напрямів мо-
лодіжної політики є підтримка молодих людей з обмеженими мож-
ливостями (молодих інвалідів).
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Існують два основних стереотипних підходу до інвалідності – це
«традиційний» (або «медичний») і соціальний підходи. Медичний –
це підхід, орієнтований на дослідження дефектів, існуючих у лю-
дини, її соматичних або психічних порушеннях. На питання, що об-
межує можливості людини, згідно традиційному підходу відповіді
будуть наступними: «Люди є інвалідами через те, що вони не можуть
ходити, чути, бачити, говорити тощо» [3].

Соціальний підхід – це підхід, сконцентрований на бар’єрах і пе-
решкодах в оточенні людини, що обмежують реалізацію її прав
і можливостей, і на самих цих можливостях. Отже, відповідь на пи-
тання, що робить людину інвалідом, з позицій даного підходу звуча-
тиме таким чином: «Люди є інвалідами через фізичні бар’єри
у навколишньому середовищі, через відсутність доступу до інфор-
мації та спілкування, через відсутність доступу в звичайні школи та
ВНЗ, через те, що їм не надані рівні можливості отримання роботи,
через недоступного житла, транспорту, через негативне ставлення до
себе і дискримінації з боку суспільства тощо» [4].

Відповідно до Декларації про права інвалідів «інвалід» – це будь-
яка особа, яка не може самостійно забезпечити повністю або час-
тково потреби нормальної особистої та / або соціального життя з
нестачі, чи це вродженого чи ні, його або її фізичних чи розумових
здібностей [1].

Проведений аналіз наукової літератури дозволяє зробити висно-
вок про те, що інвалідність являє собою багатоаспектний феномен
і припускає наявність різних підходів до його трактування. У кон-
тексті дослідження, проведеного в рамках даної роботи, найбільш
точним визначенням, що відображає специфіку роботи з молодими
інвалідами, є наступне: «Інвалідність – це стійке тривале або по-
стійне порушення працездатності або її значне обмеження, викли-
кане хронічним захворюванням, травмою або патологічним станом
(вроджені дефекти серцево-судинної системи, кістково-суглобо-
вого апарату, органів слуху, зору, центральної нервової системи та
ін.)»[2]. 

Виходячи з даного поняття, можна говорити про те, що молодий
інвалід – це особа, яка має порушення здоров’я зі стійким розладом
функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм
або дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності та ви-
кликає необхідність її соціального захисту. Саме таке трактування

Секція ІІ                                          Психолого-педагогічні основи
професійного становлення
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дозволяє виділити найбільш актуальні цілі та завдання, що стоять
перед молодіжною політикою при реалізації роботи по даному на-
прямку:

– Виховання гуманізму, готовності в будь-який момент прийти
на допомогу іншій людині;

– Розширення кола спілкування молодих людей з інвалідністю за
рахунок здорових однолітків і дорослих, розвиток комунікатив-
них навичок поведінки в колективі;

– Включення людей з обмеженими можливостями в іншу, нове
для них соціальне середовище, яке сприятиме оволодінню ком-
плексом соціальних ролей, форм і правил поведінки;

– Створення сприятливого психологічного середовища, подо-
лання психологічного дискомфорту в спілкуванні з одноліт-
ками;

– Включення людей з обмеженими можливостями в різні види
індивідуальної та колективної діяльності, розширення їх кола
інтересів, творчих можливостей;

– Оздоровлення інвалідів, залучення до активного способу життя,
фізичної культури, спорту;

– Виховання цілеспрямованості, здатності долати труднощі[3].
Вищеперераховані напрямки молодіжної політики охоплюють всі

існуючі в даний час проблеми молодих людей з обмеженими мож-
ливостями. Однак не варто забувати, що процес соціальної іденти-
фікації для молодих людей є найбільш важливим завданням, що
стоїть перед державою і суспільством.

Таким чином, державна молодіжна політика передбачає широкий
спектр механізмів соціальної підтримки людей з обмеженими мож-
ливостями.
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САМООРГАНІЗАЦІЯ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ 
ПРИ ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ

Актуальність дослідження. Реформування вищої освіти висуває
нові вимоги перед викладачем, який виступає не в якості трансля-
тора знань, а в якості координатора. Такий підхід вимагає зміни
форм роботи. Один із шляхів – використання нетрадиційних форм
і методів навчання, їх урізноманітнення, посилення ролі самостійної
роботи студентів. Більшість студентів необхідно вчити працювати
самостійно. 

Важливою складовою самостійної роботи студентів є те, що не-
обхідні знання та навички не передаються від однієї людини до
іншої, а їх необхідно набувати в результаті самостійної праці без якої
неможливо опанувати обрану професію. Саме тому зростає роль за-
собів дистанційного навчання, які засновані на принципах самостій-
ної пізнавальної діяльності студентів.

У даний час досить багато дослідників  займаються питанням дис-
танційної освіти та підготовки фахівців за допомогою  сучасних ін-
формаційних технології: Абрамова Г.С., Гладко М.Л. Горбашко Є.О.,
Д’яченко М.І., Максименко С.Д., Мухина С.Л., Подгребельна Н.І.,
Подласий І.П., Подоляк Л.Г., Полат Є.С., та ін. 

Раніше нами, на базі Університету «Україна», проводилося дослід-
ження сучасного явища – прокрастинація, яке має міждисциплі-
нарне значення, так як стоїть на межі медицини, психології,
соціології та філософії. Результати дослідження, на жаль не втішні.
Саме цей феномен превалює серед студентства, що і викликає се-
рйозні проблеми, особливо при дистанційному навчанні, де дуже
важлива самоорганізація людини. 

Ми висунули припущення, що – прокрастинація (особливо пер-
манентна) є ознакою нерозвинених вольових процесів, невміння до
самоорганізації, цілеспрямованості; стан прокрастинації та успіш-
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ності являються взаємовиключними явищами, що безпосередньо
пов’язано з   порушеннями вольових та мотиваційних процесів. 

Для підтвердження наших припущень на базі ВНЗ «Україна»,
м. Миколаєва було проведено дослідження серед студентів соціоно-
мічного профілю. Мета дослідження полягала у визначенні зв’язку
між успішністю у навчанні, задоволеністю (на даному етапі) обраної
спеціальності та наявністю стану прокрастинації, а також психоло-
гічними особливостями студентів з наявністю прокрастинації.

Вибірка дослідження. За допомогою експертних оцінок, серед-
нього балу успішності навчання нами була сформована вибірка сту-
дентів в кількості 60 осіб, з  пропорційним розподілом як успішних,
активних (тобто зацікавлених студентів) так і пасивних, з пробле-
мами в навчанні. Вибірка була гомогенна по статі. Середній вік
досліджуваних склав 22,75 років (стандартне відхилення – 3,534).
Мінімаксні межі за віком 20-26 років.  Рішення про вибраний фах
було самостійним (зі слів респондентів).

У ході першого этапу дослідження було доведено взаємозв’язок між
успішністю у навчанні, задоволеністю (на даному етапі) обраної спе-
ціальності та рівнем прокрастинації, визначені психологічні особли-
вості студентів з наявністю стану прокрастинації. До них належать
низька: вольова саморегуляція, цілеспрямованість, відсутність напо-
легливості, імпульсивність, невпевненість, низький рівень само -
керівництва (екстернальний локус контролю) та самоприйняття, що,
відповідно, сприяє високому рівню внутрішньої конфліктності.

Для того щоб підтвердити наші наступні припущення, у перспек-
тивах нашого дослідження, ми виділили наступні завдання:

– дослідити наскільки зменшення, подолання стану прокрасти-
нації та розвинення вольових процесів буде являться фасилітатором
успішності особистості в різних сферах її життєдіяльності; 

– зробити спробу розробити психологічний спосіб коректування
стану хронічної прокрастинації;

– доказати можливість коректування цього стану тільки психо-
логічними методами без медичних препаратів.

На другому етапі ми розробили та провели апробацію корекційної
програми по розвиненню вольових процесів та станів, саморегуляції
і самоорганізації, підвищення впевненості у собі. Програма має
комплексний підхід та складається  з різних технологій та технік, від
навчання елементам аутогенного тренування, арттерапії до ката-
тимно імагинативних переживань образів. 
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У корекційної групі було задіяне 25 студентів які на конста-
туючому етапі експерименту показали високій рівень прокрастина-
ції. Після проведення з ними корекційних занять їх психологічний
стан поліпшився. Підвищилась самовпевненість, самоорганізація.

Підводячи підсумок вищевикладеного, ми визначилися, що пси-
хологічна допомога впливає на стан прокрастинації, дозволяючи ко-
регувати його, що повинно суттєво поліпшити показника загального
навчання студентів, особливо при дистанційної освіті.

Доведено, що це більш психологічна та педагогічна проблема, яку
можливо коректувати психологічними методами.

Показано ефективність короткострокової психотерапії  спільно
з само терапією для поліпшення самоорганізації студентства, струк-
турування свого часу, що особливо важливо при дистанційної освіті. 

Результати цього дослідження рекомендовано впроваджувати
у навчально-виховний процес закладів освіти де передбачено само-
стійна, екстерна та дистанційна форми навчання у вигляді факуль-
тативних семінарів, психолого- просвітницької роботи та надання
рекомендацій – пам’яток та само терапії при удосконаленні новітніх
технологій навчання.

Бацман Ольга Сергіївна
завідувач кафедри соціальної роботи 

Полтавського інституту економіки і права,
м. Полтава, проспект Першотравневий 19/2

099-566-68-68, olga_pisnya@mail.ru
Скляр Тетяна Петрівна

магістрантка спеціальності «Соціальна робота» 
Вінницького соціально-економічного інституту, 

м. Вінниця, вул. вул. Першотравнева 88
099-515-36-39, panik-1994@yandex.ua

СЕКСУАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ГЕНДЕРНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ ІНВАЛІДА

Постановка проблеми. Одна із суттєвих складових гендерної іден-
тичності як жінки, так і чоловіка з інвалідністю, – це сексуальність
та уявлення про власне тіло. На жаль, теми інвалідності та сексуаль-
ності пов’язуються лише у спеціальних виданнях для інвалідів. У со-
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ціальних стереотипах поняття «інвалідність» та «сексуальність» роз-
глядаються, на жаль, як майже протилежні.

Ступінь наукової розробленості проблеми. В Україні гендерні дослі -
дження активно впроваджуються такими   авторами, як О. Балакірєва,
Т. Журженко, О. Іващенко, А. Лантух, Є. Лібанова, О. Лу цен   ко, О. Ма-
карова, І. Мироненко, С. Оксамитна, В. Онікієнко, М. Рубчак,
Л.Смоляр, В. Суковата, В. Фесенко, Ю. Якубова, О. Яременко та інші. 

Виклад основного матеріалу. Дослідниками пропонується поняття
«стигма інвалідної сексуальності», під яким розуміється політика реп-
резентації інваліда як екзотично-природного, расово-біологічного,
безстатевого та асексуального або гендерного чи гіперсексуального тіла
[1]. Таким чином, сексуальність інвалідів замовчується, а гендерна іден-
тичність з’являється як «інвалідна», тобто проблематична і недійсна.

Одним із найактуальніших питань сьогодення є проблема сексуаль-
ної освіти, характерна не тільки для дітей з інвалідністю. Однак у випадку
ускладнення візуальної, слухової і мовленнєвої комунікації в дітей як
в інтернатах, так і в родині, значно обмежується можливість доступу до
сексуальної інформації. Щодо людей з важкою формою інвалідності, то
взагалі їх рівень інформування стосовно цього питання знаходиться на
найнижчому рівні. Це часто пояснюють тим, що оскільки їхня тривалість
життя невелика, то вони не мають майбутнього, а тому немає необхід-
ності обговорювати з ними питання школи, кар’єри або сексуальності.

Гендерна ідентичність інваліда надає зовсім різні можливості чоло-
вікові і жінці. В свою чергу сексуальна ідентичність інвалідів виступає
додатковим способом конструювання гендерної ідентичності і виявля-
ється під ще більш пильним контролем суспільства. Це виражається
в медикалізації сексуального досвіду інвалідів (здебільшого мова йде про
чоловіків), чия сексуальність розглядається як проблематична, а також
у репрезентаціях їх підвищеної маскулінної сексуальності. При цьому
реальна життєва гетеросексуальність інвалідів дається як досвід іншої
культури, тим самим дещо екзотизується, а гомосексуальна ідентичність
інвалідів практично не обговорюється. Про жінок-інвалідів ми можемо
судити переважно по західних джерелах, оскільки в нашому суспільстві
їхні голоси і проблеми залишаються не достатньо озвученими.

Головна перешкода повноцінного незалежного життя інвалідів,
у тому числі і сексуального – це уявлення інвалідів як хворих, що
мають потребу в постійній турботі і допомозі, яких необхідно жаліти
і постійно співчувати, «яким чогось не вистачає», тобто ототожнення
їх з неповноцінними людьми [1].
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Застереотипізоване суспільство іноді досить грубо виховує сус-
пільство і негативно впливає на відносини між людьми своїми за-
штампованими правилами і поглядами. Існують люди, які бездумно
приймають такі «правила гри», в результаті чого грубо розглядають
і турбують людей з особливими потребами недоречними зауважен-
нями і розпитами. Навіть доброзичливими. Це досить часто ламає
впевненість в собі і в такі моменти дуже важливо не піддатися на-
строю і обставинам.

Імідж тіла – це те, над чим людина з обмеженими можливостями
може працювати і що може змінити. Стереотип, що інваліди не мо-
жуть бути сексуальними – це лише стереотип. Сексуальність є пра-
вом усіх людей, не дивлячись на те, чи є вони інвалідами чи ні. Люди
з фізичними недоліками теж сексуальні. Сексуальність — це людська
суть. Нею в тій або іншій мірі наділена кожна людина. Довгий час
сексуальність жінок-інвалідів ігнорувалася або зовсім відкидалася.
В даний час існують пізнавальні матеріали і статті для людей з фі-
зичними вадами [2]. 

Серед рекомендацій можна зустріти такі, як, наприклад: часте
проведення часу перед дзеркалом для вивчення позитивних сторін
тіла; поступове вивчення і пізнання тих частин тіла, які людина вва-
жає менш привабливими; одягати те, що йде, не боячись змінювати
кольори і стиль; часте повторювання «Я виглядаю сьогодні прек-
расно»; зайняття спортом, дотримання дієти, розвиток фізичного
потенціалу свого тіла; якщо є впевненість у своїй зовнішності, по-
трібно уявити собі сніданок з тим, хто може стати гарним другом;
необхідно придумати десять якостей, якими він володіє і проаналі-
зувати, чи висока фізична привабливість у цьому переліку; прове-
дення часу з іншими непрацездатними людьми [3]. 

Висновки. Головною метою сексуального утворення і розвитку чо-
ловіків і жінок є інтимні відносини двох людей. Поради допомагають
жінкам-інвалідам протистояти загальному баченню людей з обме-
женими можливостями. Адже саме головне – мати силу зламати сте-
реотип і своїм способом життя довести його хибність.
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тел. (0382) 70-45-56

ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ 
В ІНТЕГРОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Новим сучасним феноменом у галузі психології та педагогіки на
сьогодні постає «емоційна компетентність», і досі є актуальним у тих
сферах, де відбувається інтенсивне спілкування з людьми.

Найбільш повне і широке визначення поняття «емоційна компетен-
тність» надає І. Андрєєва, яка визначає емоційну компетентність як:
«сукуп ність знань, вмінь і навиків, що дозволяють приймати адекватні рі-
шення і діяти на основі результатів інтелектуальної обробки зовнішньої і
внутрішньої емоційної інформації». Таке тлумачення виступає досить ґрун -
товним для забезпечення ефективної міжособистісної взаємодії [1, с. 85]. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства соціаль  но-
психологічний аспект взаємовідносин людей з обмеженими фі -
зичними можливостями та здорової частини суспільства набуває
особливого значення.

Соціально-психологічне становище людей з обмеженими фізич-
ними можливостями виступає однією з проблем над якою працюють
багато дослідників, психологів, соціальних працівників. О. Дікова-Фа-
ворська, Н. Головко, Н. Данелян, І. Довгалюк та Т. Комар досліджують
соціально-психологічні аспекти роботи з людьми з обмеженими фі-
зичними можливостями, Л. Бойко, О. Купрєєва розробили систему пе-
дагогічного супроводу студентів з особливими потребами, І. Іванова та
К. Дубич досліджують проблему створення рівних можливостей для
людей з особливими потребами [3, с. 30–35].

Сучасне суспільство можна розділити на дві групи за ставленням
до людей із особливими потребами. Перші вважають інтеграцію таких

та самореалізації молоді                                                  Секція ІІ
з інвалідністю



92

людей у суспільство непотрібною і до інвалідів ставляться вкрай не-
гативно, другі є прихильниками інтеграції таких людей у суспільство,
вважаючи що «всі повинні бути рівними», «розуміти один одного»,
а це можливо лише за умов спільної життєдіяльності [2, с. 631–635].

Особливого значення сьогодні набуває інтегроване навчання
у всіх освітніх закладах різних рівнів. Зокрема, інтегроване навчання
у ВНЗ для студентів з особливими потребами не обмежується лише
їхньою присутністю в інтегрованих групах, оскільки інтеграція – це
залучення, співжиття, співтворчість. Вона передбачає становлення
та розвиток студентської спільноти в напрямку гармонізації її внут-
рішньо групових зв’язків. Впровадження передових світових мето-
дик інтегрованого навчання має особливу привабливість для
соціальної адаптації студентства і подальшої успішної її інтеграції.
Завдяки інтегрованому навчанню, студенти з особливими потребами
реалізують свої потреби у спілкуванні з однолітками, напрацюванні
позитивного самоутвердження [3, с. 451–459].

Особливе місце в рамках інтегрованого навчального середовища
займає толерантність, а саме виходячи з деяких її критеріїв емоцій-
ного складу. А саме: розуміння емоційних проявів студентів з обме-
женням здоров’я і тих хто немає обмежень, толерантне ставлення до
цих проявів, адекватне ставлення до емоційних проявів обох типів
студентів, вміння управляти своїми та іншими емоційними проя-
вами (навіювання, переконання, емоційне зараження), надання
емоційної підтримки студентів з обмеженням здоров’я та навчання
їх самому надавати такого роду підтримку. 

За останні десятиліття поняття «толерантність» виступає міжнарод-
ним терміном та важливими ключовим словом у дотриманні мирних
взаємовідносин. Інтегроване навчальне середовище – це процес спіль-
ного навчання і виховання дітей з обмеженнями здоров’я і тих, хто не
мають таких обмежень в установах загальної системи освіти [5, с. 20]. 

Сучасні соціальні перетворення передбачають, що толерантні
взаємовідносини між людьми повинні стати соціальною нормою су-
часного суспільства, прийнятою та затвердженою на державному та
міждержавному рівнях. Рушійною силою у подоланні дискримінації
та ізоляції людей з особливими потребами є формування у суспіль-
стві толерантної свідомості.

Такі критерії толерантності як здатність до емпатії (Р. Оллпорт),
емоційна стабільність (О. Грива), доброзичливе і терпиме ставлення
до різних груп (В. Лекторський), толерантна поведінка або рівноп-
равність (О. Добровіцька) характеризують її емоційний зміст.
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Отже, формування та розвиток «емоційної компетентності» по-
винно бути включене у процес професійної підготовки студентів
в закладах інтегрованого типу, що дозволить більш успішно будувати
взаємовідносини та спілкування студентів з обмеженням здоров’я та
тих хто немає таких обмежень, особисто розвиватися та вибирати
адекватний тип поведінки у міжособистісній взаємодії. Не виклю-
чено, зазначена компетентність сприятиме більш налагодженій ро-
боті з педагогами у процесі професійного становлення.
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кол. : Шевченко Г. П. (голов. ред.) та ін.]. – Луганськ : СНУ, Вип. 3 (44). –
2011. – 231 с.  Дубич, К. В. Ставлення суспільства до людей з обмеженими
фізичними можливостями / К. В. Дубич. –  С. 30–35.

5. Колупаєва А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : [монографія] / 
Л. Колупасва. – К. : «Самміт- Книга», 2009. – 272 с. : іл. – (Серія «Інклюзивна
освіта»), с. 20

Волинець Наталія Валентинівна,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»

Хмельницький інститут соціальних технологій

ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ 

В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Актуальною проблемою професійної підготовки студентів – май-
бутніх психологів з особливими потребами є забезпечення їх
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інноваційними комп’ютерними технологіями, спрямованими допо-
могти останнім в кращому оволодінні різними науками. Особливу
увагу в цьому аспекті доречно звернути на спеціалізовані комп’ю -
терні програми, які полегшують засвоєння навчального матеріалу
цією категорією студентів.

При викладанні різних дисциплін ми часто стикаємося з такими
проблемами передачі професійного досвіду студентам, як: 1) обме-
женість доступу до машинописних та електронних носіїв інформації,
що може бути пов’язано як з проблемами та вадами здоров’я студен-
тів, так і з обмеженістю інформаційних ресурсів, які використовують
останні; 2) обмеженість у сприйнятті студентами візуальної інфор-
мації, що пов’язано з вадами зору, а також з відсутністю комп’ютер-
ної техніки у навчальних аудиторіях; 3) обмеженість в у засобах
фіксування навчального матеріалу, що пов’язано з відсутністю спе-
ціалізованої техніки та комп’ютерних програм, які полегшують цей
процес тощо.

Наразі на сьогодні існує безліч спеціалізованих комп’ютерних
програм, які допомагають людині з особливими потребами якісно та
швидко опрацьовувати великі масиви інформації, великою часткою
якої вони не в змозі оволодіти самостійно, оскільки або недобача-
ють, або недочувають, або не встигають записати. Подібна ситуація
в навчальному процесі спотворює увесь її сенс при підготовці таких
студентів і в жодному разі не сприяє розвитку та формуванню їх як
професійних фахівців. Комп’ютерні технології для людей з обмеже-
ними можливостями допомагають не тільки в оволодінні навчаль-
ним матеріалом, а й у майбутньому знайти роботу. 

Досягнення технічного прогресу, можливості Internet і розповсюд-
ження графічних інтерфейсів, призначених для користувача, в умовах
сьогодення вимагають від урядових установ, освітніх і приватних
організацій розпочати кампанію з випуску універсальних продуктів,
користуватися якими можуть всі, зокрема і люди з особливими потре-
бами. Дещо в цьому напрямі вже досягнуте, але проблеми все ще
залишаються. Одна з них полягає в наявності на ринку лише росій-
ськомовних комп’ютеризованих освітніх технологій. Друга – в склад-
ності створення графічного інтерфейсу, придатного для всіх типів
користувачів. Третя пов’язана із загальним переходом на візуальні за-
соби програмування, якими не можуть користуватися сліпі.

Необхідно зазначити, що в умовах зростання інформаційної на-
сиченості навчальних дисциплін та зменшення кількості годин гру-
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пового навчання й збільшення часу на самостійне оволодіння на-
вчальною програмою, найдоцільнішим вбачається системне вико-
ристання у вищих навчальних закладах, де навчаються особи
з обмеженими особливими потребами, комп’ютерних технологій,
що забезпечуватимуть високий рівень фахової підготовки; впровад-
жувати в навчальний процес заходи з оволодіння останніми цими
технологіями (курсів, факультативів, навчальних дисциплін), які
б орієнтували їх та навчали використовувати хоча б системи зчи -
тування екранної інформації, синтезатори мови тощо, а також роз-
робляти та реалізовувати проекти з забезпечення цих людей
додатковими спеціалізованими комп’ютерними технологіями. При
оволодінні цими навичками роботи з комп’ютером та постійному
користуванні такими програмними продуктами а засобами посту-
пово змінюватиметься і ставлення до людей, наприклад, з послабле-
ним зором, слухом, обмеженими фізичними можливостями тощо.
Завдяки новим технологіям багато хто з цих них зможе знайти робочі
місця, про які вони раніше не могли і мріяти.

Література

1. Л. Дио. За компьютером – инвалид / Лаура ди Дио, Джулия Кинг //
Computerworld, США ; Computerworld, Россия. – № 11, 1998. – Режим до-
ступа : http://www.tiflocomp.ru/docs/cw_review.php.

Волнушкіна Г.В.,
старший викладач кафедри психології 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕВРОЗОГЕНЕЗУ

Психологічна платформа трактування причин виникнення неврозів
є на сучасному етапі переважною як у західній психіатричній і психо-
логічній літературі, так і у вітчизняній. Вона, так само, як і нейрофізіо-
логічна, не монолітна і не одноманітна, але містить аналіз значущості
для неврозогенезу безлічі різних психологічних параметрів. 

В даний час факторами, що об’єднують різні психологічні підходи
до оцінки значимих сторін неврозогенезу, є: психічна травма і пре-
морбідні психологічні особливості особистості та її базові параметри –
темперамент і характер.
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Психічною травмою називається життєва подія, що стосується
значущих сторін існування людини і приводить до глибоких психо-
логічних переживань. При аналізі фактора психічної травми виділя-
ються наступні її характеристики: інтенсивність, зміст, значимість
і актуальність, патогенність, гострота появи (раптовість), тривалість,
повторюваність, зв’язок з преморбідними (до хвороби) особистіс-
ними особливостями.

В.Н. Мясищев ділив психічні травми на об’єктивно-значущі
і умовно-патогенні, підкреслюючи тим самим значення ролі події.
Під об’єктивно-значимими розуміються життєві події (психічні
травми), значимість яких можна вважати високою для переважної
більшості людей – смерть близької людини, розлучення, звільнення
та ін. Умовно-патогенними називають події, які стають психічними
травмами, що викликають переживання в силу особливостей ієрархії
цінностей людини. 

Поняття «преморбідна особистісна схильність до неврозів» включає
успадковані від батьків такі риси характеру, як емоційна нестійкість,
тривожність, вразливість; особливості формування особистості та
рівень її зрілості; різні астенізуючі фактори, що передують виник-
ненню неврозу (наприклад, соматичні хвороби, перевтома, недоси-
пання). 

Наявність акцентуацій характеру в умовах психотравматизації
може стати сприятливим ґрунтом для виникнення неврозів і невро-
тичних розладів. До того ж, окремим типам акцентуації характеру
властиві певні форми невротичних розладів. 

В.Н. Мясищев пропонував оцінювати ступінь психотравмуючого
впливу ситуації в залежності від системи відносин особистості – цін-
нісних орієнтацій людини. Було виділено три групи людей залежно
від сфери життя, яка є принципово важливою і в якій зосереджений
«сенс життя». Для кожної з цих груп психічні травми виявилися різ-
ними. У першій групі людей, цінності яких були зосереджені в сім’ї,
психотравмуючим більшою мірою ставало розлучення, смерть родича,
хвороба дитини або батька, сімейні конфлікти. Для другої групи
людей, орієнтованих на цінності кар’єри, службового статусу, невроз
виникав після таких психотравм, як звільнення з роботи, пониження
в посаді, двійка на іспиті. У третій групі людей, значущою для яких
була область хобі, психотравмою ставала, наприклад, втрата колекції. 

Велике значення мають і особливості формування особистості.
Так, відзначено, що психічні травми, перенесені в дитячому віці,
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сприяють появі неврозів у дорослих. При цьому відіграє роль і вік,
в якому дитина опинилася в психотравмуючій ситуації, тому риси,
властиві саме цьому періоду, можуть зберегтися у дорослого. На-
приклад, у дорослої людини, яка у віці 7-11 років втратила батьків,
яка перенесла тривалу розлуку з ними або перехворіла важким со-
матичним захворюванням з тривалим перебуванням у лікарні,
можуть відзначатися такі особистісні особливості, як надмірна без-
посередність у спілкуванні, емоційна лабільність, тобто риси, влас-
тиві дітям 7-11 років. Наявність їх у дорослої людини створює
труднощі в спілкуванні з оточуючими і веде до порушення адаптації.
У віці 11-14 років формується інтелектуальна діяльність. Зазвичай
становлення інтелектуальної діяльності пов’язане з ускладненням
емоційної сфери. При наявності психотравмуючих ситуацій жва-
вість, активність, зацікавленість в тому, що відбувається, що спосте-
рігаються в нормі, придушуються неприємними переживаннями.
Підліток, який пережив психічну травму, стає ніби більш дорослим.
Він починає багато читати, міркувати про складні проблеми на
шкоду контактам з однолітками та інтересам, притаманним дітям
його віку. При цьому розлади психіки відсутні, але гармонійність
процесу формування особистості порушується. Велику роль в непра-
вильному формуванні особистості відіграють також дефекти вихо-
вання. Наприклад, коли батьки, які надмірно опікуються дитиною,
пригнічують її активність, нав’язують їй власні інтереси, вирішують
за неї всі проблеми, часто висувають підвищені вимоги до шкільних
успіхів. У таких умовах формуються такі риси характеру, як боязкість,
нерішучість, невпевненість у своїх силах, з’являються утруднення
у спілкуванні з однолітками. Ці риси, що збереглися у дорослих, мо-
жуть призводити до неврозів. 

В даний час можна вважати доведеною також участь механізмів
імовірнісного прогнозування та антиципації в етіопатогенезі невро-
тичних розладів, що знайшло своє відображення в антиципаційній
концепції неврозогенезу (В.Д.Менделевич). Неврозогенез тлума-
читься як результат нездатності особистості передбачати хід подій
і власну поведінку під дією фруструючих ситуацій, що обумовлено
преморбідними особливостями «потенційного невротика», назва-
ними антиципаційною неспроможністю. Особистість, схильна до
невротичних розладів, виключає з антиципаційної діяльності неба-
жані події і вчинки, орієнтуючись завжди лише на бажані. У зв’язку
з цим, потрапляючи в неспрогнозовану, несприятливу і витіснену
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в зв’язку з цим з «ситуаційного сценарію» життєву колізію, людина
неспроможна адаптувати свою поведінку до неї. І навіть, якщо сис-
тема психологічної компенсації у неї функціонувала нормально, то
в умовах розбіжності прогнозу і при крайній вираженості емоційних
переживань (образи, розчарування, здивування), пов’язаних з цією
прогностичною помилкою, людина може не використовувати по-
тенційних можливостей для вирішення ситуації, що призведе до ви-
никнення неврозу.

Голованова Діана Вікторівна
ст. викладач кафедри «Соціальна робота»

Полтавського інституту економіки і права
Кочубей Яна Геннадіївна, 

ІІІ курс спеціальності «Соціальна робота»

БІБЛІОТЕРАПІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
З ЛЮДЬМИ, ЩО МАЮТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

Сьогодні, в умовах докорінних змін у суспільстві, які мають своїм
наслідком загострення соціального розшарування та нерівності, до-
сить гострою виглядає проблема соціально-психологічного самопо-
чуття представників різних груп населення. 

Психологічні та соціальні проблеми тісно пов`язані між собою.
Часто-густо в основі життєвих негараздів, що супроводжують лю-
дину упродовж життя, лежить невпевненість людини у власних
силах, недовіра до себе, неприйняття себе як особистості. Як резуль-
тат, все це позначається на здоров`ї людини та руйнує його.

Це збільшує потребу у розвитку різноманітних форм і методів до-
помоги населенню, різних психотерапевтичних методик. Однією
з таких методик і є бібліотерапія.

Дослідники розглядають бібліотерапію як: розділ бібліотекознав-
ства – Б. А. Симонов, як напрям педагогіки читання – Ю.Н. Дрешер,
як комплексна наукова дисципліна – Б.С. Крейденко, як лікування
читанням – В.М. Бехтерова, І. Платонова, В.Є. Романова. В аспекті
«бібліотечної психології» та психотерапії «лікування книгою» дослід-
жують О.Є. Алексейчик, В.Є. Рожнова, О. Ловка. Місце і роль книги
в атр-терапії відрізняє британський художник Р. Баркер.
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Бібліотерапія бере початок із надр психотерапії, але сформувався
цей напрямок задовго до виокремлення психотерапії як окремої
системи лікування. Власне термін «терапія» у перекладі з грецької
означає «турбота, догляд, лікування», «псюхе» (гр.) – означає
«душа». Отже, психотерапія – це буквально означає «лікування
душі». Це «комплексна вербальна та невербальна дія на емоції, суд-
ження, само свідомість людини» [1]. Лікар-психотерапевт має
справу з психіч ними, психосоматичними, нервовими розладами та
захворюваннями.

Можна виділити клінічно орієнтовану психотерапію (гіпноз, ау-
тогенне тренування, навіювання та самонавіювання); особистісно
орієнтовану психотерапію (індивідуальна та групова). Серед методів
активізуючої дії у теренах психотерапії широко використовуються
трудотерапія, групова та сімейна терапія, яка сприяє підвищенню
компетентності людини у міжособистісних стосунках, вдоскона-
ленню її здатності до самопізнання та самореалізації. 

Серед психотерапевтичних методик окрему групу складають ті,
які засновані на такому глибинному засобі впливу, як мистецтво. На
залученні мистецтва побудовані, зокрема, естетотерапія, музична те-
рапія, ритмотерапія, арт-терапія тощо. На сьогоднішній день межі
цих терапій поступово розмиваються і з`являються нові інтегровані
методики, які мають складну структуру і спрямовані на залучення
різних сфер психіки клієнтів. Усі ці види психотерапевтичних технік
засновані на потязі людини до прекрасного. Власне, на цьому побу-
дована і бібліотерапія, яка є предметом нашого аналізу.

Оскільки «терапія» перекладається як «лікування», а «бібліо»
(грец.) – як «книга», то буквальний переклад терміну «бібліотерапія»
виглядає як «лікування книгою».

Дослідженнями реабілітаційного впливу бібліотерапії займалися
багато вітчизняних на закордонних науковців, серед яких слід
зазначити засновника даного виду допомоги, шведського невро
патолога – Якоба Бімстрема; видатного російського педагога –
Ю.М. Дре шер та інші.

Так, за часів СРСР вперше клінічними аспектами бібліотерапії за-
цікавилися саме в Україні. У 1937р. У Харківському психоневроло-
гічному інституті лікар І.З. Вельвовський розпочав свої дослідження
щодо позитивного впливу читання на психіку людини [2].

Перше визначення терміну «бібліотерапія» було запропоноване
у 1916р. на зўїзді американської Асоціації лікарняних бібліотек. Це
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«техніка виконання замовлення пацієнтів, яким потрібна допомога
у розумінні їхніх проблем».

На думку Ю.М. Дрешер, бібліотерапія – це наука про закономір-
ності, механізми, засоби збереження та укріплення фізичного і ду-
ховного здоровўя, цілісності особистості у несприятливих умовах за
допомогою синтезування ситуацій читання спеціально підібраної лі-
тератури [1]. 

А отже, бібліотерапія – це не що інше як діяльність, спрямована
на оздоровлення людини і суспільства в цілому.

Виділяють три основні підходи до розуміння сутності бібліо -
терапії:

��– вузький, або біблієзнавчий – у ньому книги розглядаються
лише як чинник, відволікаючий від важкого душевного стану;

��– медичний підхід – бібліотерапія розуміється як компонент
психотерапії людей, які страждають неврозами або навіть психіч-
ними захворюваннями. У цьому випадку «лікування книгою» про-
водить лікар-психотерапевт або психіатр. Цей підхід найбільш
розповсюджений у Німеччині;

��– соціально-психологічний – бібліотерапія тут виконує функції
засобу соціально-психологічної допомоги людям у важких життєвих
ситуаціях. Вона, здебільшого, виступає як допоміжний засіб, але
в багатьох випадках (або на певному етапі процесу терапії) може
стати й основним засобом. Проводить бібліотерапію той представ-
ник професії (психолог, соціальний працівник, соціальний педагог
та ін.), який підготовлений до проведення такої роботи і надає під-
тримку й допомогу людині, яка опинилася у важкій життєвій ситуації.

Отже, бібліотерапія, як інноваційний метод арт-терапії, стає все
більш поширеним у практиці соціальної роботи. Бібліотерапія
є невідўємною складовою синтетичного процесу комплексної соці-
альної реабілітації з відповідним педагогічним, психологічним та ме-
дичним супроводом. 
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ТЕМА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Процеси демократизації українського суспільства за часів неза-
лежності виявляються не лише на політичному і соціальному рівнях,
а й у мистецтві. Йдеться не лише про новітні форми мистецтва –
перфоманси, фестивалі, презентації, майстер-класи, благодійні
акції, форуми, а й про інші ракурси бачення давно відомих проблем.

Зокрема, українське мистецтво перестало цуратися теми людей
з інвалідністю. Цих проблем торкаються і у нових кінороботах (на-
приклад, у фільмі режисера М. Слабошпицького «Плем’я» (2014), що
відзначений престижними міжнародними і національною премією),
і у творах молодих авторів, відзначених на популярному літератур-
ному конкурсі «Коронація слова» 2015. Так, соціально-психологіч-
ний роман Д. Гладун «І глухота впаде...» у рамках цього конкурсу
нагороджено «Спеціальною відзнакою Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «України» за увагу до проблем непов-
носправних людей. 

У художній літературі соціалістичного реалізму (наприклад, у тек-
стах М. Островського «Як гартувалася сталь», Б. Полєвого «Повість
про справжню людину») люди з вадами здоров’я зображувалися як
герої, як зразок для наслідування, як ідеал відданості справі, як по-
двиг радянської людини.

Нині у світовій і українській літературі домінує глибинне дослід-
ження морально-етичних і психологічних аспектів соціальної адап-
тації і реабілітації людини з інвалідністю. У творах Л. Уліцької
(«Донька Бухари»), Дж. Піколт («Крихка душа»), Я.Л. Вишневського
(«Повторення долі»), Люко Дашвар («Гоцик»), С. Процюка («Руйну-
вання ляльки») та ін. ідеться про низку проблем, а саме:

Відчуженість, відраза і жалісливість як основний мотив у став-
ленні до інвалідів здорових людей;

Закомплексованість, закритість, відчуття меншовартості людей
з інвалідністю;

Психологічна і комунікативна неготовність здорових і неповнос-
правних людей до конструктивного діалогу;
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Відсутність системного суспільного і державного меседжу до гро-
мадян незалежної України про європейські стандарти безбар’єрно-
сті, толерантності, доброзичливості на всіх рівнях життя.

Цих проблем торкається і Оксана Радушинська у своїй книзі «Ме-
телики у крижаних панцирах», котра була презентована на Книжко-
вому форумі у Львові. Презентація-дискусія «Спроба озвучення:
книги про особливих людей» («Видавництво Старого Лева» ВСЛ) на
основі книг «Марта з вулиці Святого Миколая» Д. Матіяш, «140 де-
цибелів тиші» А. Бачинського, «Метелики у крижаних панцирах»
О. Радушинської відбулася 10 вересня 2015 року. 

«Метелики у крижаних панцирах» – повість О. Радушинської про
дівчинку-підлітка, прикуту до візка після автомобільної катастрофи,
у якій загинули її батьки. Чи зможе героїня знайти справжніх друзів
і навіть перше кохання? Чи зможе відкритися світові, перебуваючи
у панцирі зі страху перед людським нерозумінням, перешіптуванням
за спиною? Чи зможе довести усім довкола і насамперед собі, що
найважливіше – людська гідність? [1]

Тут треба зазначити, що О. Радушинська – журналістка, письмен-
ниця, поетеса, авторка і ведуча радіо- і телепрограм регіональних
ЗМІ у Хмельницькій обл, володар багатьох відзнак, член Національ-
них спілок журналістів і письменників України, студентка маґісте-
ріуму Університету «Україна» (спеціальність «Журналістика»),
завзятий волонтер, співзасновниця «Мистецької подільської сотні»,
котра опікується окремими підрозділам ЗСУ, Національної Гвардії
та добровольчими формуванням, що беруть участь в АТО, � з дитин-
ства послуговується візком, є інвалідом першої групи. 

І саме отакий «погляд ізсередини» обдарованої і досвідченої пись-
менниці викликає довіру, змушує замислитися і переглянути багато
стереотипів. Однією з важливих рис книги О. Радушинської «Мете-
лики…» є те, що вона адресована читачам підліткового віку. Адже
саме у юнацькі роки формується система цінностей людини, го-
ловне, вчасно і чесно сказати про це дитині.

«Разом з головною героїнею я знову пережила розчарування, сльози,
образу, біль від того, що тебе жаліють. Адже цей жаль не зігріває, а
пече. Разом з Яриною я змогла ту кригу, яка ще залишилася в мені, здо-
лати, щоби стати метеликом... Якою не була б неповносправність,
опускати рук не можна. Потрібно усвідомлювати свою цінність як осо-
бистості, як неповторного створіння, яке має свою місію на землі. Від
радянського стереотипу, ніби людей з особливими потребами не існує,
наше суспільство вже відійшло. Однак, варто пам’ятати – щоб поди-
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витися в очі людині на візку, варто просто дещо опустити погляд.
І важливо, щоб це був погляд на рівних», – переконана автор книги
«Метелики у крижаних панцирах» Оксана Радушинська.

«Тема особливих людей – непроста, але потребує обговорення. Тим
паче, що у підлітковій літературі вона піднімається вкрай рідко. Най-
важливіша річ для кожного з нас загалом, і для дітей з особливими по-
требами  зокрема – знайти своїх людей і не бути самотнім у цьому
світі», наголошує М. Савка, головний редактор ВСЛ. 

Намагання сучасних українських письменників поглибити мораль -
но-етичні і психологічні аспекти проблем адаптації і реабілітації у сус-
пільстві людей з інвалідністю є особливо актуальними ще й тому, що
після подій на Майдані (2013-2014 р.р.) та в зоні АТО (2014-2015 р.р.)
неповносправних людей стає більше. Новітнє суспільство незалежної
України має демонструвати цивілізовані підходи до вирішення таких
складних питань.
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СТАН ПРОСВІТИ БАТЬКІВ ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ 

Незаперечним є той факт, що проблема просвіти батьків, які вихо-
вують дитину з особливими  потребами є однією з найактуальніших.
Всю повноту і глибину заявленої в публікації проблеми авторка ана-
лізує з позиції безпосередньої участі в наступних проектах і заходах. 

Так, в Україні з  ініціативи батьків в 2008-2013 рр. та за підтримки
Канадської агенції міжнародного розвитку (CIDA) було реалізовано
україно-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими
потребами в Україні», обговорення якого здійснювалося у форматі за-
ключної регіональної конференції в Києві11-12 лютого 2013року.
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Впродовж 2 років (вересень 2014 – квітень 2016) фондом допо-
моги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім» організовано
курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників шкіл, у яких
навчаються діти із загальним розладом розвитку (спектр аутизму) на
тему: «Аутизм: проблеми комплексної допомоги. Концепція
TECCH: методи і методики», який охоплений навчальним планом
із 4 модулів.

В цьому році, фондом допомоги дітям з синдромом аутизму «Ди-
тина з майбутнім», за підтримки Міністерства освіти і науки України
та за участю спікерів-фахівців із США, Ізраїлю та України 13-14 жовтня
2015 року в Києві відбулася пілотна Міжнародна конференція з про-
блем аутизму «Відкриваючи двері». І в кожному заході, окресленому
вище, серед присутніх слухачів-учасників було чимало матерів і бать-
ків, котрі поза фахом, однак, з власної ініціативи прагнули набути ком-
петентності задля надання кваліфікованої підтримки власній дитині
з певною нозологією, навчаючись у сертифікованих викладачів, магіс-
трів  із фахової освіти, логопедів, психологів, ерготерапевтів, поведін-
кових аналітиків ABA, медиків та інших провідних спеціалістів. 

Чи здатна Україна зняти фізичні та психологічні бар’єри для
людей  з інвалідністю? Про це йшлося під час Всеукраїнської кон-
ференції «Що гальмує інклюзію в Україні?», яку організувала Гро-
мадська організація інвалідів «Родина», що відбулася в Києві
26 серпня 2015 року за участі Уповноваженого Президента України
з прав дитини Миколи Кулеби; Лілії Гриневич, голови парламент-
ського комітету з питань освіти та науки; представників Міністерства
освіти та науки; Міністерства соціальної політики, освітніх та медич-
них закладів, громадських організацій, народних депутатів.

Наголос було зроблено на необхідності комплексного вирішення
проблем дітей з особливими освітніми потребами, а також зазна-
чено, що потрібно розробити комплексні зміни до законодавства
з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту з метою
забезпечення у відповідних сферах реалізації всіх прав дітей з особ-
ливими освітніми потребами, визначити механізми ефективної між-
відомчої взаємодії та координуючі органи на центральному та
регіональному рівнях. «Необхідно змінювати ставлення самих педа-
гогів до дітей з особливими потребами, формувати правильне розу-
міння та сприйняття інклюзивної освіти. Потрібно проводити
просвітницьку роботу з учителями та батьками», – підкреслив Ми-
кола Кулеба.
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Уповноважений підкреслив, що в умовах децентралізації слід розви-
вати систему соціальних і освітніх послуг на рівні громади, щоб кожна
дитина могла отримувати освітні, реабілітаційні та корекційні послуги
на місцевому рівні. «Я бачу вирішення цих проблем у створенні центрів
соціальної підтримки дітей, в яких спеціалісти допомагали б сім’ям у ви-
хованні дитини з особливими потребами», – зазначив Микола Кулеба.

Про важливість родинного виховного середовища підкреслю-
ється також в українському законодавстві. Так, у Концепції сімей-
ного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на
2012-2021 роки наголошується на тому, що «сучасна сім’я має стати
головною ланкою у вихованні дитини, забезпечити їй належні мате-
ріальні та педагогічні умови для фізичного, морального і духовного
розвитку» [3]. І це закономірно, адже побудувати повноцінну націо-
нальну школу без активної участі й підтримки сім’ї неможливо.

Зокрема, Закон України «Про загальну середню освіту» засвідчує,
що «батьки є учасниками навчально-виховного процесу» і мають
право …вибирати навчальні заклади та форми навчання для непов-
нолітніх дітей» [1]. Зумисний акцент на цій статті документу робимо
ще й для того директора загальноосвітнього навчального закладу, хто
позиціонує, мовляв,  «моя школа – не для інвалідів».

Крім того, в Концепції розвитку інклюзивної освіти одне із ос-
новних завдань – це завдання «залучення батьків дітей з особливими
освітніми потребами до участі у навчально-реабілітаційному процесі
з метою підвищення його ефективності» [2].

Повнота вражень від батьківської участі  в науково-практичних
заходах за вказаний період переконала авторку по-особливому пе-
реглянути власну викладацьку діяльність  з професійної підготовки
студентів до інклюзивної діяльності загалом, та якісного процесу
формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до
роботи з батьками дітей з особливими потребами, зокрема.
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МІСЬКА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Двадцять перше століття поряд з його глобалізацією та стрімкою
інформатизацією характеризується дивним станом самотності
людей. Не зважаючи на те, що у них є добрі сім’ї, чимало друзів і жи-
вуть ці люди в густо населених містах, стан самотності переслідує ба-
гатьох з них всюди і повсякчасно. Вочевидь, що цей стан є майже
постійним супутником молодих осіб, які мають особливі потреби
в силу специфіки їхнього фізичного стану, який формує невидимі
бар’єри входження що широких верств соціуму.

Ми знаємо і належним чином оцінюємо велетенські кроки сус-
пільства, що здійснюються назустріч людям з особливими потребами.
Поза сумнівом, що держава, громадські організації, заклади освіти,
культури тощо докладають значних зусиль для соціалізації цих осіб,
виховують їх, навчають, долучають до здобутків культури нашого
народу. Однак, на нашу думку, ще не в повну силу використовується
міська музична культура як засіб і середовище соціалізації осіб з особ-
ливими потребами, особливо молоді, яка навчається у містах.

У найбільш загальному розумінні міська музична культура — це
ставлення членів громади міст до музики та її ролі в житті й еволюції
міського соціального та культурного середовища, демонстрація сус-
пільного інтересу до її проявів через бажання слухати музику, музи-
кувати або створювати музичні твори, що у найкращий спосіб
сприйматимуться урбанізованим соціумом. Як свідчать наші спос-
тереження, серед осіб з обмеженими можливостями є чимало
представників, наділених значним творчим потенціалом і навіть та-
лановитих. Не важко помітити, що природа ніби компенсує певні
фізичні вади людини, наділяючи її творчими здібностями. Таких
прикладів чимало, зокрема в історії художньої самодіяльності Уні-
верситету «Україна».

Сама ж міська музична культура є невід’ємною частиною музич-
ної культури народу, що являє собою багаторівневу систему, до якої
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входять різноманітні види та жанри музичного мистецтва, компози-
торська та виконавська творчість, концертні, театральні та музично-
освітні установи, музичні товариства, клуби, гуртки, побутове
і домашнє музикування. Разом з тим музична культура є частиною
загальної системи інформаційного забезпечення суспільства, один
із засобів упорядкування суспільного життя. Специфіка музичної
культури полягає в тому, що основним засобом упорядкування від-
творених у ній уявлень, відносин,  смислів, визнаних значними для
даного співтовариства, є відносини з приводу створення, відтво-
рення та сприйняття музики. З цієї точки зору музика стає не метою,
а засобом суспільної взаємодії громадськості, своєрідним посеред-
ником, інструментом, що пов’язує творця та суспільство [1]. Для мі-
ської музичної культури визначальним чинником її реалізації є саме
середовище міста, в межах якого й можуть залучатися до неї люди
з особливими потребами.

Враховуючи зазначені особливості, можна стверджувати, що
міська музична культура створює передумови для визначення соці-
альних, моральних, естетичних та інші цінностей людини, що де-
монструє аксіологічну дію. Її прояв помітний і в прагненні сільських
жителів долучатися до міської музичної культури шляхом участі у мі-
ських фестивалях, конкурсах, концертах; бажанням наслідувати ме-
лодії, гармонію, стилі виконання тощо.

Міська музична культура виконує пізнавальну функцію, яка ба-
зується на принципах сприйняття та освоєння нового, до цих пір не
пізнаного. Відбувається це в силу бажання донести до слухачів най-
новішу та найбільш затребувану музичну інформацію. 

Міська музична культура виховує людей. Вона формує чітко оз-
начений комплекс цінностей, який диференціює її від сільської
культури. Найчастіше дане явище проявляється через специфіку ви-
конання музичних творів, їх сценічне представлення, використання
специфічних музичних інструментів. З іншого боку вона формує па-
тріотичні почуття, хоча б в силу того, що майже кожне місто має
свою власну пісню, чого не скажеш про села.

Міська музична культура виконує й семіотичну функцію, оскільки
вона несе в собі це набір знаків і символів, якими заявляє про себе
в навколишньому середовищі. Ще з часів започаткування оперного
мистецтва, а потім міського романсу чітко помітна різниця у сприй-
нятті символів музики. Приміром, звучання колоратурного сопрано
викликало у міських жителів захоплення і нерозуміння у селян.
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І цілком очевидно, що міська музична культура це ще й засіб ре-
лаксації. В результаті змістовного відпочинку відновлювалися сили
слухачів та учасників музичних дійств і вони поверталися до вико-
нання свої професійних і сімейних обов’язків. 

Отже, ми дотримуємося думки, що в процесі активного залучення
до соціуму людей з особливими потребами може широко застосову-
ватися міська музична культура як специфічний засіб і середовище
соціалізації. Відбуватиметься це тому, що вона здатна забезпечити
умови для самоствердження особистості, сприяти її вихованню, піз-
нанню та змістовному відпочинку.
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АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦЯ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

ДО ВИКОНАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ФУНКЦІЙ

Фахівець, який обрав для себе маркетинг як професію, може до-
сягти високих успіхів лише за умови, коли стане справжнім профе-
сіоналом. Очевидно, що досягнення цього рівня майстерності часом
не під силу навіть людям  здоровим, а для осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями нерідко є недосяжним. В основі професі -
оналізму, як відомо, лежить професійна придатність особистості
виконувати завдання, зумовлені особливостями маркетингової ді-
яльності. Особистість у даному контексті може бути непридатною до
виконання маркетингових функцій, придатною, відповідати даній
діяльності або навіть мати покликання до неї. 
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Для людей з обмеженими фізичними можливостями аналіз при-
датності до виконання будь яких робіт у певних професійних сферах
розпочинається з досліджень розумових та фізичних здатностей. Тут
цілком зрозуміло, що людина, яка має проблеми, пов’язані з фун-
кціонуванням опорно-рухового апарату не зможе, на приклад, на на-
лежному рівні проводити польові маркетингові дослідження, які
вимагають значних затрат фізичних зусиль. Однак, ця ж людина, на-
ділена необхідними знаннями та навичками, без особливих проблем
може впоратися з обробкою одержаних даних дослідження, прово-
дити телефонні опитування, працювати з контактними аудиторіями
в комп’ютерних мережах тощо. 

Разом з тим особистість з особливими потребами має бути не
лише придатною до виконання маркетингових функцій. Крім по-
няття «придатність» у науковій літературі широко застосовують тер-
міни «готовність» фахівця до діяльності, яку слід трактувати як стан
мобілізації всіх психофізіологічних систем людини, які забезпечують
ефективне виконання певних дій.

Ми також розглядаємо готовність як оптимальний стан психічних
і фізіологічних функцій організму, що дозволяє виконувати будь-яку
професійну діяльність; вона забезпечує налаштування організму на
майбутню діяльність; враховує відповідність психологічних якостей
особистості до функціональних особливостей майбутньої діяльності.
Крім того, у визначеності рівня готовності до уваги слід брати пізна-
вальні процеси, емоційні та вольові компоненти, а також мотиви по-
ведінки особистості. 

Особливість роботи з людьми з особливими потребами, особливо
в контексті їхньої соціалізації, полягає у акцентуванні уваги на мо-
ральному аспекті проблеми. Тут розглядається морально-психологічна
готовність до діяльності, що має складну структуру і включає в себе:

– усвідомлення суспільної та особистої значущості виконання
маркетингових функцій і трудової діяльності загалом;

– любов до своєї роботи, радість і насолода від праці;
– здатність трудитися в колективі та в його інтересах.
Інший ракурс розгляду готовності до діяльності здійснюється

через призму станів, тобто що активність людини проявляє себе саме
в конкретних психічних станах. Стан готовності тут є цілісним проя-
вом особистості в певних умовах життєдіяльності, які мають різні ха-
рактеристики тимчасової стійкості. Під психічним станом готовності
слід розуміти внутрішню налаштованість, пристосування можливостей
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особистості для успішних дій в даний момент. Тобто, у нашому ви-
падку готовність людини з особливими потребами до виконання
маркетингових завдань проявляється безпосередньо перед їх почат-
ком, коли необхідно прийняти остаточне рішення про свою готов-
ність до виконання конкретного робочого завдання. Такий стан
виникає на основі передбачення ситуації дії і характеризується на-
строєм і мобілізацією психіки на подолання труднощів і перешкод,
на досягнення результату. 

Враховуючи вказані чинники, ми визначаємо готовність до діяль-
ності особистості з особливими потребами у якості фахівця у марке-
тинговій сфері як інтегральний стан, що виявляється в оптимальному
поєднанні морально-мотиваційного, інтелектуально-операційного
і психофізичного рівнів організації особистості відповідно до вимог
конкретної маркетингової діяльності.

Іваннікова Г. В.,
ст. викладач кафедри психології,

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

ВПЛИВ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ 
НА ПОВЕДІНКУ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

З ВАДАМИ ЗДОРОВ’Я

В даний час в психології проблема психологічного захисту є од-
нією з найактуальніших та обговорюваних питань. Термін «психо-
логічний захист» є найпершим віддзеркаленням динамічної позиції
в психоаналітичній теорії З. Фрейда», а саме в його роботі про «За-
хисні нейропсихози». Для виконання своїх функцій психологічний
захист використовує спеціальні механізми, опис яких як у дітей, так
і в дорослих присвячені численні дослідження (Ф. Бассіна, Ф. Васи-
люка, Р. Грановської, Е. Киршбаума, І. Нікольської, Р. Плутчика, Е.
Романова, Н. Сироти, В. Ялтонського та ін.). Розуміння психологіч-
ного захисту та стратегій зі владання зі стресом розглядаються в рам-
ках концепцій Ф. Березіної, В. Ташликова, Л. Анциферової.

Психологічний захист особистості відбувається несвідомо як сис-
тема стабілізації особистості для оберігання сфери свідомості інди-
віда від негативних емоційних переживань. В результаті конфлікту
дана система спрацьовує мимоволі, крім волі і бажання людини. Не-

Секція ІІ                                          Психолого-педагогічні основи
професійного становлення



111

обхідність в такому захисті виникає при появі думок і відчуттів, що
представляють загрозу самоповазі, «Я-образу» індивіда, системі цін-
нісних орієнтацій, що знижують самооцінку індивіда.

Психологічний захист є унікальним психологічним утворенням.
До механізмів психологічного захисту відносять зазвичай запере-
чення, витіснення, проекцію, ідентифікацію, раціоналізацію, вклю-
чення, заміщення, відчуження і ін.

Це єдина в своєму роді система стабілізації особистості, фун-
кцією якої є зведення до мінімуму тривоги або ж її зняття. Таким
чином, психологічний захист виступає регулятором психологічного
стану особистості, який відгороджує неприємні турбуючі особистість
відчуття від свідомості. Психологічний захист виникає у фруструю-
чих ситуаціях, закріплюється в психіці при повторенні схожих си-
туацій, актуалізується в них і забезпечує адаптацію особистості.

Психологічний захист не є якимось специфічним утворенням,
яке властиве лише певній категорії людей. Він використовується
усіма людьми без винятку. Різняться лише види захисту, яких існує
доволі багато. В кожної людини є свій набір психологічних захистів.
Як правило, вибір особистості падає на той захисний механізм, який
найкраще допомагає конкретній людині адаптуватися до фруструю-
чої ситуації.

Люди з обмеженими можливостями не є виключенням. Їхня сві-
домість також «захищається» від негативного на неї впливу. Психо-
логічний захист студентів з вадами здоров’я має певний вплив на
поведінку особистості в конфліктній ситуації. У ситуаціях, коли ін-
тенсивність потреби наростає, а умови її задоволення відсутні, по-
ведінка регулюється за допомогою механізмів психологічного
захисту. Ф. Бассін визначає психологічний захист як нормальний ме-
ханізм, спрямований на попередження розладів поведінки не тільки
в рамках конфліктів між свідомістю і несвідомим, але і між різними
емоційно забарвленими установками. Ця особлива психічна актив-
ність реалізується у формі специфічних прийомів переробки інфор-
мації, які можуть оберігати особистість від сорому і втрати
самоповаги в умовах конфлікту [1]. 

Функції психологічних захистів, з одного боку, можна розглядати
як позитивні, оскільки вони оберігають особистість від негативних
переживань, сприйняття психотравмуючої інформації, усувають три-
вогу і допомагають зберегти в ситуації конфлікту самоповагу. З ін-
шого боку, вони можуть оцінюватися і як негативні. Дія захисту
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зазвичай нетривала і триває до тих пір, поки потрібен «перепочинок»
для нової активності. Проте, якщо стан емоційного благополуччя
фіксується на тривалий період і по суті замінює активність, то пси-
хологічний комфорт досягається ціною спотворення сприйняття ре-
альності, або самообманом.

Психологічний захист, спотворюючи реальність з метою негай-
ного забезпечення емоційного благополуччя, діє без урахування до-
вготривалої перспективи. Його мета досягається через дезінтеграцію
поведінки, нерідко пов’язану з виникненням деформацій і відхилень
в розвитку особистості.

Якщо людина, відносячись до себе в цілому позитивно, допускає
в свідомість уявлення про свою недосконалість, про недоліки, що
виявляються в конкретних діях, то вона стає на шлях їх подолання.
Вона може змінити свої вчинки, а нові вчинки перетворять її свідо-
мість і тим самим все її подальше життя. Якщо ж інформація про не-
відповідність бажаної поведінки, що підтримує самоповагу, і реальні
вчинки в свідомість не допускається, то сигнали конфлікту включа-
ють механізми психологічного захисту і конфлікт не долається, тобто
людина не може встати на шлях самовдосконалення. Тільки перево-
дячи неусвідомлювані імпульси в свідомість, можна досягти кон-
тролю над ними.
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ЕМОЦІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ СІМ’Ї
З «ОСОБЛИВОЮ» ДИТИНОЮ 

У сучасних умовах політичних та суспільних перетворень, що
впливають на порушення сімейної стабільності, особливо актуаль-
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ною постає проблема становлення особистості в сім’ї, яка переживає
значні психоемоційні труднощі в екстремальних умовах існування.
Труднощі, які сім’я проблемної дитини переживає постійно, значно
відрізняються від щоденних турбот, якими живе сім’я, що виховує
відносно здорову дитину. Народження дитини з психофізичними ва-
дами створює психотравмуючу ситуацію і має значний вплив на
батьків, їхню емоційну, мотиваційну, особистісну сферу. 

Розкриття основних переживань батьків, які мають дітей з особ-
ливими потребами та обґрунтування важливості соціально-психо-
логічної підтримки сім’ї під час соціалізації дітей з особливими
потребами є метою нашої розвідки.  

Якщо ми можемо спостерігати на рівні суспільства неприйняття
«не типовості», то і на рівні сім’ї також можна спостерігати серйозні
конфлікти:

1. Конфлікт, який виникає на підставі невідповідності сім’ї ідеалу.
Ідеальна сім’я в українському суспільстві – це мама, тато і дві ди-
тини, бажано різної статі, досить високий рівень матеріального до-
статку і соціального успіху. 

2. Конфлікт між явними потребами у медичних, педагогічних та
психологічних засобах при догляді за дитиною та реальних можли-
востях сім’ї. 

3. Конфлікт взаємин шлюбних партнерів. Постійна зайнятість
матері турботою про дитину, педагогічна неосвіченість у питаннях
виховання дитини-інваліда, безпорадність можуть спричинити по-
рушення цілісності сім’ї.

Народження дитини з обмеженими можливостями однозначно
розцінюється сім’єю і оточуючими як нещастя, горе, непосильна
ноша, жах, тяжкий хрест тощо. Поява неповноcправної дитини – це
руйнування очікувань, пов’язаних з майбутнім. Опинившись в цій
ситуації, сім’я, яка виховує дитину з особливими потребами, стає
іншою. Як зазначають науковці (І. Іванова [1,10]; Л. Токарєва [3,12])
хвороба, дефект чи стан дитини породжують соціальні, педагогічні,
психологічні проблеми сім’ї. Це стає хворобою для всієї сім’ї. 

Науковці виділяють основні фази реакцій батьків на народження
дитини з проблемами у розвитку, а саме:

Сресовий стан –  страх, відчай, розгубленість. 
Негативізм, заперечення діагнозу – недовіра лікарям і консультан-

там; багаторазове звернення до різних медичних установ з метою
уточнення діагнозу.
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Епресивний стан –  усвідомлення справжнього становища; втрата
сподівань на те, що дитина може бути нормальною; синдром «хро-
нічної печалі»; відповідне «розподілення ролей», коли жінка обирає
повну «посвяту» дитині і жертвує усіма іншими стосунками, забуває,
що вона також є дружиною, матір’ю, дочкою  усі інші люди, всі інші
проблеми перестають існувати, існує лише дитина та її потреби.

Адаптація – соціально-психологічної адаптації членів сім’ї; роз-
виток адекватних емоційних контактів [3].

Основний тягар по догляду за дитиною-інвалідом частіше всього
лягає на матір. Саме від її лінії поведінки, мужності, витримки, врів-
новаженості залежить і доля дитини, і загальна атмосфера в сім’ї. Ус-
відомити гірку правду, що твоя дитина тяжко хвора і що може
назавжди, неймовірно тяжко. Тому часто у батьків спостерігаються
деструктивний настрій і не зовсім здорові емоції, які здатні при-
звести до деформації особистості матері, а як результат – до дестабі-
лізації ситуації в сім’ї і можливо і до її руйнування. 

І. Іванова стверджує, що успішність розвитку дитини залежить не
тільки від матеріального становища сім’ї, рівня медичного обслуго-
вування і побутових умов, а й від соціально-психологічних факторів,
особистісного росту батьків, формування батьківської любові, пси-
хологічного клімату в сім’ї та соціального оточення. Дитина з особ-
ливими потребами вимагає від матері і батька повсякденної роботи
над собою. Подолання негативних переживань сприяє постійному
творчому і особистісному росту та забезпечує сприятливий психоло-
гічний клімат у сім’ї [1, 11].

Отже, соціально-психологічна робота з сім’єю – важлива скла-
дова частина соціально-психологічної допомоги дітям-інвалідам.
Оскільки, сім’я це перше джерело соціальної адаптації дитини-інва-
ліда та психічного розвитку дитини. Розв’язання будь-яких проблем
дітей з особливими потребами не може бути успішними без ураху-
вання загального контексту сімейного виховання та внутрішнього
мікроклімату сім’ї. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
З ЛЮДЬМИ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ

За статистикою, станом на 2012 рік в Україні, як мінімум 0,1 від-
сотка дітей (а це 45 тисяч) та близько 1 відсотка дорослих (відповідно,
450 тисяч) мають повну втрату слуху. А приблизно 7—9 від сотків на-
селення — часткову глухоту. Також понад 3% немовлят в Україні на-
роджуються з різними вадами слуху. Такою є невтішна статистика,
як стверджують лікарі. Безліч причин можуть викликати цю недугу
в дітей, зокрема родові травми і спадкові хвороби. Для дитини, яка
вже почала втрачати слух, єдиний вихід — використання слухового
апарата. Саме це дає їй можливість розвивати мовну функцію та ро-
зумові здібності, повноцінно навчатися, без обмежень спілкуватися
з однолітками та навколишнім світом.

До основних проблем громадян з порушенням слуху можна від-
нести інформаційний вакуум і обмеження у праві на отримання ін-
формації, що повинне подаватися доступним для них шляхом за
допомогою візуалізації (титрування, переклад жестовою мовою, суп-
ровід звукових оголошень текстовими повідомленнями). Також до
цих проблем варто віднести недостатність технічного забезпечення
слабочуючих осіб слуховими апаратами та забезпечення всіх осіб
з порушенням слуху доступним мобільним зв’язком (за допомогою
СМС), а також системами Інтернет-зв’язку (Skype, ooVoo тощо).

Захворювання, які призводять до зниження чи втрати слуху,
є однією із найсерйозніших медичних та соціальних проблем. Ос-
кільки слуховий аналізатор є одним з найінформативніших щодо
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навколишнього світу, поряд із зоровим аналізатором, зниження слу-
хової функції, не кажучи про її втрату, значно погіршує якість життя,
порушуючи становище людини в суспільстві, обмежує її у виборі
фаху, а нерідко призводить до ексклюзії.

Порушення слуху у дітей затримує звиток мови і пізнавальних на-
вичок, що перешкоджає успішному навчанню в школі. У дорослих
людей порушення слуху часто перешкоджає отриманню роботи, її
виконанню та зрештою утриманню на робочому місці. Водночас вар-
тість спеціальної освіти та втраченої через порушення слуху роботи
може створювати тягар для економіки країн.

Проблема життєдіяльності людей з порушенням слуху дослід-
жується у вітчизняній науці в контексті дефектології і спеціальної
педагогіки (Ляхова І.М., Луцько К.В., Фомічова Л.І. Гроза Е.П. та
інші), спеціальної психології (Роюк С., Малиновим Л.). Нову сто-
рінку в дослідженні особливостей первинного і вторинного де-
фекту дітей з вадами слуху відкрив видатний вітчизняний вчений
Лев Семенович Виготський в теорії соціальної компенсації. Серед
зарубіжних дослідників, найбільш відомими є: Волкова К., Казан-
ська В., Денисова О., Кузьмічова О. Становище людей з вадами
слуху привертає до себе увагу міжнародної громадськості, міжна-
родних організацій, які відстоюють права людей з вадами слуху на
гідне життя в інтегрованому середовищі. Так, в Конвенції ООН
«Про права інвалідів» зазначається: Держави-учасниці надають ін-
валідам  можливість  засвоювати життєві  та  соціалізаційні  на-
вички, щоб  полегшити їхню повну й рівну участь в процесі освіти
і як членів місцевої спільноти. Держави-учасниці вживають
у цьому  напрямі  належних заходів, зокрема: b) сприяють засво-
єнню жестової мови та заохоченню мовної самобутності глухих;
c) забезпечують, щоб навчання осіб,  зокрема дітей,  які є сліпими,
глухими  чи  сліпоглухими, здійснювалося з допомогою найбільш
підхожих для інваліда мов, методів і способів спілкування і в обста-
новці, яка максимально сприяє засвоєнню  знань  і соціальному
розвиткові.

Аналіз наукової літератури і правових документів у сфері соці-
ального захисту людей з обмеженням життєдіяльності відображає,
що найбільш малодослідженою є проблема особливостей соціаль-
ної роботи з людьми з порушенням слуху, зокрема молоді, яка пе-
ребуває у складних життєвих обставинах і потребує професійної
реабілітації.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 
В ІНТЕГРОВАНІЙ ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Система соціальних служб в Україні почала формуватися в 1993 р.
ХХ ст., одним із напрямків діяльності яких була інтеграція дітей та мо-
лоді з особливими потребами в соціальному середовищі. В 2000–2010 рр.
з’явився досвід створення студентської соціальної служби у вищому
навчальному закладі. Ця проблема висвітлюється у працях Іванової
І.Б., Мацокіна А.П., Смірнової І.В., досліджується у соціально-педа-
гогічному аспекті (Іванова І.Б.,Капська А.Й., Безпалько О.В., Вай-
нола Р.Х., Рокотянська, Бондарь В. І.),  організаційному (Тюптя Л.Т.,
Іва нова І.Б., Ніколаєнко Н.О., Пісоцька М.Е., Левун Н.І., Назарен -
ко Л.М., Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф., Шевцов А.Г.), психолого-пе-
дагогічному (Добровіцька О.О., Пісоцька М.Е., Левун Н.І., Софій Н.З.,
Міщик Л.І., Калмикова Л.В.,Шевцов А.Г.). 

Соціально-педагогічна модель інтеграції у сфері вищої освіти ви-
рішує завдання об’єднання можливостей і потенціалу освітнього се-
редовища з метою позитивної соціалізації студентської молоді,
створення педагогічно збагаченого середовища на основі системи
розвитку загальнолюдських і духовних цінностей, турботи, спів -
робітництва, взаємодопомоги і розвитку.  У звя’зку з цим набуває
нового значення теорія і практика соціальної роботи у вищих на-
вчальних закладах освіти на основі міждисциплінарного підходу, яка
базується на соціально-педагогічних основах соціального виховання
і соціалізації особистості, актуальних психолого-педагогічних під-
ходах інтеграції та інклюзії людей з особливими освітніми потребами
у сфері освіти. 

Інтегроване  та інклюзивне соціальне середовище характеризу-
ється тим, що існує чітка відповідність між особливими потребами
індивіда у комунікації, самообслуговуванні, пересуванні або мобіль-
ності, реконструкції оточення та соціального середовища, економіч-
ній незалежності, навчанні і рівнем їх задоволення. Тому завдання
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соціальної служби в університетському середовищі – забезпечення
соціально-педагогічних умов для надання якісних соціальних послуг
студентам з особливими освітніми потребами, їхньої професійної
реабілітації. 

Постає завдання розробки моделі соціальної служби вищого на-
вчального закладу як спеціалізованого формування, що сприяє ство-
ренню соціально-педагогічних умов для розвитку особистості через
надання соціальних послуг студентській молоді, науково-педагогіч-
ному персоналу і обслуговуючому персоналу вищого навчального за-
кладу, батьківській громадськості. Основними напрямками служби
є створення таких  служб-секторів: служба соціальної роботи із сту-
дентами, які перебувають у складних життєвих обставинах,  служба
професійної реабілітації студентів з особливими освітніми потре-
бами, служба швидкого реагування, служба примирення, консуль-
тативна служба, служба соціальної анімації, служба добровільної
допомоги, батьківська студія, корпоративна служба.

Професійна реабілітація студентів з особливими освітніми потре-
бами включає: вирішення проблем соціальної адаптації до навчального
процесу, студентську супервізію студентів, які мають труднощі у на-
вчанні і перебувають на тимчасовій госпіталізації, працевлаштування.

Кириленко В.Г.,
к.психол.н., доцент, 

Київський національний лінгвістичний університет, 
кафедра психології і педагогіки; Університет «Україна», 

кафедра соціальної роботи та педагогіки (Україна, Київ) 
kirilenkovalentina@rambler.ru

ДО ПИТАННЯ САМОДЕТЕРМІНАЦІЇ  
ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

Проблема особистісного розвитку особистості є  центральною
для психологічної науки та охоплює різноманітні аспекти життя як
самої людини, так і суспільства в цілому. І на перший план виступа-
ють явища психічного життя людини: автономії, свободи, відпові-
дальності, мотивації, психічного благополуччя, що є проблемою для
всіх галузей психологічної науки, а саме тому питання самодетермі-
нованого розвитку особистості залишається актуальним.  
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Питання самодетермінації розвитку є актуальним вже декілька
десятиліть і за цей час досліджувалось представниками різних науко-
вих психологічних шкіл та підходів, як за кордоном, так і в Україні. 

Природа самодетермінованого розвитку в дитинстві є специ фіч ною.
Самодетермінованість розвитку передбачає активність, автономію і сво-
боду власного вибору. Це означає, що розвиток повноцінної, здорової
особистості буде залежати від задоволення активності, сфери інтересів
дитини та відсутність непотрібних обмежень. В роботах зарубіжних до-
слідників  вказується, що «…загальний вектор осо бистісного розвитку
визначається як прогресуюча емансипація в спрямованості до особис-
тісної автономії, … становлення механізмів самодетермінації виступає
як якісно особливий рівень  саморегуляції…» [2, с.68]. 

Потреба в активності, функціональна потреба за Д. Узнадзе, задо-
вольняється через розуміння внутрішніх імпульсів, які формують ін-
трогенну поведінку: розвиток творчості, захоплення грою, спортом,
різноманітними розвагами.  На думку Є. Ільїна, задоволення потреби
в активності визначає внутрішньо-організовану мотивацію, а резуль-
татом цієї активності має бути сформована певна компетентність.

Самодетермінацію пов’язують з активністю не тільки по відно-
шенню до зовнішнього світу, а й до перебігу психічних процесів,
пов’язуючи з підсиленням, мотивацією, свободою активності, від-
повідальністю, свідомістю та опосередкованістю цих процесів, тобто
з внутрішнім світом особистості.  Але свобода активності та відпові-
дальність розвивається в підлітковому віці, часто базуючись на ще
неповно сформовані моральні принципи людини.   Д. Магнуссон ви-
діляє ряд паттернів, які розвиваються на певних етапах розвитку осо-
бистості: автономний, імпульсивний, симбіотичний, конформний,
а дослідження проведені Калитеєвською О. та іншими   вказують,
що автономний та імпульсивний паттерни є здоровим шляхом роз-
витку особистості з високим рівнем психологічного благополуччя.  

Слід вказати, що психологічне благополуччя є показником пози-
тивних емоційних станів, останні  спільно з позитивними рисами
особистості та позитивними соціальними інститутами входять в поле
інтересів позитивної психології М. Селігмана. Стосовно основної
ідеї теорії самодетермінованого розвитку (Д. Десі та  Р. Райан), то
вона побудована на власній активності людини у самостійності ви-
бору напрямку саморозвитку через задоволення таких базових по-
треб як потреба у почутті власної компетентності та потреба
у самодетемінації. 
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Самодетермінація є базовою потребою у задоволенні гнучкої
взаємодії особистості з соціальним середовищем. Основними кри-
теріями самодетермінації виступають: спонтанність, креативність,
інтерес, особиста значущість причини дії, відчуття власної свободи
та розуміння мотивів «повинен» та «необхідно».

Розуміння та вибір мотивів «повинен» та «необхідно» кожною лю-
диною і на кожному віковому етапі розвитку переживається по різному,
але за конкретною схемою: засоби-цілі правила взаємодія відносини,

формуючи певний мотиваційний стиль дій, який притаманний
певному – цільовому чи парацільовому стану (реверсивна теорія
М. Аптер, 2004). На думку автора, кожний  стан вказує на сформо-
вану базову цінність,  яка носить подвійний характер, наприклад:
цінність досягнення успіху – цінність задоволення. Реалізація мо-
тивації ґрунтується на принципі переключення або реверсії, з одного
мотиваційного стилю на інший. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ 

ЧАСТО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Роль жінки в сучасному світі визначається виконанням низки со-
ціальних ролей: матері, дружини, працівника та іншими ролями, які
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взаємопов’язані між собою і вимагають від жінки докладання знач-
них фізичних та психологічних зусиль для їх реалізації. Тому наукові
погляди зосереджуються на  колі так званих «жіночих проблем», де
основною можна виділити проблему дітонародження та виховання
здорової дитини. В той час жінка як працівник має виконувати ряд
професійно-трудових обов’язків, при виконанні яких працедавець
не враховує виконання материнської функції в повному об’ємі. 

На думку В.М. Шахрая, «високий ступінь залучення жінок в тру-
дову сферу складає серйозну загрозу безробіттю. …на ринку праці
є жінки які слабо захищені: особи, які мають неповнолітніх дітей,
дітей-інвалідів…» [3, 302].

Ми розглядаємо поняття «дитина інвалід» відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам» (від 16.11.2000 № 2109-III). В той же час чіткого ви-
значення в науковій літературі терміну «часто хворіюча дитина»
немає, тому ми розглядаємо його як прийнято в педіатрії, де під по-
няттям «часто хворіюча дитина»  розуміється дитина, яка знахо-
диться на диспансерному обліку у зв’язку з частими респіраторними
захворюваннями. Частота респіраторних захворювань може колива-
тись від 4 (перший рік життя дитини) до 5-6 (3-5 років) раз в рік, а
тривалість до 14 днів (Доманецька Л., 2013).  

Характер соціальних проблем жінок, які працюють та одночасно
виховують дітей з інвалідністю чи часто хворіючи дітей, значно відріз-
няє  їх повсякденні труднощі від турбот, якими живуть інші жінки:
окрім питання догляду за хворою чи хворіючою дитиною, один із бать-
ків, а частіше це мати, змушений залишити місце постійної роботи,
що знижує економічні показники родини та підвищує стресогенність,
знижує психологічний тонус та благополуччя усіх членів родини.
У жінок втрачаються соціальні зв’язки, втрачається перспектива про-
фесійної кар’єри, можливість реалізації своїх творчих планів.

Соціально-трудова реабілітація  жінок розглядається нами, як со-
ціально-психологічна підтримка особи, яка фрустрована своїм  ста-
новищем на ринку праці.

В нашому дослідженні приймало участь 156 жінок, серед яких 42
мають дітей з інвалідністю, 62 жінки виховують часто чи хронічно
хворих дітей,  52 жінки виховують дітей умовно здорових, вік дітей
від 3 до 15 років. Характеристика дитячої інвалідності представлена
наступним чином: 13 дітей мають ДЦП, серед яких 8 дітей – без збе-
реженого інтелекту, 14 дітей з сенсорними порушеннями, 15 – мають
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захворювання внутрішніх органів. Серед групи часто хворіючих дітей
переважала група дітей з захворюваннями органів дихання –
36 дітей, з захворюваннями шлунково-кішкового тракту – 15 дітей,
11 дітей мають захворювання серцево-судинної та ендокриної сис-
тем.  Вік дітей від 2,5 років до 12 років включно. Нами діти були ви-
ділені в чотири групи: діти до трьох років (молодше дитинство), діти
до 6 років (дошкільники (3-6 років),  діти молодшого шкільного віку
(6-10 років), діти перед підліткового віку (10-12 років).

Вік жінок, які приймали участь в дослідженні має великий діапа-
зон:  від  20 до 48 років.  Найпоширенішими галузями професійної
діяльності є система охорони здоров’я, системи освіти, адміністра-
тивна та банківська сфера, сфера послуг.   

Аналіз результатів дослідження  показує, що всі жінки, які при-
ймали в дослідженні та які мають часто хворіючих дітей, готові до
кар’єрного росту, але відсутність на робочому місці в наслідок лі -
карняних листків терміном до 60-80 робочих днів на рік, у більшості
випадків змушує їх шукати альтернативні можливості працевлашту-
вання, звільняючись з роботи.

У жінок, які виховують дітей з інвалідність показники у працевлаш-
тування за отриманою професією, досить низький – трохи вище 10%
таких жінок мають можливість працювати за професією, здебільшого
це жінки, які задіяні в системі освіти та ті, які мають можливість вико-
нувати професійні функції дистанційно – економісти, бухгалтера.

Вибір кар’єри  жінкою обумовлює певний тип соціальної пове-
дінки, ступінь її соціальної активності, що активно впливає на жит-
тєдіяльність жінки. 

Слід вказати, що жінки, які відклали професійну кар’єру на май-
бутнє, після дорослішання дитини, вказують не тільки на низькі еко-
номічні показники родини, але й на вороже ставлення до дитини
саме з причини професійної невлаштованості, що в свою чергу фор-
мує неблагополучний психологічний мікроклімат сім’ї. 

Всі жінки, які брали участь в дослідженні, вказали, що  вдале по-
єднання двох соціально важливих функцій матері та працівника,
можливе за декількох умов, серед яких на першому місці є позитивне
ставлення та розуміння (дотримання виконання чинних норма-
тивно-правових документів) працедавця до життєвої ситуації; наяв-
ність гнучкого графіку для працюючих та виховуючи дітей жінок;
можливість застосовування альтернативних форм виконання про-
фесійних обов’язків (дистанційні та надомні). 
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Отже, можна зробити висновок, що сучасна жінка готова до здій -
снення обох соціально значущих функцій; особливостями соці-
ально-трудової реабілітації сучасної жінки, яка поєднує працю та
виховання дитини з особливими фізичними вадами та часто хворію-
чої дитини є необхідність створення альтернативних форм праці для
такої жінки, а психологічне відновлення передбачає відновлення ду-
шевного комфорту за рахунок можливості реалізації  творчого по-
тенціалу в різних галузях життєдіяльності. 
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ПРОБЛЕМА КОНСУЛЬТУВАННЯ ЛЮДЕЙ 
З ОБМЕЖЕННЯМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

В СОЦІАЛЬНІЙ СЛУЖБІ

Актуальність дослідження: консультування – це вид професійної
допомоги клієнтам, який охоплює базові цінності, принципи, цілі,
завдання та методичний інструментарій соціальної роботи. Консуль-
тування в соціальній роботі дещо ширше за значенням, чим в пси-
хології. Якщо консультант – психолог прагне вплинути тільки на
особистість або сімейну систему за допомогою фасилітації особис-
того розвитку, оптимізації психоемоційних станів і міжособистісних
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стосунків, то соціальний працівник задіяний до консультування, на-
магається вплинути на оточення, використовуючи різнопланові
ресурси з метою оптимізації соціальних стосунків і активізації осо-
бистісних ресурсів клієнта. 

У вимогах до підготовки соціальних працівників Британської
центральної ради з підготовки соціальних працівників зазначається:
соціальні працівники, серед усього іншого, повинні знати і розуміти
цілі, методи і теорії для подальших видів практики: консультування,
захист прав та інтересів клієнта, ведення переговорів, втручання
в ситуацію кризи, сімейна терапія, соціальна освіта. 

У науковій літературі соціальне консультування пояснюється
у психологічній і соціальній парадигмах як особливий вид допомоги
клієнту і соціальним групам. Скаллі і Хопсон виділяють шість видів
допомагаючих стратегій: 1. Надання порад: пропонування людині
своєї точки зору на найкращий спосіб дій в ситуації, що склалася.
2. Надання інформації: надання людині інформації, якої вона потре-
бує в ситуації , що склалася. 3. Безпосередні дії: робити будь-що від
імені іншої особи чи надавати необхідні послуги (доставляти про-
дукти, надавати позику, здійснювати втручання в кризовій ситуації
).4. Навчання: допомога в оволодінні фактами, знаннями і навич-
ками, які сприяють поліпшенню ситуації. 5. Системні зміни: вплив
на системи, які викликають у людей труднощі, з метою вдоскона-
лення цих систем, тобто робота з організаційного розвитку. 6. Кон-
сультування: допомога в аналізі проблеми, проясненні конфліктних
зон, знаходження альтернативних шляхів виходу і прийняття рі-
шення, тобто підтримка людей в плані допомоги самим собі. 

Психосоціальний підхід до консультування спрямований на зни-
ження рівня стресової ситуації і усунення внутрішнього чи зовніш-
нього конфлікту в рамках проблемної ситуації шляхом довготривалих
підтримуючих і навчаючих відносин. В якості інструментарію вико-
ристовуються дві основні процедури – підтримка і модифікація. 

У соціальній роботі застосовується психосоціальне консультування,
яке впливає на мезо- і мікросоціальне оточення, використовуючи як
особистісні, так і соціальні ресурси, з метою допомоги клієнту в кон-
тексті соціальної (ре)адаптації, реабілітації і концепції незалежного
життя. Інакше кажучи, психосоціальне консультування має місце тоді,
коли допомога, яка надається клієнту або населенню, зумовлює пара-
лельне використання як особистісних, так і соціальних ресурсів (Скал -
лі, Хопсон, Саттон, Стюарт, Р.Кочюнас, Р. Нельсон-Джоунс). 
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Крім психосоціального підходу у соціальній роботі застосовується
клієнт-центрований підхід до консультування, який базується на
таких принципах, як безумовне позитивне ставлення і прийняття
клієнта, конгруентність, відкритість і щирість, емпатійність. (К.Род-
жерс, Ю.Альошина)

В соціальному консультуванні як технології соціальної роботи ви-
користовується також програмне консультування, яке визначається
як двох сторонній процес розв’язання проблеми, під час якого кон-
сультант допомагає установі чи організації проаналізувати і поліпшити
діяльність щодо надання клієнтам необхідних соціальних послуг. На
практиці зустрічається і третій тип соціального консультування, який
є синтезом конкретного і програмного консультування. 

Досвід діяльності соціальних служб та аналіз літератури з проблеми
дослідження виявив необхідність дослідження проблеми консульту-
вання людей з обмеженням життєдіяльності (обмеження комунікації,
самообслуговування і пересування, контролю за своєю поведінкою, орі-
єнтації в просторі і часі, витривалості) в  соціальних службах. Люди, які
стикаються з проблемою інвалідизації, потребують надання порад, ін-
формації, допомоги і підтримки через консультативну соціальну роботу.

Кириленко Катерина Віталіївна
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини.

ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИКО-СТИЛІСТИЧНИХ УМІНЬ 
В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Реалізація завдань з удосконалення якості початкової освіти не-
можлива без роботи над розвитком комунікативно-мовленнєвих
умінь, що включають оволодіння молодшими школярами з ТПМ
основ функціональної стилістики, умінь помічати, оцінювати та ви-
користовувати стилістичне забарвлення лексичних та граматичних
одиниць рідної мови.

Важливе місце у роботі з формування основ функціональної сти-
лістики належить системі граматико-стилістичних умінь у молодших
школярів із мовленнєвими порушеннями.

Рівень розвитку мовленнєво-комунікативних умінь особистості,
поряд із іншими завданнями початкової освіти, залежить від знань щодо
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особливостей використання нейтральних чи стилістично маркованих
лексичних та граматичних мовних одиниць, уявлень про лінгвістичні та
екстралінгвістичні ознаки текстів, умінь їх визначати та використовувати
у практичній мовленнєвій діяльності, повно й ґрунтовно викладаючи
думку, аналізувати й редагувати мовлення (А.М. Богуш, М.С. Вашу-
ленко, Т.К. Донченко, Л.І. Мацько, М.І. Пен тилюк, Г.П. Лещенко).

Дослідження науковців, зокрема Л.І. Бартєнєвої, В.О. Кондра-
тенко, Р.Є. Левіної, І.С. Марченко, М.А. Савченко, Л.Ф. Спірової,
Є.Ф. Соботович, В.В. Тарасун, В.В. Тищенко, Л.І. Трофименко,
Н.В. Чередніченко, М.К. Шеремет та ін., присвячені проблемам не-
дорозвинення мовлення, засвідчили, що саме у дітей з ТПМ вини-
кають значні труднощі при оволодінні програмовим матеріалом
з рідної мови, констатували наявність у дітей із ЗНМ порушень усіх
систем мови та підкреслили складність оволодіння мовними зако-
номірностями такою категорією школярів.

Ознайомлення учнів з функціонуванням лексичних синонімів як
засобів увиразнення мовлення, особливостями використання по-
внозначних частин мови у стилістично маркованих текстах, умовами
їх сприймання і породження створюють підґрунтя для більш успіш-
ного формування комунікативно-мовленнєвих умінь і навичок,
а також впливають на інтелектуальний, естетичний і моральний розви -
ток особистості молодшого школяра з мовленнєвими порушеннями.

Аналіз науково-методичної літератури та практики спеціальної
початкової освіти дітей з мовленнєвими порушеннями дає змогу
стверджувати про недостатню розробленість методичної системи
формування основ функціональної стилістики та майже повну від-
сутність методичних посібників, призначених для безпосереднього
застосування на уроках рідної мови.

Особливого значення стосовно дітей з порушеннями мовленнє-
вого розвитку має повноцінна реалізація соціально-педагогічних
функцій початкового шкільного навчання, які, розв’язуючи ряд спе-
ціальних проблем, що характерні тільки для цієї ланки, водночас по-
кликані створювати надійну змістовно-операційну основу успішного
навчання учнів на наступних етапах. Саме тут, як засвідчують дослід-
ження Ш.О. Амонашвілі, Ю.З. Гільбуха, Д.Б. Ельконіна, О.Я. Сав-
ченко, В.О. Сухомлинського та ін., у дитини закладаються основи
наукового світорозуміння, позитивне чи негативне ставлення до
процесу пізнання, формуються способи учбової діяльності. Тому
успішне навчання у початкових класах дозволяє створити в учнів
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фундамент для засвоєння у наступні роки широкого спектру науко-
вих знань та умінь, застосовувати їх на практиці.

Одним з основних завдань корекційного навчання дітей з пору-
шеннями мовленнєвого розвитку є підготовка їх до повноцінної
практичної діяльності у суспільстві. Вирішення цього питання
пов’язано з пошуком оптимальних умов для подолання, корекції та
компенсації відхилень у мовленнєвому розвитку дитини.

Завдання, які вирішують учні, будуючи свій вислів, перш за все ви-
значаються стилем мовлення. Засвоєння основних стилістичних понять
(стилі мовлення, мовні жанри, стилістична помилка, стилістичні засоби
мови) дає школярам глибше та ширше уявлення про мову; вони дізна-
ються, що мовні факти можуть вивчатися з погляду їх функціонування
в певних стилях і жанрах, тобто з урахуванням їх призначення у мовленні.

Вивчення психолого-педагогічної, лінгводидактичної та спеці-
альної літератури, аналіз педагогічної практики дозволяє зробити
такі висновки:

– значний інтерес дослідників і практиків до питань розвитку
мовлення школярів із ТПМ на всіх етапах їх навчання, особ-
ливо у молодших класах; 

– формування граматико-стилістичних умінь учнів з ТПМ може
здійснюватися на комунікативно-діяльнісній основі з ураху-
ванням функціонально-стилістичного аспекту, які значно під-
вищують мотивацію мовленнєвої та навчальної діяльності,
створюють сприятливі умови для інтенсифікації, диференціації
та індивідуалізації навчання, сприяють зростанню та розвитку
творчих здібностей учнів;

– виявлено незадовільний стан сформованості мовленнєвих
умінь і навичок у молодших школярів із ТПМ, наявність різних
рівнів сформованості уявлень про синоніми як засоби увираз-
нення мовлення та навичок граматико-стилістичної роботи
в учнів з ТПМ, що зумовлює необхідність організації спеціаль-
ного навчання з урахуванням супутніх особливостей пізнаваль-
ної діяльності таких дітей.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Люди з інвалідністю присутні в усіх верствах населення будь-
якого сучасного суспільства. Частка таких громадян у всьому світі
постійно зростає; однак кожна людина з особливими потребами має
свої причини інвалідизації та різні соціальні та психологічні наслідки
інвалідності. Загалом, можна без перебільшення сказати, що про-
блеми інвалідності мають глобальний характер. Тому питання соці-
ального захисту інвалідів також набуло міжнародного характеру.

Для нашої держави проблематика соціального захисту інвалідів є
особливо значущою тому, що останніми роками спостерігається
стійка тенденція до зростання частки інвалідів у загальній структурі
населення.

Піклування держави про інвалідів, ефективність системи держав-
ного соціального захисту осіб з обмеженими можливостями ві -
дображує рівень розвитку суспільства в цілому. За останні кілька
де сятків років, у світі відбулися помітні позитивні зрушення в став-
ленні до інвалідів. В основі означених зрушень покладено визнання
рівності прав людей з особливими потребами, забезпечення їм умов
для повноцінного життя в суспільстві, створення дієвих програм реа-
білітації та соціальної інтеграції інвалідів.

Щодо соціального захисту інвалідів, то Україна отримала з радян-
ських часів складний спадок: з одного боку, не було створено надій-
них механізмів соціальної інклюзії та інтеграції інвалідів (наприклад,
гостро стояло питання архітектурних бар’єрів), а з іншого боку, всі
реальні досягнення радянської системи в соціальному захисті людей
з особливими потребами випробовувалися на міцність економічною
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кризою 90-х років. Громадськість вважала, що про інвалідів турбу-
ється держава, але держава не була в змозі забезпечити належний рі-
вень соціального захисту цієї соціальної групи. Люди з особливими
потребами були позбавлені доступу до багатьох соціальних благ на-
рівні зі здоровими людьми. Інваліди й досі часто стикаються з дис-
кримінацією, негативними стереотипами й упередженнями, які
впродовж історії людства стримували соціальний розвиток цієї групи
та ізолювали її від суспільства.

Сучасна система соціального захисту інвалідів охоплює не лише
державну соціальну допомогу та пенсійне забезпечення, систему
пільг і компенсацій та соціально-побутове обслуговування, але й
включає охорону здоров’я, освіту та зайнятість осіб з інвалідністю, а
також соціальну і професійну реабілітацію та соціальну інтеграцію в
суспільство. Тобто соціальний захист осіб з інвалідністю включає не
лише матеріальні питання, а й весь спектр проблем і потреб люд-
ського життя. Це зумовлено тим, що в сучасному суспільстві будь-
яка людина потребує створення різноманітних умов для
повноцінного функціонування і розвитку, максимальної реалізації її
потреб та інтересів.

Варто відзначити, що головним суб’єктом соціального захисту ін-
валідів у всьому світі залишається держава. Діяльність держави по-
лягає в розробленні заходів, створенні відповідних інститутів,
застосуванні механізмів, призначених забезпечувати життєві та со-
ціальні потреби інвалідів, реалізовувати громадянські права та сво-
боди, створювати рівні можливості для їх інтеграції в суспільство,
сприятливі умови для забезпечення соціальної, медичної, трудової
реабілітації інвалідів. Активними партнерами держави стають інші
суб’єкти соціального захисту інвалідів, такі як недержавні громадські
організації, благодійні і релігійні організації та фонди, інші юридичні
особи, підприємці, небайдужі люди. Посилюється участь і самих ін-
валідів, їхніх громадських організацій.

Аналіз проблем соціального захисту інвалідів в Україні засвідчує,
що системи соціального захисту інвалідів потребує модернізації, іс-
нують достатні громадські резерви, які можна задіяти для допомоги
цим людям.
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ФОРМУВАННЯ ЧУЙНОСТІ
ЯК МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства в умовах соці-
альних, економічних, політичних, культурних перетворень велике
значення у процесі виховання високоморальної особистості приді-
ляють розвитку емоційної сфери особистості, створенню позитивних
емоційних взаємостосунків. Одним із пріоритетних напрямів удос-
коналення навчально-виховного процесу виступає питання форму-
вання чуйності як морально-психологічної якості особистості.

Специфіка середовища освітніх організацій спричинює актуалі-
зацію в молоді та освітян проявів чуйності – готовності відгукнутися
на прохання.

Дослідження чуйності різних вікових періодів представлені у ро-
ботах Р. Гудими, О. Шовкомуда, Ю. Удовіна, Г. Свідерської, О. Бой-
ван, І. Матяш, О. Вержиховської та ін.

Чуйність – турбота про потреби, запити і бажання людей, уваж-
ність до їхніх інтересів, проблем; співчуття до навколишніх, готов-
ність прийти на допомогу [1].

Французький просвітник Ж.-Ж. Руссо вважав, що люди стають
щасливими, якщо вміють співчувати і допомагати іншим. 

Г. Свідерська [2, с. 89] на основі проведеного аналізу поняття
«чуйності» зробила висновок, що чуйність є інтегральною морально-
психологічною якістю особистості, яка проявляється в: емпатійності
(здатності людини безпосередньо відчувати психологічний стан ін-
шого та адекватно відгукуватись на нього, намагаючись полегшити
або розділити його через вияв співчуття та співпереживання), добро-
зичливості (здатності людини виражати добре ставлення, приязнь),
тактовності та ввічливості (умінні поводитися з іншими обережно,
не ображаючи та не принижуючи їхню гідність, проявляючи люб’яз-
ність, чемність, дотримуючись суспільних правил поведінки) та тур-
ботливості, наданні практичної допомоги (уважності до потреб
інших людей і прояві піклування про них). 
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В. Сухомлинський наголошував на необхідності виховувати
в учнів вміння співпереживати й співчувати товаришеві, здатності
маленької дитини по очах і за рухами, по розмові бачити в оточуючих
горе і радість, засмучення і тривогу, хвилювання і збентеження.
У книзі «Серце віддаю дітям» зазначає: «...якщо дитина не вміє ба-
чити в очах іншої людини, що в неї на серці, – вона ніколи не стане
справжньою людиною» [3, с. 89]. 

Ключовим напрямом державної політики, як визначено Націо-
нальною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, є її
реформування на основі філософії «людиноцентризму» [4].

Навчання здійснюється за двома напрямами: перший � інтегро-
ване навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку
в умовах загальноосвітньої школи, другий – інклюзивне навчання,
що передбачає спільне перебування дітей з різними порушеннями
психофізичного розвитку з їхніми здоровими одноліткам. Інтегро-
вана (інклюзивна) освіта в освітньому просторі сприяє отриманню
освіти для людей з особливими потребами та формуванню культури
стосунків, завдяки створенню «здорових» взаємин між дітьми неза-
лежно від фізичних, психологічних, соціальних та інших відмінностей. 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демо-
кратичних ідей, – всі діти – цінні й активні члени суспільства. В інк-
люзивних освітніх закладах навчання сприяє налагодженню дружніх
стосунків, при такій взаємодії діти вчаться природно сприймати та
толерантно ставитися до людських відмінностей, вони стають більш
чуйними, готовими до взаємодопомоги. У загальноосвітніх школах
освіта надається дітям-інвалідам в межах можливого без будь-якого
вияву дискримінації.

Чуйність викликає позитивні емоційні переживання прагнення
до міжособистісного спілкування, відкритості, щирості, спонукає ді-
литися радощами та переживаннями.

В. Сухомлинський зазначав: «Чуйність і лагідність – та духовна
сила, яка здатна вберегти дитяче серце від оґрублення, озлоблення,
жорстокості й байдужості, від безсердечно-тупого ставлення до
всього доброго і світлого в житті, насамперед, до сердечного, теплого
слова» [5, с. 355]. 

В. Мономах у «Повчаннях дітям...» пропонує правила поведінки:
«...Недужого одвідайте... Стороннього нагодуйте... І чоловіка не ми-
ніть, не привітавши, добре слово йому додайте...». 
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Важливо, навчитися поважати кожну людину як особистість.
Чуйність сприяє адекватному ставленню до людей з обмеженими фі-
зичними можливостями, сприймання їх з позитивними та негатив-
ними рисами характеру. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У СТУДЕНТІВ

Створення багатокомпонентної єдиної системи безперервної еко-
логічної освіти і виховання в Україні є нагальною потребою не тільки
національного, а й міжнаціонального рівня. Адже для екологічних про-
блем характерний досить високий ступінь трансграничності, що зумов-
лює особливі і досить високі вимоги до наповнення цієї системи
змістом. Єдина система безперервної екологічної освіти та виховання
є важливою і невід’ємною складовою комплексу забезпечення форму-
вання екологічно безпечного існування населення України. Форму-
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вання екологічно безпечного стану довкілля залежить від величезної
кількості різноманітних факторів, умов і т.д. З-поміж найважливіших
факторів, що здатні тим чи іншим шляхом вплинути на формування
безпечного екологічного стану компонентів довкілля чи певної терито-
рії, або навіть об’єкта, є екологічна свідомість як інтегральне відобра-
ження цілого комплексу необхідних спеціальних знань, переконань,
зорієнтованої поведінки і та ін., яке ґрунтується на достатній інформації
і додержанні головних принципів екологічної освіти та виховання.

Саме завдяки свідомості цілеспрямовано регулюється взаємини
особистості з навколишньою природною і соціальною дійсністю. По-
силаючись на останнє, є підстави, мабуть, стверджувати, що свідо-
мість, як властивість високоорганізованої матерії – людського мозку,
у своїй першооснові була певною мірою екологізованою. Звідси ви-
пливає, що поряд із соціальним феноменом існує феномен екологічної
свідомості. Економічна свідомість зумовлює формування екологічної
культури. Екологічна культура є засобом самоорганізації сутнісних сил
людини в умовах конкретного природного середовища. Таким чином,
через екологічну свідомість і екологічну культуру людина як особис-
тість і суспільство загалом формує цілком конкретний екологічний
стан. І це закономірно, оскільки осердям екологічної культури є еко-
логічна життєдіяльність, і у процесі цієї діяльності задається певний
напрям розвитку довкільних процесів і станів об’єктів оточення.

Викладене зумовлює необхідність не тільки свідомого, а й обґрун-
тованого, належну строгість та ясність яких потребує логіка, скла-
дання переліку навчальних курсів, що здатні забезпечити отримання
необхідних знань, умінь і навичок на рівні міжнародних вимог до су-
часного фахівця. При цьому треба чітко уявляти собі і розмежову-
вати, що необхідно віднести до загальноосвітнього аспекту, а що
потрібно при підготовці економістів. Саме студенти економічних
спеціальностей при вивченні курсу «Екологія» повинні усвідомити
ідею доцільності збереження та раціонального використання при-
родних ресурсів на нашій планеті. Від них залежить кількість при-
родних ресурсів, яка перейде до майбутніх поколінь.

Під час формування у студентів особистісного ставлення до еко-
логічної дійсності важливо чітко окреслювати коло екологічних про-
блем усього людства, своєї країни і своєї місцевості. Лише за цих
умов можна проводити справді ефективну роботу. Так, під час ви-
вчення теми «Екологічні проблеми оболонок Землі», а саме питання
«Екологічні проблеми водного середовища і його охорона» необхідно
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звернути увагу студентів на обмеженість водних ресурсів нашої
країни. Для підкреслення важливого значення води в житті людини
можна використати слова Антуана де Сент-Екзюпері: «Вода, ти не
маєш ні смаку, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою насолод-
жуюся, не знаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна
для життя, ти – саме життя».

Оскільки водні ресурси країни обмежені і дуже нерівномірно розмі-
щені по території, у багатьох містах воду подають лише на декілька годин
на добу. Крім того, наявні ресурси прісної води в Україні дуже забруднені.
Великої шкоди Дніпру, з якого п’ють майже 35%  жителів України, задала
аварія на Чорнобильській АЕС. І все-таки водні ресурси нашої країни
використовуються вкрай нераціонально, в тому числі і в побуті.

Запаси водних ресурсів – величезне національне багатство. Всі по-
винні прагнути до збереження його в чистоті для нинішніх і майбутніх
поколінь. У вирішенні цього важливого і почесного завдання немає дріб-
ниць і немає людей, від яких нічого не залежить. Велике значення має
конкретизація причин забруднення водних ресурсів стосовно своєї міс-
цевості. Методично правильно використовувати ці відомості у порівнянні
з показниками по країні в цілому, по Європі, всьому світові. Важливо
також назвати конкретні, зрозумілі студентам цифри витрат води в країні,
місті. Необхідно підкреслити, що там, де погано закручений або несправ-
ний кран, з якого не тече, а лише крапає вода (до 50 крапель на хвилину),
за добу втрачається близько 400 літрів води. А які величезні втрати з усіх
недбало закручених кранів міста, області, країни в цілому!

Матвійчук Тетяна Владиславівна,
кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри психології
Хмельницького інституту соціальних технологій,

Університету «Україна», м. Хмельницький

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ РОБОТИ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

З огляду на постійне зростання професійно-кваліфікаційних
вимог до майбутнього фахівця в умовах становлення та розвитку со-
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ціальної сфери за період незалежності України актуальність форму-
вання професійної комунікативної компетентності є надзвичайною.
Працівник соціальної сфери має бути фахівцем високої професійної
компетентності і культури, яка вбирає в себе такі професійні якості,
як комунікативна компетентність та культура спілкування. Дана
професія увібрала в себе як загальнолюдські духовні цінності та
норми поведінки, так і професійні знання й норми взаємодії з різ-
ними категоріями населення та в різних мікросередовищах. Компе-
тентність спеціаліста соціальної сфери розуміється як феномен,
обумовлений дією загальних особливих і поодиноких закономірнос-
тей прояву цілеспрямованої творчої активності особистості у певній
сфері праці: освітній, управлінській, виробничій, сімейній, дозвіл-
лєвій тощо. Компетентність соціального працівника чи психолога
у конкретній сфері діяльності можна розглядати як міру професіо-
налізму, міру володіння професією на рівні творчості, майстерності.

Вагомість працівника соціальної сфери як партнера у спілкуванні
особливо зросла в останні роки. Позитивне сприйняття клієнтами
пропозицій, рекомендацій визначається позицією соціального пра-
цівника чи психолога, яка досить виразно простежується у процесі
комунікативної взаємодії. Отже, для підвищення ефективності про-
фесійної діяльності спеціаліст має досконало володіти знаннями
й уміннями професійної комунікації, а також вміти адекватно їх за-
стосовувати у відповідній сфері та ситуації. Внутрішня установка йти
назустріч людям, любов і доброта до них, прагнення і здатність про-
никнути у світ переживань клієнта, залишаючись при цьому щирим
у судженнях і діях, у настрої і спілкуванні, є основою розвитку ко-
мунікативної компетентності фахівця соціальної сфери. 

Найбільш ефективним, виходячи з аналізу сучасних психолого-пе-
дагогічних досліджень є використання інтерактивних методів навчання,
зокрема соціально-психологічного тренінгу. Емпіричне дослідження
рівня комунікативної компетентності та ефективності використання
соціально-психологічного тренінгу при формуванні комунікативної
компетентності майбутніх працівників соціальної сфери здійснювалось
на базі Хмельницького інституту соціальних технологій ВНЗ «Універ-
ситету «Україна». У дослідження приймало участь 80 студентів 3-5-х кур -
сів напрямів підготовки «Психологія» та «Соціальна робота».

З метою вивчення рівня сформованості комунікативної компе-
тентності було використано дві методики: «Диагностика коммуника-
тивных и организаторских склонностей (КОС-2)» та «Диагностика
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социальной эмпатии». На основі результатів дослідження рівня кому-
нікавтиної компетентності та аналізу сучасних психолого-педагогічних
досліджень щодо використання інтерактивних методів навчання,
зокрема соціально-психологічного тренінгу було розроблено про-
граму заходів по підвищенню рівня сформованості комунікативної
компетентності, в яку входили як лекційні так і тренінгові заняття.

Для формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців
соціальної сфери було запропоновано тренінг «Успішне  спілкування».
Метою тренінгу є розвиток комунікативних навичок і вмінь ділового
спілкування, підвищення ефективності, розширення поведінкового ре-
пертуару, оптимізація інформативності й конструктивності спілку-
вання. В основі тренінгу лежить методика активного навчання,
заснованого на практичному відпрацьовуванні навичок і вмінь ділового
спілкування; індивідуальний підхід, рольові й ситуативні ігри; групові
й індивідуальні вправи, короткі методичні матеріали. 

Тренінг складається з чотирьох занять тривалістю 1 година 30 хви-
лин. Вони включають засвоєння теоретичного матеріалу, письмове
завдання по самоаналізу, психогімнастичні вправи, аналіз, кон-
струювання, обговорення та програвання професійно-комунікатив-
них ситуацій, домашні завдання.

Після проведення лекційних та тренінгових занять серед осіб, які
в них приймали участь, було проведено повторне тестування за до-
помогою «Тест-опитувальника КОС», яке показало, що рівень ко-
мунікативних та організаторських здібностей значно покращився:

– у 25% респондентів виявлено середній рівень комунікативних
та організаторських здібностей, відповідно до якого такі особи пла-
нують свою роботу, відстоюють думку, але потенціал комунікативних
здібностей не стійкий;

– 50% респондентів мають високий рівень – не втрачають само-
владання в новій обстановці, займаються суспільною діяльністю, ор-
ганізовують суспільні заходи;

– 25% респондентів продемонстрували дуже високий рівень ко-
мунікативних та організаторських – відчувають потребу в комуніка-
тивній та організаторській діяльності, ініціативні, приймають
самостійні рішення, відстоюють власну думку, люблять організову-
вати ігри, різні заходи.

Отже, практичне використання тренінгу показало, що, дійсно, тре-
нінгові форми роботи – це метод, що найбільш наближений до реаль-
ної життєвої практики, що в найкращій мірі сприяє формуванню
комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ 

В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Проблема соціальної інтеграції осіб з обмеженими можливостями
є на сьогоднішній день одним з найбільш актуальних і пріоритетних
напрямків державної політики в соціальній сфері, оскільки сьогодні
приблизно кожен 10-й житель Землі відноситься до даної категорії,
при цьому, як відзначається в спеціальних дослідженнях, троє з них –
діти й молодь.

Розглядаючи процес соціальної інтеграції в контексті досліджу-
ваної проблеми, необхідно відзначити, що даний процес у молоді
з особливостями розвитку утруднений споконвічно в силу обме-
жень, що накладаються дефектом. На початкових етапах розвитку
дитини з відхиленням головною перешкодою до її навчання і вихо-
вання є первинний дефект. Відповідно до положення Л.С. Вигот-
ського, психічний або фізичний дефект порушує зв’язки і відносини
людини з природним і соціальним середовищем, найбільшою мірою
деформує способи і прийоми взаємодії суб’єкта з об’єктами навко-
лишньої дійсності.

При відсутності корекційного впливу надалі провідне значення
починають здобувати вторинні нашарування (відхилення), і саме
вони заважають соціальній адаптації дитини. Виникає педагогічна
занедбаність, розлад емоційно-вольової сфери і поведінки, що обу-
мовлено емоційно-особистісними особливостями на тлі дефіциту
спілкування і відчуттями неуспіху [9, 32].

Відповідно до іншого загальноприйнятого положення Л.С.Вигот-
ського, основні закономірності нормального й аномального розвитку
єдині, хоча кожен вид відхилення додає зростанню молодої людини
специфічний характер, сповільнюючи й істотно змінюючи його.

Загальновизнаним на сьогоднішній день є положення про те, що
обмеження в життєдіяльності і соціальній недостатності дитини
з обме женими можливостями безпосередньо пов’язані, за характе -
ристикою Л.С.Виготського, з «соціальним вивихом» у розвитку: «Фі -
зичний дефект викликає як би соціальний вивих, зовсім аналогічно
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тілесному вивихові, коли ушкоджений член – рука або нога – вихо-
дять із суглоба, коли грубо розриваються звичайні зв’язки і функціо-
нування органу супроводжується болем і запальними процесами...
Якщо психологічно тілесний недолік означає соціальний вивих, то пе-
дагогічно виховати таку людину – значить вправити її в життя, як
вправляють вивихнутий і хворий орган» [4].

Загалом, комплекс заходів щодо інтеграції осіб з відхиленнями
в розвитку в суспільство – це процес, ціль якого є профілактика ін-
валідності в період лікування захворювання і допомога хворим у до-
сягненні максимально фізичної, психічної, професійної, соціальної
й економічної повноцінності, на яку вони здатні в рамках існуючого
захворювання. Це скоординоване застосування медичних, соціаль-
них, просвітницьких і професійних заходів, що включають навчання
або перенавчання інвалідів для досягнення по можливості найбільш
високого рівня функціональної активності. У медичному соціально-
етичному розумінні комплекс заходів щодо інтеграції осіб з відхи-
леннями в розвитку в суспільство, тотожний, у цілому терміну
реабілітація, основна мета якої – відновлення соціального статусу
інваліда і його соціальна адаптація [3,].

Комплекс заходів щодо інтеграції дітей і молоді з особливостями
розвитку в суспільство має свою специфіку, тому що мова йде про
зростаючий організм, розвиток усіх систем і функцій. Тому одним
з найважливіших принципів стає комплексний характер впливу. Від-
повідно до цього, проводяться не тільки медичні, але і педагогічні,
виховні, професійні, соціальні заходи, спрямовані на усунення або
зниження наслідків ушкодження або на компенсацію зниження або
втрати функцій, а також заходи для надання допомоги в питаннях
соціального пристосування.

У залежності від характеру захворювання і віку комплекс реко-
мендованих заходів буде, природно, різнитися. У ранньому дошкіль-
ному віці реабілітація буде в основному спрямована на розвиток,
виховання дитини. Ці задачі реалізуються з використанням у процесі
корекційно-розвиваючих занять різних технічних засобів, застосу-
вання яких дає можливість пересування. 

Соціальна інтеграція прямо пов’язана з функціонуванням соці-
альних інститутів родини й освіти. У контексті інтеграції особистості
в суспільство освіта розглядається як провідний чинник. Завдяки на-
вчанню і вихованню, що є її складовими частинами, відбувається
оволодіння молодою людиною ієрархією культурних цінностей,
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норм, ідеалів того суспільства, до якого вона належить; здійснюється
подолання того критичного моменту в житті будь-якої людини, коли
вона усвідомлює, що відрізняється від інших (за соціальним стано-
вищем, своїм психофізичним станом, за етнічною приналежністю
тощо), і суб’єктивно починає передбачати наслідки цих розходжень,
формувати власний прогноз. Це значно залежить від того, як особу
сприймають інші люди, і від того, наскільки вона інтегрована в їх
структуру.
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МОТИВАЦІЯ УЧІННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 
З ВАДАМИ РОЗВИТКУ

Мотивація учіння відіграє важливу роль у становленні особистості,
адже без неї неможлива ефективна учбова діяльність та розвиток здат-
ності і потреби до самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти.
Саме у молодшому шкільному віці закладається основа для подаль-
шого учіння школяра і часто від бажання вчитися у початковій школі
залежить і прагнення до учіння у середніх та старших класах. 

Важливою причиною неуспішності є стан здоров’я школярів,
який в останнє десятиріччя має тенденцію погіршуватися. Уже вступаючи
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до школи близько 80% дітей мають ті чи інші відхилення у стані здо-
ров’я; 10% загальної кількості дітей шкільного віку мають затримку
психічного розвитку; 3,5% дітей віком від 4 до 6 років мають різно-
манітні вади мовлення. Зростає кількість дітей з недорозвиненістю
емоційно-почуттєвої, інтелектуальної та вольової сфер. Почастішали
випадки порушень психічного розвитку неорганічного походження,
соціальної та педагогічної занедбаності, порушень поведінки, спіл-
кування. За даними медиків, 75-80% дітей мають проблеми у фізич-
ному і нервово-психічному розвитку.

Навчання дітей з вадами розвитку в загальноосвітніх закладах
є важливою соціальною та психолого-педагогічною проблемою, що
вимагає пошуку нових підходів до її вирішення. Перед школою по-
стають у щонайменше дві серйозні проблеми: по-перше, як допо-
могти цим дітям нормально розвиватись та навчатись і, по-друге, як
звести до мінімуму можливі негативні наслідки спільного навчання
із здоровими дітьми.

Оптимальний віковий діапазон розвитку творчого мислення все
ж припадає не на шкільний період, а на вік від трьох до семи років.
До восьмого року життя, вважають психологи, реалізуються до 90%
інтелектуальних можливостей дитини, після чого відбувається по-
мітна втрата допитливості. А тому тут багато залежить від дорослих,
особливо від вчителів початкових класів. Дбаючи про ефективність
навчання, учитель повинен ознайомити школярів з основними ком-
понентами навчальної діяльності, стимулювати самостійне їх вико-
нання; продемонструвати їм послідовність виконання навчальних
дій, чітко розмежувавши ті, що мають здійснюватися у предметному
плані, і ті, що в розумовому. Важливо при цьому подбати про опану-
вання школярами загальних способів розв’язування конкретно-
практичних завдань, перетворення їх на навчально-теоретичні.

Мотивація учіння визначається рядом специфічних для навчаль-
ної діяльності факторів: 1) освітньою системою та освітнім закладом,
де здійснюється навчальна діяльність; 2) організацією освітнього
процесу; 3) суб’єктними особливостями школяра (вік, стать, інте-
лектуальний розвиток, здібності, самооцінка, взаємодія з іншими
учнями та ін.); 4) суб’єктними особливостями педагога і, насампе-
ред, системою ставлення його до учня, справи; 5) специфікою на-
вчального предмета. 

Існують позитивні та негативні сторони мотивації учіння. Пози-
тивні якості полягають у тому, що молодший школяр має позитивне
ставлення до школи, широкі інтереси, що стосуються багатьох явищ
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довколишнього середовища, допитливість, що є проявом широкої ро-
зумової активності молодших школярів. До негативних характеристик
мотивації учіння належать недоліки інтересів, зокрема недостатня їх
дійовість, нестійкість, малоусвідомленість, слабка узагальненість, орі-
єнтація на результат. Ці недоліки зумовлюють виникнення у школяра
поверхневого, формального ставлення до школи.

Пізнавальні мотиви проявляються у спрямованості школяра на
оволодіння змістом навчального предмету. Вони тісно пов’язані з по-
требою пізнання, інтелектуальним пошуком і задоволенням допит-
ливості. До них відносять: інтерес до знань, потребу у їх розширенні,
допитливість, потребу у розумовій діяльності та ін. Дітей приваблює
сам процес учіння, в результаті якого поглиблюються знання, розви-
вається кмітливість та винахідливість. Вони одержують задоволення
від появу інтелектуальних зусиль під час виконання учбових завдань. 

Психологами доведено, що мотиви учбової діяльності дітей змі-
нюються з віком і залежать від тих зрушень, які відбуваються у внут-
рішній структурі особистості, а також від зовнішніх обставин їх
життєдіяльності. 

Вчитель для учня має бути не тільки компетентним спеціалістом
своєї справи, а й старшим товаришем, який допоможе спланувати
вивчення матеріалу, підкаже кращі шляхи для роботи над темою (від-
повідно до індивідуальних особливостей учня, до яких входить не
тільки рівень підготовки з предмета, а й психологічні особливості,
стан здоров’я, вплив сімейних обставин тощо). Тому перед педаго-
гами сучасної школи стоїть досить важливе завдання знайти нові
шляхи формування позитивної мотивації школярів до здійснення
учбової діяльності. 

На розвиток саморегуляції в учнів початкової школи великий
вплив має змістова оцінка вчителя, тобто пояснення школяреві, як
він відповів або виконав письмову роботу. У процесі сприймання
змістової оцінки, учні засвоюють критерії оцінювання своєї роботи.
Але часто діти виявляють більш критичне ставлення до продуктів уч-
бової діяльності інших учнів, ніж до своїх, бо, коли вони витратили
час і сили на свою роботу, останнє викликає у них високу самооцінку.
Все це свідчить про те, що молодших школярів потрібно вчити оці-
нювати не тільки свою, а й роботу інших учнів.

Отже, головне завдання вчителя початкових класів – це, насам-
перед, допомогти дитині молодшого віку, а особливо дитині з вадами
розвитку перебороти страх до навчання, набути впевненості у своїх
силах, створити ситуацію успіху.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТИФЛОПЕДАГОГА

Структура психологічної компетентності тифлопедагога склада-
ється з обґрунтованих компонентів, які розвиваються у взає-
мозв’язку таким чином, що зміни одного з них призводять до
нелінійних змін інших складових. Формування психологічної ком-
петентності особистості розглядається нами у широкому соціаль-
ному плані (професійна діяльність, професійна підготовка) та
особистісному (аксіосфера, професійна самосвідомість). 

Когнітивний компонент психологічної компетентності тифло -
педагога проявляється в оволодінні фаховими знаннями, які забез -
печують ефективне вирішення фахових задач, готовність до
вдосконалення та підвищення освітнього рівня, здатність викорис-
товувати сучасні інформаційні системи. Критерієм когнітивного
компоненту є рівень засвоєння знань, умінь і навичок. Знання ви-
значають зміст компетентності, отже уміння, навички, компетенції
і компетентність є формами існування та інструменталізації знань.
Основними показниками сформованості знань тифлопедагога є їх
повнота (кількість) та характер (творчий, реконструктивний, реп-
родуктивний). Конативно-технологічний компонент становлять
фахові уміння, навички, досвід професійної діяльності, способи
й алгоритми виконання дій у ситуаціях професійної взаємодії з діть -
ми, які мають порушення зору. Критеріями означеного компонента
вважаємо характер прийняття професійних рішень; якість резуль-
татів, здатність до їх критичної оцінки; суб’єктність навчально-про-
фесійної діяльності. Ціннісно-смисловий компонент психологічної
компетентності є основою саморозвитку тифлопедагога як суб’єкта,
професіонала, особистості, важливим стрижневим системоутво-
рюючим елементом психологічної компетентності, що визначає
якість реалізації професійних функцій, рівень розвитку особистості.
Критерії виділення даного компонента: сформованість мотивації до
розвитку та вдосконалення професійної психологічної компетен-
тності; сформованість професійно значущих якостей особистості
тифлопедагога. 
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Рис. 1. Структурно-динамічна модель формування
психологічної компетентності тифлопедагога.

Взаємозв’язок та взаємозалежність означених компонентів презен-
тують психологічну компетентність тифлопедагога як інтегральне
професійно-особистісне утворення, що забезпечує високий якісний
рівень результатів професійної діяльності. Когнітивний компонент
є обов’язковою основою формування та розвитку інших компонентів
компетентності; ціннісно-смисловий – надає особистісно-професій-
ної зрілості компонентам психологічної компетентності, забезпечує
цілісність структури і взаємодію її компонентів. Конативно-техноло-
гічний – забезпечує можливість практичного застосування знань і реа-
лізації цінностей суб’єкта в професійній діяльності.

Динаміка розвитку психологічної компетентності полягає в тому,
що одного разу сформована психологічна компетентність не зникає,
а переходить з актуального у потенційний стан, стає інтелектуально-
практично-духовним надбанням внутрішнього світу особистості.
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Актуальними є компетентності, які реалізовуються суб’єктом в кон -
кретній ситуації професійної діяльності. Потенційні компетентності
існують як такі, що були раніше сформованими і реалізованими в ді-
яльності та стали внутрішніми якостями (знаннями, уміннями, спо-
собами дій, ставленнями та ін.). 

Враховуючи структуру педагогічної взаємодії (Я.Л.Коломінський,
В.Н.Мясищев, Ф.Б.Ломов), описані в літературі основні типи діяль-
ності (А.О. Деркач, В.Г.Зазикін, А.К.Маркова), а також специфіку
професійної діяльності тифлопедагога, виділяємо чотири взаємо-
пов’язані та взаємопроникні види психологічної компетентності
тифлопедагога: 1) інформаційно-гностична компетентність, 2) діаг-
ностично-корекційна компетентність, 3) соціально-психологічна
компетентність, 4) аутопсихологічна компетентність.

Складові структури психологічної компетентності тифлопедагога
утворюють якісну ієрархію рівнів її розвитку. Адекватне функціону-
вання психологічної компетентності тифлопедагога забезпечується
психологічними механізмами рефлексії, самоактуалізації, професій-
ної ідентифікації, професійної соціалізації. 

Джерелом розвитку та рушійною силою формування психологічної
компетентності є аксіосфера особистості. Системотвірною ланкою
формування психологічної компетентності вважаємо професійну
са мо свідомість тифлопедагога. Тифлопедагог стає суб’єктом, який
актив  но продукує морально-етичні норми, що регулюють перебіг про-
фесійної діяльності, визначає напрями професійного саморозвитку, за-
безпечує психологічну готовність до реалізації професійних функцій.

Подолян Анастасія Сергіївна
3 курс, спеціальність «Комерційна діяльність»

Університет «Україна»
Тел.: 044 423-66-51

Науковий керівник: Іванова Катерина Іванівна, 
ст. викладач

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ 
СТАНОВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

В умовах гуманізації і демократизації суспільства, соціальних та
освітніх деформацій важливим завданням на сьогодні є створення
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рівних стартових можливостей для всіх громадян, незалежно від пси-
хофізичного розвитку, стану здоров’я, віку, статі, соціально-еконо-
мічного статусу людини. Тому важливого значення набуває проблема
реалізації особистісного ресурсу молоді, котра стикається з числен-
ними труднощами у процесі сам здійснення, особливо такої катего-
рії, як студенти-інваліди.

Створення можливостей для успішної самореалізації особи з інва-
лідністю вимагає врахування не лише чинників, котрі впливають на
даний процес, але, передусім, умов, необхідних для ефективного само
звершення особистості. Таким чином, з’ясування власне психологіч-
них умов, якісприяютьпобудовіефективноїіндивідуальноїстратегіїса-
моздійсненнястудентів-інвалідів, є на сьогодні важливим завданням.

До системи визначальних умов само здійснення особистості на-
уковці відносять наступні: соціальні, психологічні, психоекологічні,
психофізіологічні, психологічні тощо. Найбільшу увагу зосереджу-
ють на педагогічних (дидактичних) умовах, котрі забезпечують зрос-
тання та розкриття сутнісних сил молоді, її само звершення в рамках
навчально-виховного процесу освітнього закладу.

У контексті вивчення психологічних умов самореалізації молоді
сучасні науковці (О.І. Купрєєва, Т.М. Титаренко, Н.Д. Володарська,
В.А.Скрипник, К.О. Фролова, А.І.Блощинський, О.С. Хорошайло,
А.І. Березенцева) виділяють само ставлення особистості. Акцент ро-
биться на тому, що саме позитивне само ставлення – це одна з пере-
думов успішної самореалізації особистості, оскільки специфіка
ставлення особистості до власного «Я» відіграє регулюючий вплив
практично на всі аспекти життєдіяльності людини. Це проявляється
у встановленні міжособистісних відносин, у постановці і досягненні
цілей, у способах формування і вирішення кризових ситуацій,
в адекватній виключності суб’єкта у різного роду діяльності, спри-
яючи розкриттю внутрішнього потенціалу і можливостей. А залежно
від валентності само ставлення (позитивне, негативне) вибудову-
ється не лише образ світу, але й домінуюча стратегія самореалізації.

Звісно, фундаментом для формування позитивного самостав-
лення студентів-інвалідів є, перш за все, самоповага й адекватне
само сприйняття, які виходять із розуміння своїх як гідності, так і не-
досконалості, вад, обмежень, а також з усвідомлення особистісної
вартості, гідності і цінності людського життя.

Істинна самореалізація неодмінно пов’язана із процесом індиві-
дуалізації. Особистість, обираючи індивідуальний шлях і спосіб
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звершення самопроекту в рамках життєвого світу, завдяки індивідуа-
лізації виявляє свою унікальність, віднаходить і розкриває свою
справжню сутність.

Особливу увагу сучасні дослідники звертають також на свободу,
яка забезпечує молодь можливістю самостійно й вільно розкривати
свій внутрішній потенціал (К.О. Абульхнова-Славська, Н.Л. Кулик,
В.І. Муяр, Л.М. Коган, К.О. Фролова). Як умова самоздійснення,
свобода забезпечує реалізацію життєвого смислу, побудову життєвої
програми, яка відображає життєвий вибір особистості і є суттєвою
передумовою самореалізації.

Процес самореалізації студентів-інвалідів тісно пов’язаний із со-
ціально-професійним зростанням, тому що саме освітній простір
надає можливості юним особам для саморозвитку та здобуття певної
професії. Розвиваючись в умовах і під впливом освітнього середо-
вища, особистість виходить поза межі свого «Я» і самоздійснюється
в різних напрямках, які пропонує навчальний заклад, перебуваючи
у контексті взаємодії з мікросередовищем, яке виступає своєрідним
каталізатором процесу самореалізації. Здобуваючи освіту, особис-
тість, залежно від обраної професії, «приміряє» й акумулює в собі
професіограму фахівця (необхідні професійні якості, вміння, навики
тощо) згідно з вимогами загальновизнаного стандарту.

Передумовами успіху процесу самореалізації особистості вчені
вважають такі специфічні психологічні умови, які скоріше носять
більш опосередкований, ніж детермінуючий характер, як: соціальна
адаптованість (Т.М.Гребенюк, М.І. Томчук, Т.О. Комар, В.А. Скрип-
ник); максимальне злиття сутнісних сил, відповідність вчинків лю-
дини її внутрішнім нахилам, відокремлення можливих шляхів
самоздійснення (самообмеження) (Г.О. Нестеренко); натхнення, іні-
ціатива, творчість (Г.О. Нестеренко, К.О. Фролова); динамічна, фун-
кціональна єдність, де образ світу й образ «Я» ніби урівноважені
через адекватне розуміння свого місця у світі (Н.М. Лосєва).

Отже, специфіку стратегій самореалізації молоді з інвалідністю де-
термінують психологічні умови протікання процесу самоздійснення.

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у розробці ре-
комендацій щодо оптимізації процесу самореалізації студентів-інва-
лідів в контексті навчально-виховної діяльності вищих навчальних
закладів з урахуванням необхідних психологічних умов, котрі спри-
яють побудові ефективної індивідуальної стратегії самоздійснен -
ня молоді.
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Покалюк Ольга Валеріївна, 
Луцький інститут розвитку людини

РОЛЬ ІЛЮСТРАЦІЙ ДИТЯЧОЇ КНИГИ В РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Роль книги у процесі формування дитини переоцінити неможливо.
Книга спрямовує природну допитливість дитини, розвиває й поглиб-
лює її, відповідає на тисячі запитань, що виникають в уяві. Необ -
хідність ілюстрацій у книзі для дітей, їхня важливість ні в кого не
викликають сумнівів. Саме прагнення до синтезу всіх можливостей
слова і зображення визначає характерну рису сучасної дитячої книги.

Діти з особливими потребами розглядають книгу не лише як дже-
рело змістової інформації, а й як певну наочність. 

Ілюстрації до книг – найпоширеніший вид образотворчого мис-
тецтва, з яким зустрічаються діти дошкільного віку. Доповнюючи
і поглиблюючи зміст книги, пробуджуючи в дитині ті почуття та емо-
ції, які викликає в нас істинно художній твір, і, нарешті, збагачуючи
і розвиваючи його зорове сприйняття, книжкова ілюстрація виконує
і естетичну функцію. Втілюючи ідейний зміст літературних творів
у художніх образах, яскравих, виразних, конкретних, мистецтво
ілюстрації – одне із сильних засобів виховання. Ілюстрація допома-
гає глибше і краще сприймати текст, швидше запам’ятовувати зміст,
дає знання про навколишній світ. 

Розгляд книжкових ілюстрацій – метод, що широко викорис -
товується у навчанні дітей образотворчій діяльності. Разом з тим,
ілюстрація має унікальні художні переваги як самостійний вид об-
разотворчого мистецтва, до того ж, з усіх його видів є першим справ-
жнім твором, що входить у життя дитини. Це початковий щабель у
розумінні дітьми інших видів образотворчого мистецтва, більш
складних за засобами виразності (живопису, скульптури та ін.)

Образи, створені гарним художником-ілюстратором, – це прек-
расні зразки самобутньої творчості. Вдивляючись у них, дитина
отримує справжню радість і задоволення від творчих відкриттів ху-
дожника, від внутрішнього співзвуччя літературних і художніх обра-
зів, що дають простір уяві і власній творчості.

Розгляд ілюстрацій непрямий метод навчання дітей образотвор-
чої діяльності, який дозволяє збагатити образотворчий досвід дітей
новими графічними образами і способами зображення, допомагає
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подолати стереотипність у малюванні. Принципи оформлення иа
ілюстрування книг в першу чергу обумовлені віковими особливос-
тями дитячого сприйняття. Для кожного з вікових етапів характерні
певні особливості засвоєння інформації, які суттєво впливають на
конструкцію книги, на якість ілюстрацій, рішення шрифтових ком-
позицій і т.ін. Крім того, з віковими особливостями дітей пов’язані
і особливі з’єднання ілюстрацій і тексту в книзі.

Спрямованість уваги на виразність у зображенні подій, образів
людей, тварин, на багатство характерних деталей, колірну палітру
в творах мистецтва дає можливість навчити дітей з особливими по-
требами елементарно їх оцінювати. Оцінне ставлення таких дітей ви-
являється в тому, що вони надають перевагу одним творам над
іншими: часто діти просять показати ще кілька разів те, що їм спо-
добалося і запам’яталося; з’являються улюблені твори, розвивається
усвідомлене почуття радості, задоволення від розглядання.

Специфіка роботи з книгою дітей з особливими потребами:
– необхідно ознайомити з книгою як з основою для здобуття знань;
– треба сформувати стійкий читацький інтерес, допомогти визна-

читися з колом дитячого читання;
– варто використовувати ілюстрацію як опору для розуміння

змісту тексту, ідейного задуму, характеру героїв.
Отже, доповнюючи і поглиблюючи зміст книги, пробуджуючи

в ди  тині ті почуття та емоції, які викликає художній твір, і, нарешті,
збагачуючи і розвиваючи її зорове сприйняття, книжкова ілюстрація
виконує важливу роль у розвитку дітей з обмеженими можливостями.

Потачало Сабіна Віталіївна, Гітун Наталія Іванівна, 
Луцький інститут розвитку людини.

ГУМАНІЗМ ЯК БАЗОВИЙ ПРИНЦИП СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Соціальна робота базується на принципах гуманізму, які перед-
бачають визнання людини найвищою цінністю, захист її гідності і
громадянських прав, створення умов для вільного і всебічного вияву
здібностей кожного. Не є виключенням у цьому твердженні особ-
лива група клієнтів соціальної роботи – діти з обмеженими можли-
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востями. Проблема гуманізму в роботі з дітьми з обмеженими мож-
ливостями залишається актуальною та гострою. 

За Міжнародною декларацією етичних принципів соціальної ро-
боти, працівники діють на благо людини, якщо чітко дотримуються
таких головних принципів: кожна людина є унікальною цінністю,
на яку слід зважати і ставитись з повагою; кожна людина має право
на самореалізацію такою мірою, щоб це не утискувало таке ж право
інших людей; кожне суспільство повинно функціонувати так, щоб
забезпечити максимальні блага для всіх своїх членів; соціальні пра-
цівники віддані принципам соціальної справедливості; соціальні
працівники зобов’язані присвятити здобуті знання і навички на-
данню допомоги окремим особам та групам в їх розвитку та роз -
в’язанні конфліктів як поміж собою, так і в стосунках із суспільством
та наслідків цих конфліктів і т.д. 

До напрямків гуманізації соціальної роботи з дітьми, які мають
обмежені можливості відносять:

– напрямок, пов’язаний з недоліками фінансового і матеріально-
технічного забезпечення. Значна частина дітей з вадами народжу-
ється в сім’ях, які ще до народження дитини мали невеликий дохід.
Проблеми, з якими стикаються ці сім’ї після народження дитини,
потребують постійної фінансової чи матеріальної підтримки. У цьо -
му питанні велике значення має гуманне ставлення до дітей з обме-
женими можливостями та їх сімей державних відомств, які по мірі
можливості оптимально вирішують ці проблеми;

– напрямок, пов’язаний з інформаційним забезпеченням сімей,
які мають дітей з обмеженими можливостями. Брак інформації від-
чувається батьками з перших тижнів народження дитини. Інформа-
ційно-просвітницька робота медпрацівників, педагогів, психологів
й інших фахівців з батьками цих дітей надають можливість більш
якісно вирішувати питання реабілітації та соціальної адаптації цих
дітей до навколишнього середовища. Велике значення у подальшому
розвитку дитини відіграє надання інформації про спеціалізовану
(відповідно до виду захворювання) медичну, соціальну, освітянську,
правову допомогу, встановлення контактів з різноманітними держав-
ними і громадськими організаціями;

– навчання дітей з обмеженими можливостями також має велике
значення у подальшому розвитку дитини. Надання можливості
таким дітям навчатися у спеціальних та загальноосвітніх школах.
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Розробка спеціалізованих програм та методик для навчання цих
дітей з урахуванням психофізичних уражень. Організація та робота
спеціальних секцій для занять музикою, танцями, доступними ви-
дами спорту тощо. Усе це і є проявом гуманізму фахівців усіх напрям-
ків (педагогів, дефектологів, психологів) структури освіти;

– система охорони здоров’я щодо дітей з функціональними об-
меженнями – один з основних напрямків соціальної роботи. На-
дання своєчасної і кваліфікованої допомоги; своєчасні поради
батькам; перманентне профілактичне обслуговування, послуги по-
стійного сімейного лікаря-психотерапевта; проведення профілак-
тичних медичних оглядів; бесіди, консультації, семінари – все це
і є проявом гуманного ставлення медичних працівників і медичних
установ щодо сімей, які мають дітей з обмеженими можливостями;

– гуманістичне ставлення соціальних та спеціалізованих пе да -
гогічних служб. Так, наприклад, члени сімей, в яких є діти з пору -
шеннями слуху й мовлення, потребують неодмінного навчання
альтернативним формам спілкування (сурдопереклад, читання по
губах тощо). У родинах з дітьми з порушенням зору потрібні навчання
і допомога у засвоєнні засобів тактильного набуття інформації й ін-
теграції в оточуючий фізичний простір. Догляд і виховання дітей із
порушеннями інтелектуального розвитку вимагають опанування спе-
цифічних методів, спокійного, затишного оточення. Сім’ї з психо-
неврологічними хворими потребують постійної опіки соціальних
працівників, психологів, психотерапевтів і навіть правозахисників
з метою пом’якшення соціальних конфліктів, які виникають у сімей-
ному і позасімейному оточенні внаслідок неадекватних реакцій ди-
тини з функціональними обмеженнями на різноманітні життєві
ситуації. Особам з порушеннями функцій опорно-рухового апарату
потрібна допомога в самообслуговуванні, пересуванні, доступі до по-
трібних об’єктів фізичного оточення. У родинах з дітьми, які мають
хронічні соматичні захворювання, найбільш болючі проблеми
пов’язані з потребою постійного медикаментозного лікування, пе-
ріодичної госпіталізації, навчання навичкам контролю стану здо-
ров’я, організації спеціального режиму життєдіяльності. Окрім
спеціалізованої допомоги, в залежності від виду захворювання, усі за-
значені родини потребують і загальної постійної опіки психологів та
соціальних працівників для пом’якшення і, по можливості, зняття
постійної нервово-психічної напруженості. 
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Неабияку складність становлять проблеми фізичного доступу до
архітектурних споруд, транспортні проблеми, проблеми зв’язку,
спілкування, тобто безбар‘єрне середовище. Ці перешкоди, які
супроводжують дитину з обмеженими можливостями, повинні ціл-
ковито забезпечуватись органами місцевого самоврядування, соці-
альними та спеціалізованими службами.

Отже, систематично впроваджувана соціальна інтеграція й адап-
тація дітей з обмеженими можливостями до навколишнього середо-
вища й суспільства, соціальна робота всіх фахівців у цьому напрямку
за своєю суттю безпосередньо є прямим втіленням гуманізму й ду-
ховності стосовно таких дітей. Такі особисті якості, як витримка,
толерантність, врівноваженість, розсудливість, інтуїтивність є на-
дзвичайно важливими для соціального працівника.

Сердюк Людмила Захарівна,
доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Університету «Україна»;
Купрєєва Ольга Іллівна, 

кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК РЕСУРС 
ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

ІЗ СОМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

У кожної людина на її життєвому шляху виникають труднощі,
складні моменти, кризи, які вона переживає та по різному їх долає.
При цьому, одні, долаючи труднощі, стають стійкішими, мудрішими,
аналізують та використовують отриманий досвід, а інші – розчаро-
вуються у власних силах, приймають роль жертви, втрачають цілі та
смисл життя. Повною мірою це стосується людей з хронічними со-
матичними захворюваннями, для яких кожен день – це виклик особ-
ливої структури. Ці проблеми, людей з хронічними соматичними
захворюваннями, обумовлені як самими хворобами та фізичними
ушкодженнями, так і зовнішніми ситуаціями, в яких вони нама-
гаються реалізовувати свої рівні можливості та права. 
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Згідно сучасних поглядів на психологію особистості, хронічні со-
матичні захворювання не можуть розглядатися як такі, що одноз-
начно детермінують особистісні проблеми, проблеми адаптації та
саморозвитку особистості. Адже, одні й ті ж самі фізичні й соматичні
особливості можуть по-різному пов’язуватись з особистістю, вбудо-
вуватися в структуру її життєдіяльності, крім того, і сама людина
може по-різному ставитися до своєї хвороби. Стає зрозумілим, що
в ситуації особистісного функціонування людини з хронічними
соматичними захворюваннями, центральною ланкою є сама особис-
тість, а ситуація хвороби виступає несприятливою, складною умо -
вою її саморозвитку та життєдіяльності.

Тому, актуальним є дослідження життєстійкості як ресурсу стій-
кості особистості з соматичними хворобами, що дозволить їй при-
йняти виклик рівних можливостей, долати складні ситуації та
оптимально реалізувати свої психологічні можливості в несприят-
ливих умовах хвороби та життєдіяльності.

У сучасній психології проблематика подолання особистістю не-
сприятливих умов її розвитку, які можуть бути задані генетичними
особливостями, соматичними захворюваннями та негативно впли-
вати на її життєдіяльність, досліджується шляхом цілісного осмис-
лення особистісних характеристик, які відповідають за подолання
життєвих труднощів. Однією з таких характеристик є життєстійкість
особистості. 

Згідно концепції життєстійкості С. Мадді, людина постійно здійс-
нює вибір: «вибір минулого» (звичного та знайомого) або «вибір май-
бутнього» (нового, невизначеного, непередбачуваного). Постійний
вибір минулого призводить до відчуження у формі вегетативності:
поєднання безсилля та неосмисленості, відкидання смислів, аван-
тюризму (пошуку смислів поза звичною діяльністю). «Вибір мину-
лого» або «вибір майбутнього», який людина здійснює, обумовлений
тим, наскільки вона вважає важливим для себе бути активною, за -
цікавленою, впевненою у своїх можливостях долати труднощі.
Життєстійкість є необхідним ресурсом особистості при виборі май-
бутнього та ефективній побудові теперішнього.

Життєстійкість, за С. Мадді включає в себе два компоненти – пси-
хологічний та діяльнісний, які мають мотиваційну природу. Діяльнісна
сторона життєстійкості передбачає дії, спрямовані на досягнення
цілей, на подолання різноманітних викликів та включають в себе по-
стійну турботу про своє здоров’я, розвиток долаючих стратегій пове-
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дінки, рефлексію власного Я, надають людині зворотній зв’язок з уяв-
леннями про себе та оточуюче середовище. Психологічна сторона
життєстійкості пов’язана із особистісно-смисловим рівнем суб’єкта:
особистісними смислами, самоставленням та ставленнями до оточую-
чих, усвідомленим вибором, свідомою рефлексією. Життєстійкість –
внутрішній ресурс, який підвладний самій людині, саме тому, що вона
може змінити і перосмислити те, що сприяє підтриманню її фізич-
ного, психологічного, соціального здоров’я; установка, яка надає
життю цінності та смислу в будь-яких ситуаціях. 

У нашому дослідженні взяли участь 76 студентів з інвалідністю,
які навчаються на різних спеціальностях та 83 звичайних (здорових)
студентів Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна» та НПУ імені М. П. Драгоманова. Вік досліджуваних від
18 до 22 років. Були використані такі психодіагностичні методики:
методика дослідження смисложиттєвих орієнтацій (Д. Крамбо та
Л. Махолік в адаптації Д.О. Леонтьєва); тест життєстійкості
(С. Мадді, адаптований Д.О. Леонтьєвим, О.І. Рассказовою); тест-
опитувальник самоставлення особистості (С.Р. Пантилєєв, В.В. Сто-
лін); тест-опитувальник «Мотиви вибору професії» (Р.В. Овчарова);
методика «Індекс життєвого стилю» (Г. Келлерман, Р. Плутчик).

Отримані дані стосовно вираженості базових складових життєс-
тійкості свідчать про їх недостатню сформованість у цілому (показ-
ники «включеності» та «прийняття ризику» є дещо нижчими
нормативних), особливо у студентів з інвалідністю. Це означає, що
певна частина наших досліджуваних не отримує  достатнього задо-
волення від власної діяльності. В противагу цьому, відсутність подіб-
ної переконаності породжує почуття відсторонення, відчуття себе
«поза» життям. Очевидно, причиною цього, значною мірою, є не до-
статність знань і досвіду та впевненості в своїх можливостях.

Виявлено значні стійкі зв’язки із життєвими цілями, процесом та
результатом життя, локусом контролю та осмисленістю життя, прак-
тично з усіма показниками самоставлення особистості, за виключен-
ням самоінтересу та самокерівництва.

Отримані емпіричні дані є, на нашу думку, свідченням динамічної
рівноваги між позитивними і негативними процесами, спрямова-
ними на підтримку цілісності і позитивного розвитку самоставлення
і Я-концепції, або на дестабілізацію структури, позбавляючи її ціліс-
ності. Очевидно, що позитивні соціальні переживання, розширю -
ючи рамки соціального простору та рольового репертуару поведінки,
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стимулюють появу позитивних індивідуальних переживань (став-
лення до себе), підвищують ступінь диференційованості особистіс-
ної ідентичності, допомагаючи підтримці її адекватності й цілісності.
В той час як негативні соціальні переживання відіграють не менш
важливу роль у розвитку дестабілізаційних процесів Я-концепції, що
може бути пов’язане із витісненням негативних уявлень про себе.
Для перевірки цієї тези ми здійснили аналіз вираженості домінуючих
механізмів психологічного захисту при різних рівнях самоставлення
студентів із хронічними соматичними захворюваннями.

Встановлено, що при високих показниках самоставлення існують
досить тісні і стійкі взаємозв’язки між окремими параметрами сис-
теми ставлень особистості, її цілісністю та повнотою, які адекватно
поєднуються з більш високим ступенем усвідомленості себе та праг-
ненням будувати плани на майбутнє, наявністю цілей у майбутньому,
здатністю самостійно визначати шлях саморозвитку. При низьких
показниках усвідомленості і диференційованості уявлень про себе
виникає тенденція до заниженої самооцінки, самозвинувачення, не-
послідовності планування і непевності стосовно свого майбутнього. 

На основі отриманих результатів можна виділити два основних
типи опосередкування процесів життєстійкості студентів із хроніч-
ними соматичними захворюваннями особистісними параметрами:

Визначається негативним самоставленням і поєднанням з висо-
ким рівнем очікування позитивного ставлення до себе та з негати-
візмом по відношенню до оточуючих, який виявляється в механізмах
психологічного захисту типу проекції, заперечення чи реактивних
утворень, може включати різні варіанти залежно від виразності його
характеристик.

Визначається позитивним самоставленням і поєднанням із само-
повагою, самоприйняттям, самоінтересом, самокерівництвом і са-
мовпевненістю, тобто має місце позитивна Я-концепція особистості,
що характеризується високою гнучкістю і адаптивністю; особи цього
типу оптимістично сприймають своє майбутнє, для них характерна
оптимальна узгодженість між реальним та ідеальним уявленням про
себе, що сприяє їх життєстійкості, а також саморозвитку та само -
реалізації. 

Таким чином, результати нашого дослідження підтверджують
думку А. Маслоу про те, що основна функція самоактуалізуючого
Я – надбання життєвого досвіду, інтеграція минулого досвіду в те-
перішній і раціоналізація конфліктних почуттів, що дозволяє сприй-

Секція ІІ                                          Психолого-педагогічні основи
професійного становлення



155

мати життєві події в точній відповідності зі своїм унікальним життє-
вим досвідом і відчувати себе здатним управляти полярними зовніш-
німи та внутрішніми впливами.

Тетерська Яна, 
Київський національний лінгвістичний університет 

(Україна, Київ), студентка 5 курсу, 
teterskayayana@ukr.net

Науковий керівник: Кириленко В.Г., к.психол. н., доцент, 
Київський національний лінгвістичний університет 

(Україна, Київ) доцент кафедри психології і педагогіки, 
kirilenkovalentina@rambler.ru

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ

З моменту народження до вступу до школи дитина проживає один
з найважливіших періодів розвитку її особистості, оскільки, на думку
більшості психологів, саме на даному етапі формуються базові ха-
рактеристики індивіда, саме тому прийнято вважати, що дошкільний
вік є сенситивним періодом розвитку особистості. 

Не викликає сумнівів той факт, що психічний розвиток залежить
від низки факторів. Але сьогодні, у віковій психофізіології значна
увага приділяється фізичному стану, як одному з провідних факторів
впливу на психічний розвиток індивіда. 

Норму в загальному розвитку визначають психоемоційним, пси-
хосоціальним, психофізичним розвитком дитини. Розвиток біо -
логічних і психологічних систем та функцій мають відповідати
встановленим стандартам та нормативам. Психоемоційний розвиток
дитини обумовлений її індивідуальними особливостями, соціальним
середовищем та іншими факторами, що впливають на загальні тен-
денції психофізіологічного розвитку та мовленнєвого розвитку:
вчасність ходіння, говоріння, оволодіння певними навичками само-
обслуговування. На ранніх етапах дошкільного віку формується
самосвідомість дитини, виникає розуміння  власної схеми тіла, ви-
никає власне «Я». 
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В дошкільному віці, не залежно від стану здоров’я дитина почи-
нає активно спілкуватись з дорослими та однолітками, що, в свою
чергу, стимулює психічний розвиток дитини, активно намагається
пізнати себе та оточуючий світ, тому даний період ще називають вік
«чомучок». Але порушення у спілкуванні часто свідчать про появу
певних відхилень у психоемоційному розвитку дитини. 

Згідно МКБ – 10, дитячий аутизм – це тип загального порушення
розвитку, який визначається наявністю: аномалій і затримок у роз-
витку, що виявляються у дитини у віці до трьох років;психопатоло-
гічних змін у трьох сферах: еквівалентних соціальних взаємодіях,
функціях спілкування і поведінки, яка обмежена, стереотипна і мо-
нотонна.

Фізична неспроможність спотворює уявлення дитини про себе
та оточуючих. В разі повного або часткової фізичної неспромож-
ності, дошкільник втрачає можливість повноцінно та продуктивно
взаємодіяти з оточуючим середовищем. Порушення фізичного роз-
витку можуть бути як загальними, так і специфічними. При загаль-
ному порушенні дитина відстає в своєму розвитку за більшістю
медичних показників.  Якщо ж спостерігається відхилення з одного
показника, то це свідчить про специфічне порушення. На цьому під-
ґрунті виникають комплекси, формується особливість спілкування,
система цінностей та особливість діяльності. Тому доцільно говорити
про психологічний супровід дитини з фізичними обмеженнями,
який є невід’ємною складовою адаптації та пристосування дитини
в соціумі.  Першою складовою психологічного супроводу є поста-
новка діагнозу. Діагноз аутизм ставиться в результаті діагностичного
спостереження за діяльністю дитини, за особливістю маніпулювання
предметами навколишньої реальності, специфікою спілкування та
використання методики ADOS (шкала спостереження для діагнос-
тики аутизму). Дана методика використовується для діагностування
аутизму та загального розладу розвитку у різних вікових груп. Вже
після постановки безпосередньо діагнозу, проводиться подальше до-
слідження специфіки психічного дизонтогенезу.

На початкових етапах роботи з дитиною з РАС дуже важко вста-
новити реальні можливості дитини шляхом ціленаправленого обсте-
ження, причиною тому є невиконання інструкцій, дитина з РАС не
включається в бесіду, не реагує, або ж негативно реагує, на дослід-
ника. Тому основним завданням на початковому етапі взаємодії з ди-
тиною є налагодження контакту.
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Перш ніж оцінювати рівень психічного розвитку необхідно вста-
новити тип аутизму, характер стереотипності, форми аутостимуляції.
Для встановлення тяжкості аутизму рекомендується використати
оціночну шкалу дитячого аутизму CARS (Children Autism Rating
Scale).  Це дає можливість  віднести даний випадок до одної з класи-
фікаційних груп. Лише після вище зазначених процедур можна ви-
мірювати показники розвитку психічних функцій. Для цього
використовують шкалу здібностей Маккарті, яка розрахована на
дітей дошкільного віку. Варто підкреслити значимість чіткого дотри-
мання всіх етапів проведення дослідження, інакше всі результати бу-
дуть сумнівними та необ’єктивними. 

Отже, кожний індивід має свої особливості розвитку. Особливість
психічного розвитку дитини обумовлюється формою прояву аутизму.
Визначення особливостей психічного розвитку дитини з РАС дає
можливість встановити зону актуального розвитку, що в свою чергу
є необхідною складовою для конструювання корекційної програми.
Для побудови такої програми враховується не вік дитини, а саме рі-
вень психічного розвитку.

Форощук Л.А.
V курс, спеціальність «Психологія»,

Новокаховський гуманітарний інститут

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання дітей з об-
меженими можливостями фізичного або психічного здоров’я є не
лише відображенням часу, але й представляє собою ще один крок до
забезпечення повної реалізації прав дітей з особливими потребами
на якісну освіту. Інклюзивна практика реалізує доступ до одержання
освіти в загальноосвітньому закладі за місцем проживання та ство-
рення необхідних умов для успішного навчання для всіх без ви -
ключення дітей, незалежно від їх індивідуальних особливостей,
психічних та фізичних можливостей. Збільшення кількості народ-
ження дітей із порушеннями в розвитку не лише проблема україн-
ського, але глобального масштабу.
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Західноєвропейські системи загальної середньої освіти, незва-
жаючи на різноманітність типів і рівнів навчальних закладів, які опі-
куються освітою, є ключовими елементами сучасної європейської
моделі соціального устрою з огляду на завдання та перспективи
розв’язання назрілих педагогічних і соціальних проблем.

Найвищі показники економічного зростання і соціально го забез-
печення, розвиненості демократичних інституцій, і, відповідно,
рівня освіти засвідчують західноєвропейські країни. Культурно-іс-
торична єдність країн Західної Європи як сталого цивілізаційного
суспільства дає змогу досліджувати характерні риси їх соціально-пе-
дагогічного простору. 

Аналіз досвіду навчання дітей з особливостями психофізичного
розвитку у країнах Європи свідчить, що у переважній більшості з них
інклюзивне навчання є основною формою здобуття освіти людьми
з обмеженими можливостями. Однак діти з особливими освітніми
потребами мають змогу здобувати освіту і в спеціальних навчальних
закладах, і в закладах масового типу.

Зокрема, визначальними є питання психолого-педагогічного суп-
роводу учнів з особливими освітніми потребами, що перебувають
в умовах інтегрованого та інклюзивного навчання. Аналіз досвіду
саме цього аспекту спільного навчання дітей з особливостями роз-
витку та їхніх здорових однолітків має вагому значущість, оскільки
саме надання психолого-педагогічної підтримки дітям з обмеже-
ними можливостями здоров’я є найсуттєвішою диференціальною
ознакою спеціальної освіти. 

Впровадження концепції інклюзивного навчання в європейських
країнах свідчить, що навчання дітей з особливими навчальними по-
требами в початкових класах масових шкіл має особистісний, соці-
альний та економічний ефект; значна частина навчальних потреб
учнів з меншими матеріальними затратами можуть бути повністю за-
доволені в масових школах, на противагу спеціальним; більшість
дітей з особливими освітніми потребами можуть навчатися у масових
школах на рентабельній основі; середні витрати на навчання дітей
з особливими навчальними потребами у спеціальних закладах знач -
но перевищують їхнє перебування у закладах масового типу.

В країнах Європи запроваджено використання трьох економічних мо-
делей фінансування освіти дітей з особливими навчальними потребами:

– модель, базується на урахуванні кількості дітей з особливими на-
вчальними потребами і передбачає, що кошти на задоволення таких

Секція ІІ                                          Психолого-педагогічні основи
професійного становлення



159

потреб з центральних фінансових установ спрямовуються до регіонів
відповідно до кількості дітей за чітко визначеними нормативами;

– інша модель базується на ресурсах, за якої розмір фінансування
визначається залежно від наданих послуг, а не від кількості дітей, що
мають особливі навчальні потреби;

– ще одна модель базується на оцінюванні результатів, за якої фі-
нансування розподіляється між школами з урахуванням результатів
національного тестування.

Вчені зазначають, що застосування першої моделі базується на
визначенні порушень у дітей і не пов’язано з навчальними потре-
бами, що призводить до певного фіктивного завищення кількості
дітей з особливими навчальними потребами, оскільки в цьому є за-
цікавленими батьки таких дітей; використання третьої моделі сприяє
маргіналізації дітей з особливими навчальними потребами і відправ-
ленню їх до спеціальних закладів, оскільки, їхні недостатні навчальні
досягнення знижують загальні шкільні результати, а, відповідно,
і зменшується фінансування. Найбільш прийнятною було визнано
другу модель, яка, водночас, має бути доповнена заходами оціню-
вання ефективності та контролю за рівнем задоволенням потреб
учнів з особливими навчальними потребами.

Певне зниження витрат на впровадження інклюзивного навчання
може бути досягнуте за рахунок проведення наступних заходів: стра-
тегії професійної підготовки до початку професійної діяльності
(включення спеціальних курсів в програму підготовки педагогів); ви-
користання спеціальних закладів в якості ресурсних центрів, що на-
дають підтримку учителям масових шкіл та учням з особливими
навчальними потребами та їхнім батькам; залучення батьків до пе-
дагогічної діяльності в якості партнерів; використання ресурсів гро-
мадських організацій інвалідів.

Система спеціальних закладів для дітей з обмеженими можливос-
тями здоров’я зазнала суттєвого скорочення та перепрофілювання.
У багатьох країнах європейської спільноти спеціальні заклади стали
осередками навчально-методичних та кадрових ресурсів, що вико-
ристовуються при інтегрованому та інклюзивному навчанні.

Значна увага при організації спільного навчання дітей з особли-
востями розвитку та їхніх однолітків, як переконує проведений на-
уковий аналіз, приділяється роботі з батьками цих дітей, вони мають
змогу брати участь у розробці індивідуальних навчальних планів,
одержувати консультаційну допомогу від спеціалістів.
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Тож доречно постійно враховувати досвід країн з демократичним
устроєм та підходами до інклюзивної освіти, які пропагують цінності
суспільства на ідеях рівноправності і толерантності.

Харченко Любов Віталіївна, 
II курс спеціальності «Соціальна робота». 

Науковий керівник: Пузіков Дмитро Олегович, 
к.пед.н., доцент, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки

Інституту соціальних технологій Університету «Україна», 
с.н.с. Інституту педагогіки НАПН України.

СПІЛЬНА АРТ-ТЕРАПІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ І ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ,

ЯК ЗАСІБ РУЙНУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ І КОМПЛЕКСІВ

Арт-терапію – це різновид психотерапії та психологічної корекції,
заснований на мистецтві та творчості, який надає особистості мож-
ливість виразити себе, свої почуття «іншими голосами»: рухами, ко-
льором, письмом, формою, пластикою.

Цей цікавий і молодий метод корекції поєднує в собі мистецтво,
медицину та психологію, ґрунтується на вираженні почуттів, роз-
критті творчого потенціалу і розвитку навичок включення в колек-
тивну діяльність. До форм арт-терапії належить: індивідуальна,
сімейна і групова, на якій і зупинимося.

Найчастіше група арт-терапії формується лише із фізично здоро-
вих людей, або лише із людей з фізичними вадами. Проблемам
людей з особливими потребами приділяли мало уваги. Починаючи
зі школи суспільство відмежовувалося від них: діти займалися за ін-
дивідуальними програмами удома, а звичайним школярам не при-
щеплювалися поняття доброти, поваги, розуміння до них, не таких,
як усі. З іншого боку, батьки теж не пояснювали дітям, що люди
з іншим фізичним станом рівні їм. Отже, дві найважливіші соціальні
ланки – сім’я та школа, не виховували підростаюче покоління соці-
ально терпимим, толерантним до цих людей. Тому, на нашу думку,
важливо практикувати спільну арт-терапію з людьми з особливими
потребами, адже ніколи не пізно навчитися розуміти і приймати
того, хто на тебе не схожий. Для прикладу пропонуємо розглянути
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створення арт-терапевтичного «гуртка» на базі нашого університету
(що можливо і реально зробити).

Арт-терапевт організовує групу з дванадцяти-п’ятнадцяти студен-
тів, половина яких з обмеженими можливостями. Розсаджує студентів
колом, аби вони могли бачити один одного. Арт-терапевт пропонує
познайомитися між собою за допомогою певної гри (наприклад,
фізичні розминки), під час якої відбувається перше знайомство сту-
дентів. Оскільки гра завжди розслаблює і налаштовує на позитив, то
студенти будуть більш вільніше себе почувати і йти на контакт. Необ-
хідно розуміти, що у будь-якому разі, усе, що відбувається у групі,
здійснюється під наглядом арт-терапевта, і скеровується ним у пра-
вильне русло.

Далі за сценарієм пропонується певний вид арт-роботи, яким
буде займатися група на цьому занятті. Для прикладу наводимо два
сценарії групової роботи.

Арт-терапевт пропонує розділившись на кілька груп, написати
сценарій фільму, взявши за основу казку (можливі інші варіанти),
при цьому зробити це «в стилі» різних країн (американський блок-
бастер про Червону Шапочку чи арт-хаус про Сплячу красуню).
А потім поділитися ідеями з іншими. Кожна група опрацьовує свій
сценарій (варто зазначити, що групи потрібно формувати так, аби
у кожній були студенти як з інвалідністю, так і без неї), а потім пред-
ставляють його на загал. Після цього проходить обговорення за до-
помогою арт-терапевта.

Арт-терапевт пропонує кожному намалювати картину на абстрак-
тну тему (море, ліс, дорога), спираючись на особисте бачення і від-
чуття, пов’язані з цією темою. Після цього групою розглядають
малюнки, обговорюють та діляться враженнями від побаченого.

Головною метою такої групової роботи є спонукання студентів до
спільної  діяльності, яка через творчість розкриває «душу» кожного
студента і доводить, що незважаючи на несхожість, кожен прагне од-
ного й того ж: щоб його любили, розуміли, цінували, а головне – ба-
чили у ньому особистість. 

Якщо наші припущення справдяться, то використовуючи такий
вид арт-терапії, можна одночасно вирішити дві важливі проблеми:
по-перше, позбавити людей без фізичних вад стереотипів щодо ін-
валідів; по-друге, подолати невпевненість у собі у людей із особли-
вими потребами.
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ
УЧБОВОЇ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ТА ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ 

НА ПРОФЕСІЙНЕ ТА ОСОБИСТЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Реалії сучасного життя вимагають від молодої людини, незалежно
від стану її здоров’я,  високої  конкурентоспроможності на ринку праці,
що визначає необхідність  максимального розвитку у особистісному та
професійному плані. У зв’язку з цим постає питання високої само -
організованості та самодетермінованості особистості, тобто раціональне
використання часового та стороннього ресурсу, сформованість пози-
тивної мотивації діяльності.  Прокрастинація та почуття самотності
є основними причинами невдалого професійного самовизначення мо-
лодої людини незалежно від стану її фізичного здоров’я. 

Питаннями прокрастинації та проблемою самотності займалась
значна плеяда вітчизняних та зарубіжних психологів (П. Рингенбах,
1977; Н. Мілграм, 1992; Eлліс, Kнаус, 1977; Д.Перлманом, Л.А.Пеп -
ло, 1981; Шухова Н., 1996; Михайлова О., 2007; Варваричева Я., 2008,
2010 та інші), які виділили основні поведінкові характеристики осіб,
яким притаманні ці явища. Так, Е.С.Буххольц, Р.Кеттон і А.Рокач
описують самоту та усамітнення як рушійно важливий досвід на
етапі розвитку та формування здорової особистості. Але особливу
увагу, на нашу думку, слід приділили у вивченні цих психологічних
явищ саме молоді з особливими фізичними потребами,  яка на думку
Соловйової Т. (Соловйова Т.Г., 2014)  є особливо уразливою групою
у профорієнтації, профнавчанні  та працевлаштуванні.   

Під учбової прокрастиницією ми розуміємо свідоме відкладання на-
мічених навчальних дій на невизначений термін і виконання їх часто в
авральному ритмі, незважаючи на низькі результати виконаної діяль-
ності та прояв негативних емоцій, переживань, психічної напруги.  А
прокрастинаторами прийнято називати осіб, які схильні до затягування
виконання завдань, перекладання своєї відповідальності на інших при
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їх невиконанні. Прийнято виділяти п’ять типів про крастинації: прокрас-
тинація як життєва тактика, прокрастинація у прийнятті відповідальних
рішень, невротична прокрастинація, компульсивна прокрастинація,
академічна прокрастинація. Часто це стосується і професійного вибору. 

Іншою проблемою у професійному та особистому становленні  є про-
блема усамітнення з власної волі, що часто спричинює вимушену зов-
нішніми обставинами соціальну ізоляцію, і, як наслідок, призводить до
переживання самотності. В роботах вітчизняних та закордонних дослід-
ників увага у вивченні  проблеми самотності зосереджувалась на    вікових
та психофізіологічних особливостях її перебігу (Т.Зозуля, С. Кор чагина,
А. Тащева, Ф. Хепфлингер, Р. Яцемирська, Є.Є. Рогов, Р.Шмельов,
Дж.Д. Беррі, А.С. Гібс, Дж.М. Ернст, Р. Ковалевські, Дж.А. Хобсон,
Л.С. Хоуклі та інші). Як показують результати українських дослідників
близько 50% молоді в той чи інший спосіб переживають почуття само-
тності, яке  є перешкодою для повноцінного переживання кожного
вікового етапу. Н.В. Волинець зазначає, що проблема формування пози-
тивних емоцій людини і позитивного самоставлення – важлива умова
розвитку її як особистості. З даної точки зору випливає, що переживання
відчуття самотності призводить до гальмування особистісного розвитку,
а, отже, і до особистого самовизначення, що є його невід’ємною части-
ною. Згідно з концепцією В.Століна, самоставлення – це специфічна ак-
тивність суб’єкта щодо власного «Я», яка виражається у внутрішніх діях
з емоційним забарвленням. Виходячи з цього, чим більш позитивним є
емоційний фон людини, тим активніше відбувається процес самовизна-
чення та тим ефективніше буде самоставлення. За результатами  психо-
логічних досліджень, на самоставлення  та самовизначення сучасної
молоді впливають такі психологічні властивості як тривожність, емоційна
спрямованість, рівень розвитку ціннісних орієнтацій, вчасність вико-
нання запланованих дій та стан фізичного здоров’я. Неабияку роль під
час самореалізації студентів з інвалідністю відіграє встановлення взаємо-
відносин із мікросоціальним оточенням, яке забарвлює різні сфери жит-
тєдіяльності особи, таким чином детермінуючи її включеність. Саме
якість і динамічність цієї включеності регулює рівень соціальної стресос-
тійкості та учбової мотивації. Для студентів з обмеженими можливостями
вищі навчальні заклади стають платформою для професійного та особис-
тісного зростання і розвитку. Емоційна атмосфера, яка оточує їх у мікро-
соціальному середовищі є значним фактором у їх самовизначенні та
побудові їхньої індивідуальної стратегії самореалізації.

Виходячи з вище викладеного, припускаємось висновку, що
одним з важливих елементів здорової акліматизації молоді, й у тому
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числі осіб з інвалідністю, та розвитку творчого потенціалу  є психо-
логічний супровід молоді у процесі професійного та особистого ста-
новлення, основною метою якого має бути формування мотивації
для подолання нездорової прокрастинації та виходу із стану само-
тності; формування активної життєвої позиції. В ході допомоги осо-
бам з особливими потребами варто зважати на адекватність вибору
професії, що може забезпечити не лише швидке працевлаштування,
але й комфортну адаптацію молоді до нових умов діяльності. 

Однак, питання факторів впливу на процес самовизначення за-
лишається відкритим та є перспективою подальших розвідок є ство-
рення спеціальних програм і рекомендацій щодо оптимізації процесу
включення молоді з інвалідністю в освітнє середовище та їх ефек-
тивної самореалізації. 

Література

1. Барна М., Специфіка міжособистісної взаємодії студентів з обмеженими
можливостями в інтегрованому освітньому середовищі / Барна М. // Освіта ре -
гіону, – №5, 2011. – С. 144. Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/710

2. Волинець Н.В., Вплив тривожності, загальної емоційної спрямованості
та ціннісних орієнтацій студентів на їхнє само ставлення / Н. В. Волинець. //
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. –
2011. – Вип. 3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2011_3_12.pdf

3. Соловйова Т.Г. Особливості профорієнтаційної діяльності соціального
педагога з молоддю з обмеженими можливостями / Т.Г. Соловйова // Нау-
кові записки НДУ ім.М.Гоголя, №2, – 2014. – С. 142-146

Чайковський Михайло Євгенович,
кандидат педагогічних наук, доцент

Хмельницького інституту соціальних технологій 
Університету «Україна»

м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 2А, 29000,
тел. (038-22) 70-45-56, e-mail: chaika_me@mail.ru

ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ 
ЯК СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

ЗІ СТУДЕНТАМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Готовність вищих навчальних закладів до роботи з молоддю з особ -
ливими потребами забезпечується через створення доступного для
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всіх освітнього простору, професійно-гуманістичній спрямованості
педагогічного колективу освітнього закладу. 

Інклюзивне навчання зумовлює особливі вимоги до професійної і
особистісної підготовки педагогічних працівників, які повинні розуміти
сутність інклюзивного навчання, володіти знаннями про психологічні
закономірності і ознаки особистісного розвитку молоді з особливими
потребами та методами психологічного і дидактичного проектування
навчального процесу в проведенні інклюзивного навчання. Крім того,
педагоги, як суб’єкти надання соціально-педагогічних послуг студентам
з особливими потребами, повинні позитивно сприймати ідеї включення
молоді цієї категорії в середовище здорових однолітків, всебічно сприяти
цьому процесу та бути готовими до надання кваліфікованих соціально-
педагогічних послуг абітурієнтам і студентам з різними вадами здоров’я.

На думку Г. Стангвік, практична реалізація ідеї інклюзії залежить
передусім від готовності педагогічних працівників здійснювати про-
фесійну діяльність в нових умовах; сама ідея інклюзії має стати скла-
довою їх професійного мислення та володіння професійними
ролями, необхідними для інклюзивного навчання, процес форму-
вання цих якостей проходить послідовні етапи: від явної чи прихо-
ваної протидії крізь пасивне прийняття інклюзивного навчання до
активного прийняття [1]. 

Вищеозначені положення зумовлюють необхідність упровадження
компетентнісно-орієнтованого підходу до підготовки фахівців для ро-
боти в інклюзивних закладах вищої освіти, цей підхід означає переорі-
єнтацію інклюзивної освіти з процесу на результат в діяльнісному
вимірі, що виражається в необхідності формування інклюзивної ком-
петентності педагогів як суб’єктів здійснення соціально-педагогічної
роботи з молоддю з особливими потребами.

Інклюзивна компетентність є складовою більш широкого поняття –
професійної компетентності педагога, і розглядається як здатність
здійснювати професійні функції в процесі інклюзивного навчання,
враховувати різноманітні освітні потреби і забезпечувати включення
молоді з особливими потребами в середовище освітнього закладу,
створювати умови для розвитку і саморозвитку. 

У структурі інклюзивної компетентності педагогів як суб’єктів со-
ціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами
в умовах освітнього простору ВНЗ ми виділяємо соціальну, со ці -
ально-психологічну та соціально-педагогічну компетенції, що відоб-
ражають здатність педагогів усвідомлювати зміст професійної
діяльності в умовах інклюзивного навчання.
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Особливе місце у формуванні інклюзивної компетентності педа-
гога посідає формування соціальної компетенції, яку ми визначаємо
як якісну характеристику фахівця, що проявляється у: здатності
адекватно оцінювати оточуючу дійсність на основі наявних знань
про неї; вмінні знаходити інформацію в невизначеній, нестандартній
ситуації; вмінні задовольняти потреби молоді з особливими потре-
бами, спираючись на існуючі соціальні та правові норми.

У програмі підготовки педагогів до роботи зі студентами з особ-
ливими потребами в інклюзивному освітньому закладі необхідно
приділяти увагу розвитку соціально-психологічної компетентності пе-
дагогів. 

«Соціально-психологічна компетентність» у науковій літературі
розглядається як інтегральний показник особистісного розвитку,   су-
купність якостей, здібностей, соціальних знань та вмінь, що сприяють
активній взаємодії з соціумом, налагодженню контактів з різ ними гру-
пами та індивідами, а також здатність здійснювати розвивальний
вплив на інших, знаходити конструктивні способи розв’язання склад-
них ситуацій [2, с. 87–102]. 

У межах нашого дослідження соціально-психологічна компетен-
тність, як складова інклюзивної компетентності педагогів, повинна
містити у собі: емпатію, гнучкість у спілкуванні зі студентами з особ-
ливими потребами та їхніми батьками, здатність до саморозкриття;
навички одержання детальної інформації про молодь з особливими
потребами; здатність налагоджувати взаємодію молоді з особливими
потребами з учасниками навчально-виховного процесу, долати пе-
решкоди у навчанні та максимально сприяти соціальному, емоцій-
ному і пізнавальному розвитку кожного студента. 

Також у підготовці викладачів до роботи в інклюзивному освіт-
ньому просторі ВНЗ має важливе значення формування спеціальної
компетенції, яка є інтегральним показником особистісного розвитку,
здібностей, соціальних знань та вмінь активно взаємодіяти із соціу-
мом і здійснювати розвивальний вплив на інших, що містить у собі:
розуміння і прийняття цінностей інклюзивної освіти; наявність ін-
тересу до роботи в умовах інклюзивного освітнього простору; праг-
нення до використання отриманих знань та умінь для прийняття
професійних рішень і виконання практичних соціально-педагогіч-
них завдань.

Таким чином, сучасний інклюзивний освітній простір вищого на-
вчального закладу вимагає створення системи професійної підго-
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товки і перепідготовки викладачів до роботи зі студентами з особли-
вими потребами на основі компетентнісного підходу, що буде міс-
тити у собі формування соціальної, соціально-психологічної та
спеціальної компетентностей.
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МОЛОДЬ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

На сучасному етапі становлення української державності, фор-
мування всіх сфер соціального життя, відродження культурно-істо-
ричного досвіду та традицій національного виховання на перший
план постає проблема соціальної роботи з дітьми та молоддю. Діти
і молодь є однією з продуктивних сил суспільства. В законодавстві
зазначається, що це категорія населення віком до 28 років. Інвалід-
ність — соціальна недостатність внаслідок обмеження життєдіяль-
ності людини, яка викликана порушенням здоров’я зі стійким
розладом функцій організму, що призводить до необхідності соці-
ального захисту і допомоги.

За даними Державного комітету статистики України, на початок
1999 року в Україні налічувалося понад 2,5 мільйони осіб офіційно
визнаних інвалідами, тобто близько 5% усього населення країни. На
початку 1990-х років загальна кількість інвалідів у країні становила
трохи менше 3% населення (близько 1,5 мільйони осіб). Станом на
1 січня 2002 року вона становила 2 мільйони 659 тисяч, що дорівнювало

та самореалізації молоді                                                  Секція ІІ
з інвалідністю
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5,5% від населення України. Станом на 2008 рік в Україні працювало
понад 500 тис. осіб з обмеженими можливостями, що становить 20%
загальної чисельності інвалідів або 38% чисельності інвалідів пра-
цездатного віку.

До того часу поки молода людина не знайде свого місця в житті,
вона потребує матеріальної, моральної підтримки. Дорослі в міру
своєї зайнятості не приділяють належної уваги дітям, а це призво-
дить до погіршення психологічного здоров’я у все більшої кількості
дітей та молоді. Особливо вразливою частиною молоді є інваліди, що
гостро потребують підтримки та захисту.

Оскільки українське законодавство захищає людей з інвалідністю
здебільшого лише формально, надаючи їм певні пільги та іноді, як
показує досвід, перед виборами, влаштовуючи показові заходи,
обов’язок захищати інвалідів має взяти на себе громадськість.

Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю
встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експертизи
та з урахуванням здатностей інваліда до професійної і побутової ді-
яльності. Види та обсяги необхідного соціального захисту інваліда
надаються у вигляді індивідуальної програми медичної, соціально-
трудової реабілітації та адаптації. Хоча в реальному житті людина з
інвалідністю часто стукає в закриті двері чиновників і роками чекає
підтвердження власного статусу, що зовсім не просто, адже навіть у
величній українській столиці інвалід не має можливості вільно пе-
ресуватися, не кажучи вже про інші, менші за розміром і значенням,
міста. 

Та найбільшою суспільною проблемою все ж є ставлення до
цього. Найбільшою, тому що тут первопричина інших бід.

По перше, принизливим є саме формулювання: «люди з обме-
женими можливостями». В Європі наприклад користуються словос-
полученням «з особливими потребами», яке не викликає почуття
другосортності у того, про кого йде мова.

Все суспільство повинно починати дивитися на інвалідів, як на
людей, які можуть принести користь. Потрібно донести, що люди
різні, але в різноманітності сила. Треба до всіх ставитися з розумін-
ням і повагою. Інваліди – рівні члени суспільства і можуть прино-
сити користь собі, близьким, суспільству і Батьківщині.

Стосовно самореалізації інвалідів, то тут дуже індивідуальний під-
хід, бо все залежить від людини і нозології (типу інвалідності). Є про-
фесії, де люди з певним типом нозології досягають успіху.

Секція ІІ                                          Психолого-педагогічні основи
професійного становлення
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Наприклад, раніше незрячі часто обирають для себе професію маса-
жиста або музиканта. Існує навіть такий термін – «позитивна дис-
кримінація» – це тоді, коли, наприклад, лише незрячі можуть
займатися певним видом діяльності. У Таїланді це дуже поширено,
держава хотіли забрати цей, так би мовити привілей, у незрячих і на-
віть виникали певні заворушення через це. Зараз, завдяки сучасній
техніці, цей спектр професій, якими займаються незрячі розширю-
ється. Це юристи, психологи, перекладачі, оператори телефонного
зв’язку, програмісти та інші. Для людей з іншими типами нозології
теж стало більше можливостей. Тобто сьогодні для інвалідів є багато
напрямків для самореалізації, інша справа, що далеко не у всіх людей
з обмеженими можливостями є бажання розвиватися.

Можливо тому, що на цих людях ставлять хрест інші, здорові, ті, які
б мали допомогти, і окрім, у найкращому випадку, жалості та відведення
погляду інваліди не мають інших стосунків з оточуючим світом. 

Сьогодні в Україні існують гарні модельні програми, які роблять
радять звернути увагу на два напрямки: збереження родин і ство-
рення навчально-виховних, дошкільних та реабілітаційних закладів
для осіб з інвалідністю.

Думаю, варто звертати якнайбільше уваги на проблему інвалід-
ності, тим паче серед молоді, так, як роблять деякі суспільні органі-
зації, фонди, окремі сучасні письменники, (такі, як Таня Малярчук
і т.д.), щоб інші  нарешті відкрили очі, подивилися навколо і усвідо-
мили, що всі ми – Люди на Землі, ми є рівними від народження, не
залежно від будь яких обставин!

та самореалізації молоді                                                  Секція ІІ
з інвалідністю
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СЕКЦІЯ III

МЕДИЧНА, ФІЗИЧНА, СПОРТИВНА
ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Адирхаєв С.Г., Адирхаєва Л.В.
Відкритий  міжнародний університет 

розвитку людини «Україна», м. Київ

ОГРАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АКТИВІЗАЦІЇ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА СПОРТУ СТУДЕНТІВ З ВАДАМИ ЗДОРОВ’Я 

Фізичне виховання – єдиний предмет, в якому сфокусовано по-
вагу людини до власного тіла, розвитку рухових здібностей, отри-
манні необхідних знань, розумінні необхідності систематичних
занять фізичними вправами, що є основою підвищення впевне-
ності в собі, самооцінки, формування позитивної мотивації до здо-
рового способу життя. 

У фізичному вихованні студентської молоді з обмеженими мож-
ливостями здоров’я використовано різноманітні засоби фізичної
культури і спорту: фізичні вправи, системи фізичних вправ, рухливі
й спортивні ігри, види легкої атлетики, основну гімнастику, танці,
оздоровче плавання, аквафітнес, спортивне плавання та ін. Про-
блемним у фізичному вихованні студентів з особливими потребами
завжди є підбір засобів для конкретного заняття, конкретного
студента з вадами здоров’я. Традиційно підбір засобів фізичного
виховання визначається: завданнями навчального процесу, фун-
кціональними спроможностями студентів, матеріально-технічним
забезпеченням, необхідними умовами безпеки на заняттях.

Мета всіх форм організації занять – підвищення рухової актив-
ності молоді з обмеженими можливостями здоров’я, залучення їх до
доступної спортивної діяльності, цікавого відпочинку, розвитку
власної активності й творчості, формування здорового способу
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життя, фізичного виховання Відповідно до цілей, завдань, програм-
ного змісту заняття розрізняються за спрямованістю: – заняття ос-
вітянської спрямованості – для формування спеціальних знань,
навчання різноманітним руховим діям; корекційні заняття – для
розвитку й корекції фізичних якостей й координаційних здібностей,
корекції рухів, корекції сенсорних систем й психічних функцій за
допомогою фізичних вправ; заняття оздоровчої спрямованості – для
корекції постави, плоскостопості, профілактики соматичних захво-
рювань, порушень сенсорних систем, укріплення серцево-судинної
й дихальної систем; заняття лікувальної спрямованості – для ліку-
вання, відновлення й компенсації втрачених або ушкоджених фун-
кцій при хронічних захворюваннях, травмах; заняття спортивної
спрямованості – для вдосконалення фізичної, технічної, тактичної,
психологічної, теоретичної підготовки в обраному виді спорту; за-
няття рекреаційної спрямованості – для організованого відпочинку,
ігрової діяльності.

Спортивна діяльність має два напрями: рекреаційно-оздоровчий
спорт і спорт вищих досягнень. Перший напрямок реалізується на
секційних заняттях з окремих видів спорту у двох формах: трену-
вальні заняття і змагання. Другий напрямок реалізується в спортив-
них клубах інвалідів, збірних командах з видів спорту в системі
«Інваспорт», Паралімпійського та Дефлімпійського руху.

Однак, неадекватний фізичний розвиток, низький рівень фізич-
ної підготовленості і розвитку фізичних якостей студентів з вадами
здоров’я вимагають творчого переносу передових методик зі спор -
ту в практику фізичного виховання, тобто можна говорити про
своєрідну конверсію засобів, методів і форм спортивної підготовки.
Тут мова йде не про механічний перенос об’ємів й інтенсивності
тре нувального навантаження спортсменів в практику фізичного
виховання студентів, а про використання найбільш ефективних
прийомів досягнення цілей вдосконалювання рухів в функціональ-
ному аспекті.

Аналіз даних спеціальної літератури  та власні дослідження дово-
дять, що у фізичному вихованні молоді з вадами здоров’я викорис-
товують ті самі засоби, що й у фізичній культурі і спорті, але
застосування засобів фізичного виховання різного характеру і змісту
повинно бути у профілактичних, коригуючих і тренувальних цілях
і реалізовано на основі глибокого знання анатомо-фізіологічних

Медична, фізична, спортивна та соціальна                  Секція ІІІ
реабілітація людей з інвалідністю
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особливостей відповідної нозології, індивідуального підбору опти-
мальних фізичних навантажень з врахуванням функціонального
стану систем організму.

Андрійцев О.М., 
головний лікар КЗ 

«Малинський міськрайонний центр 
первинної медико-санітарної допомоги»

ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ ТА ПСИХІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
В МАЛИНІ ТА РАЙОНІ

За 2014 рік в Малинському районі  зареєстровано 118 інсультів.
Станом  на 01.10.2015р. на обліку перебувають: воїнів АТО – 150 осіб,
що зазнали насильство  в сім’ї – 188 осіб,  переміщених осіб – 268
осіб. Тільки в одній зі шкіл  міста близько 400 дітей мають пору-
шення постави, 128 сколіоз, а на сьогодні місто має 6 ЗОШ та 20 шкіл
в районі. 

Значна частина з перерахованих категорій потребують фізичної
та психічної реабілітації. Але в штаті первинного рівня надання ме-
дико-санітарної допомоги відсутні посади реабілітолога та психо-
лога. Відсутні такі фахівці і на вторинному рівні. Чому саме така
допомога має бути на  первинному  рівні? Тому, що  лікарі загальної
практики сімейної медицини та медсестри найкраще володіють ін-
формацією про хворих, які перенесли інсульт та про фактори ризику
щодо  повторного  інсульту. 

Хоча основне навантаження у веденні хворого на після госпіталь-
ному етапі покладається на сімейного лікаря, медсестру або фель-
дшера та реабілітолога, що включає контроль за фізичним та
психоемоційним станом пацієнта, контроль та корекція лікування
і реабілітації, зокрема і супутніх захворювань. Тільки у випадку
відсутності ефективності залучених заходів або погіршення стану па-
цієнта, лікар первинної ланки має звернутися до «вузького» спеціа-
ліста. Крім того, слід суттєву увагу приділити стану здоров’я членів
сім’ї пацієнта.                           

Тому крім основних проблем реабілітації хворих у Малинському
районі з доведення ефективності засобів та методів психофізичної

Секція ІІІ                                       Медична, фізична,
спортивна та соціальна
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реабілітації у лікарняний період і в домашніх умовах відновного лі-
кування, шляхом часткового та повного відновлення втрачених фун-
кцій у хворих з їх соціальною адаптацією в сім’ї, суспільстві.  Постає
ширша проблема і більш нова привернення уваги органів міської
влади, МОЗ на потребу в реабілітологах для первинного рівня та не-
обхідності вирішення їх працевлаштування на законодавчому рівні.

В Комунальному закладі «Малинський міськрайонний центр
первинної медико-санітарної допомоги» спеціаліст реабілітолог пра-
цює за трудовою угодою в межах одного посадового окладу і веде
прийом в кабінеті, в якому крім масажного столу, відсутнє інше об-
ладнання. Тобто державний заклад не може забезпечити навіть
самим необхідним переліком реабілітаційних засобів.

В цей час в Малинському районі, в смт. Чоповичі, що за 50 км від
Малина стоїть недобудована 3-х поверхова будівля лікарні з 90% го-
товністю. Приблизна вартість завершальних робіт 4 млн. грн.. При
спільному використанні закладами МОЗ, Мінсоцполітики – це міг
би бути міжрайонний (міжобласний) центр реабілітації з закладами
первинної та вторинної допомоги. 

В одному з ФП (фельдшерський пункт) району на посаді завіду-
вача працює особа, яка має диплом спеціаліста-психолога і яка до-
лучається до програми закладу на безоплатній основі.

З іншого боку кожного року зростає кількість не працевлашто-
ваних випускників-реабілітологів, не зважаючи на велику потре -
бу в них. 

Висновки: 
1. Проблема психолога та фізичного реабілітолога  є надзвичайно

актуальною для первинного рівня надання допомоги.
2. Відсутність в штаті посад фізичного реабілітолога та психолога

перешкоджає вирішення проблем зі здоров’ям, які мають ряд кате-
горій населення. 

3. Створення на базі лікарні с.м.т. Чоповичі закладу спільного ут-
римання МОЗ, Міністерства соцполітики сприятиме вирішенню
проблем реабілітації не тільки мешканцям Малинського  а й сусіднім
районам. 
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Андрійцев О.М.,
головний лікар, 

Недашківська Н.В., 
фіз. реабілітолог, 

Павлюк Л.О., 
лікар загальної практики сімейної медицини

комунального закладу «Малинський міськрайонний центр 
первинної медико-санітарної допомоги»

ДОСВІД РЕАБІЛІТАЦІЇ  ПОСТІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ 
НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ 

Реабілітація – є одним з напрямків діяльності медичних закладів
первинного рівня по наданню допомоги при відсутності спеціалістів
з реабілітації. З іншого боку хвороби серцево-судинної системи про-
довжують займати лідируюче положення в структурі захворюваності.
Так, в 2014 р. в м. Малин та Малинському районі було зареєстровано
118 інсультів.  

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі
розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зу-
мовлюють необхідність посилення соціального захисту людей, які
перенесли інсульт, визначення пріоритетних напрямів у цій роботі,
одним із яких є рання реабілітація хворих. 

Сьогодні, практично, перед кожним із нас, особисто чи організа-
цією, постає проблема вибору власної ролі стосовно людей, які пе-
ренесли інсульт: пройти мимо, чекати що хтось їм допоможе, чи
шукати шлях до вирішення проблеми. 

Реабілітаційні заходи стосовно таких хворих мають розширюватись
за рахунок розвитку сфери реабілітації, яка повинна починатися на
госпітальному етапі, щоб у подальшому люди після перенесення да-
ного захворювання могли максимально повернути свої природні здіб-
ності та втрачені можливості для повноцінного життя в суспільстві. 

В червні 2014 р. в КЗ «ММРЦПМСД» було відкрито кабінет фі-
зичної реабілітації, який почав свою роботу саме з надання допомоги
інсультним хворим. 

Існує чимало реабілітаційних приватних закладів та закладів са-
наторно-курортного типу, лікування в яких може  дозволити собі  не
кожен хворий, що потребує допомоги, через їх дорого вартість. Як
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показує досвід, інсультні хворі залишаються надалі з обмеженими мож-
ливостями, якщо своєчасно не надати їм реабілітаційну допомогу.  

Розроблена нами програма «Соціальна-психофізична реабілітація
хворих з перенесеним гострим порушенням мозкового кровообігу
на 2015 рік», набула чинності з 20 березня 2015 року.  Метою про-
грами є комплекс заходів соціальної психологічно-фізичної реабілі-
тації інсультних хворих, в тому числі і учасників АТО. 

Першочергові заходи програми:
Створити доступ до хворих в ранній стадії інсульту та з обмеже-

ними фізичними можливостями після перенесення захворювання.
2. Розробити методику в сім’ях, в яких проживають хворі.
3. Створити відповідну допомогу щодо соціальної реабілітації

(адаптації).
4. Залучення спеціалістів щодо сприяння соціальної  реабілітації

хворих з обмеженими фізичними можливостями.
5.Залучення благодійних та громадських організацій щодо роботи

з хворими з обмеженими фізичними можливостями.
В ході реалізації програми  на даний час беруть участь 15 осіб, 14

осіб з міста та 1 особа з села, з них 11 жінок та 4 чоловіки, які пере-
несли  гостре мозкове порушення кровообігу. Для реабілітаційного
процесу стать хворого неважлива, а має значення тяжкість кровови-
ливу та ранній початок реабілітаційних занять. Завдання програми
було довести пацієнтам та  родичам  хворих важливість ранньої пси-
хофізичної реабілітації, навчити доглядальників   у  правильному до-
гляду за хворим, проведення пасивної ЛФК починаючи з гострого
періоду.

Фізичний стан  пацієнтів  вимірюється за шкалою Бартелла.
В хворих, які  приймали участь у даній програмі первинна оцінка, за
шкалою становила 0-45 балів, після занять – 65-90 балів. На прикладі
наймолодшої  пацієнтки, якій  лишень 23 роки, хотілося б коротко
викласти послідовність  занять. 

Хвора перенесла в 22 роки вже 2-й інсульт, з тяжкими геміпарезом
і складною контрактурою. На початок занять хвора була досить
в тяжкому  пригніченому психоемоційному стані. Тому реабілітація
полягала в комплексному поєднанні фізичних і психологічних за-
нять. Відновлення відбулося не за стандартним  відновленням так,
як верхня кінцівка повернула втрачені  функції швидше ніж  нижня
кінцівка. Поєднуючи  пасивне, а в подальшому  активне  ЛФК, яке
було індивідуально  підібране під пацієнта, враховуючи супутні
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захворювання, хвора спочатку навчилась пересуватись на костилях,
потім з чотирьохопорною палицею, на даний момент вчиться пере-
суватись без палиці. В програму  хворої входили логопедичні вправи,
масаж  язика, розробка дрібної моторики, активні, пасивні розробки,
масаж Су-Джок, робота  з різними аплікаторами (Кузнєцова, Ляпко),
гідро процедури, парафінові аплікації, підбір дієти та робота  на тре-
нажерах.

Хвора  ще  продовжує займатись, психоемоційний стан стабіль-
ний, вага зменшилась на 20 кг. (так, як хвора мала  надмірну вагу),
верхня кінцівка повністю відновлена, нижня ще має  незначну кон-
трактуру, але  це не заважає їй їздити за кермом. 

Висновок: результат реабілітаційних заходів залежить від ступеню
тяжкості інсульту та початку реабілітаційних заходів.

Проведення реабілітаційних заходів постінсультних хворих на
первинному рівні допомагає їх соціальній адаптації та поверненню
до повноцінного життя, а також вирішує питання зайнятості спеціа-
лістів реабілітації.

Бабич Наталія Леонідівна
Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка

36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ВИТРИМКИ 
ТА САМООПАНУВАННЯ У ПЛАВЦІВ 

ІЗ ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

Витримка та самоопанування, як прояви волі, характеризуються
здатністю до постійного контролю за власною поведінкою, можли-
вістю керувати своїми почуттями, думками та діями в умовах емо-
ційного збудження, наростаючої втоми, неочікуваних труднощів
тощо [3]. Виховання витримки та самоопанування у спортсменів із
вадами розумового розвитку лімітовано нездатністю останніх: конт-
ролювати власні дії; гальмувати бажання та почуття; долати пере-
шкоди; володіти прийомами саморегуляції [1].

З метою виховання витримки та самоопанування у спортсменів
даної нозологічної групи ми пропонуємо використовувати такі пе-
дагогічні прийоми: створення об’єктивних перешкод; «програвання»
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складних тривожних ситуацій; письмове та усне звітування спор-
тсменів про виконане тренувальне завдання.

Створення об’єктивних перешкод під час навчально-тренувальних
занять є необхідною умовою виховання вольових якостей здорових
спортсменів. Ураховуючи досвід виховання вольових якостей здоро-
вих спортсменів в олімпійському спорті, в роботі з плавцями із ва-
дами розумового розвитку ми, передусім, зважали на ступінь їхньої
здатності до подолання перешкод. Такий підхід був обрано в якості
критерію визначення складності штучних перешкод, що застосову-
валися у навчально-тренувальному процесі. У вигляді об’єктивних
перешкод ми використовували опір та обтяження (очікувані, не -
очікувані). Суб’єктивні перешкоди були пов’язані з необхідністю
мобілізації вольових зусиль для продовження роботи заданої інтен-
сивності на тлі наростаючої втоми.

Звітування спортсменів із вадами розумового розвитку про вико-
нане тренувальне завдання повинно здійснюватися відразу після ви-
ходу із води внаслідок низької здатності до аналізу, синтезу та
подальшого усвідомлення якості виконаних ними дій. Даний педа-
гогічний прийом ми реалізовували в двох формах: усній і письмовій.
У ході усного звітування тренер повинен намагатися спонукати
спортсмена до прояву активного інтересу щодо виявлення та
виправлення помилок, бажання показати кращий результат, праг-
нення до практичного застосування отриманих вказівок чи реко-
мендацій. Ураховуючи низьку здатність розумово відсталих до
монологу, під час звітування таких спортсменів рекомендуємо вести
діалогову бесіду, ставлячи спортсменам додаткові питання, що до-
поможуть їм більш чітко висловлювати думки. Впровадження
письмового звіту обґрунтовано взаємозв’язком письмового і внутрі-
шнього мовлення та регулюючої функції останнього в процесі роз-
витку вольових якостей. Обираючи такий педагогічний прийом, ми
спиралися на думку Л. С. Виготського [1] про те, що формування
висловлювання думок у письмовій формі забезпечує більш інтен-
сивний розвиток словесної саморегуляції, що, у свою чергу, сприяє
розвитку здатності до самоопанування. 

Проведення тренувань в умовах, наближених до змагальних, є не-
обхідною умовою формування таких вольових якостей як витримка
та самоопанування. Використання таких педагогічних прийомів до-
зволить вплинути не лише на вольову сферу плавців, а й сприятиме
адаптації емоцій спортсменів до змагань.
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Аналіз наукової літератури свідчить, що позитивний і негативний
результати участі у змаганнях можуть призвести до абсолютно про-
тилежних переживань, по різному впливатимуть на вольову актив-
ність спортсмена в подальшій змагальній і навчально-тренувальній
діяльності. Педагогічне спостереження, що проводилося під час
змагань із плавання, показало, що плавцям з інтелектуальною не-
достатністю часто притаманна бурхлива реакція на поразку, яка суп-
роводжується скаргами на сильний головний біль і прискорене
серцебиття, надмірним емоційним збудженням, неконтрольованими
емоційними діями, небажанням продовжувати займатися спортом,
ворожістю. Зважаючи на нестійкість емоцій, притаманну особам із
вадами розумового розвитку, негативні бурхливі психосоматичні ре-
акції на поразку призводять до швидкого виснаження коркових про-
цесів, що зумовлює виникнення охоронного гальмування. У такому
стані спортсмени перестають реагувати на будь-які подразники, від-
мовляються від їжі та знаходяться у стані напівсну, що може тривати
декілька діб. У подальшому це негативно позначається на їхніх і без
того обмежених інтелектуальних потенціях і здатності до виконання
будь-якого виду інтелектуальної діяльності, включаючи спортивну. 

З метою попередження прояву таких негативних психосоматич-
них реакцій програмою корекції емоційно-вольової сфери плавців
передбачено застосування педагогічного прийому програвання склад-
них тривожних ситуацій, що спрямований на формування макси-
мально можливої оптимальної реакції на ситуації «успіх», «неуспіх».

Суть цього педагогічного прийому полягала у штучному ство-
ренні успішного та неуспішного поєдинків з більш сильним чи
слабшим суперником, спостереженням, оцінкою й аналізом емо-
ційної реакції. У змодельованих ситуаціях відбувалося формування
в плавців навичок адекватного реагування, самоконтролю та стри-
маності. Обов’язковою умовою було проведення спільного обгово-
рення зі спортсменом помилок з акцентом на успіх і спробами
самостійного виправленням цих помилок. Метою останнього етапу
формування адекватної емоційної реакції було закріплення досяг-
нутого результату. 

Отже, процес виховання вольових якостей у спортсменів із ва-
дами розумового розвитку має свою специфіку і особливості, що
полягають, передусім, у застосуванні корекційно спрямованих педа-
гогічних прийомів з урахуванням індивідуального підходу та рівня
сформованості їхньої емоційно-вольової сфери.
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СУЧАСНІ ДАНІ ПРО МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

Дитячий церебральний параліч за останні роки став одним із най-
більш розповсюджених захворювань нервової системи в дітей у всіх
країнах світу. Частота захворювань коливається від 1,6 до 4,2 випадку
на 1 тисячу немовлят. В Україні кожного року реєструють близько
3 тисяч дітей з даним діагнозом, поставленим уперше в житті 

Аналіз науково-методичної літератури свідчить про можливість
використання у реабілітаційно-корекційній роботі засобів і методів
фізичної реабілітації для дітей з ДЦП. У зв’язку з інвалідизуючими
обмеженнями життєдіяльності особливого наукового та прикладного
значення набуває необхідність вивчення подальших сучасних підхо-
дів у фізичній реабілітації, комплексного та диференційованого ви-
користання провідних засобів і методів підібраних індивідуально для
кожної дитини [1, 3].

Встановлено, що методи фізичної реабілітації не тільки сприяють
корекції рухових порушень, але й впливають на розвиток мови, пси-
хіки, інтелекту, аналізаторної системи (Козявкін В.І., 2003; Левченко
І.Ю., 2005; Смирнова І.А., 2008; Демчук С.П., 2013). На  сьогодні
розглянуто питання використання і впливу ігрової форми занять  на
фізичний та  психічний  стан  дітей (Грицюк В.І.,  2000;  Демчук
С., Куц О., 2003; Тітова О.В., 2005); доведено позитивний вплив фі-
зичних вправ у корекційно-оздоровчих заходах при різних формах
ДЦП (Мерзлікіна О., 2001; Демчук С., 2003); розглянуто питання ви-
користання лікувальної фізичної культури (Мольська Н.Є., 2004;
Козявкін В.І., 2003  та ін.); встановлено доцільність застосування
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фізіотерапевтичних засобів: бальнеолікування (Штеренгерц Є.А.,
2001; Галіна І.В., 2009 та ін.), електролікування (Семенова К. А.,
2012; Немкова С. А. 2005).

Важливими засобами лікування при різних формах ДЦП повинні
бути відновні заходи, істотними складовими яких є різні форми лі-
кувальної фізичної культури. Дозування фізичних навантажень для
кожної дитини здійснюється індивідуально, завдяки обґрунтованим
змінам параметрів. Вправи лікувальної фізичної культури при фізич-
ній реабілітації дитячого церебрального паралічу спрямовані на нор-
малізацію м’язового тонусу, збільшення амплітуди рухів у суглобах,
загальне зміцнення організму, покращення рівноваги та координації,
навчання дитини вертикалізації та пересуванню, згідно досягнутого
нею рівня, враховуючи онтогенетичну послідовність розвитку рухо-
вих навичок. Для вирішення поставлених завдань використову-
ються: вправи на фітболі (для розслаблення м’язів, вправи для
покращення рухливості суглобів нижніх кінцівок, навчання та по-
кращення функції пересування); вправи для розвитку маніпулятив-
ної функції рук; гімнастичні вправи та ігри [1, 2].

Одним з провідних засобів відновного лікування дітей з ДЦП
є масаж (лікувальний, сегментарно-рефлекторний, паравертебраль-
ний). Основні завдання масажу: нормалізація динаміки рухів, м’язо-
вого тонусу, набуття нових рухових якостей, покращення крово- та
лімфотоку, попередження виникнення контрактур, стимуляція ос-
лабленої функції м’язів. Неабиякий вплив на стан м’язового апарату
має виконання лікувального масажу з елементами вертебротерапії.
Цінністю даної методики є те, що під впливом масажу контролю-
ється стан м’язового тонусу. Вертебротерапія включає в себе зняття
спастичної блокади окремих груп м’язів та покращення провідності
нервових стовпів, підвищення іннерваційної функції нервової сис-
теми [3, 4].

Гідрокінезотерапія – сучасний метод відновного лікування, що
є складовою частиною загального реабілітаційного процесу дітей із
ДЦП. Під час гідрокінезотерапії на організм одночасно впливають
водне середовище й активні рухи. У воді хворі діти з легкістю роблять
такі рухи, які поза водою виконати не в змозі. У воді створюються
своєрідні умови: полегшуються статичні положення та повільні рухи,
підвищується опір швидким рухам 

Нетрадиційними методами реабілітації є програми Бобата, метод
рефлекс-локомоції Войта та кондуктивна педагогіка Петьо охоплю-
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ють різні напрямки корекції порушень центральної нервової сис-
теми, але всі вони недооцінюють значення патологічного впливу
з боку суглобово-м’язового апарату на подальший моторний та пси-
хічний розвиток дитини [3].

Під час проходження курсу фізичної реабілітації велика увага
приділяється  роботі з батьками, як з основними учасниками реабі-
літаційного процесу в домашній період. Для корекційно-виховної
роботи проводяться індивідуальні консультування за підсумками об-
стеження; навчальні консультування (роз’яснення етапів фізичної
реабілітації, демонстрація фізкультурних занять, ігрових вправ);
етапне консультування (корегування програм розвитку та корекції,
збір додаткових даних про дитину, отримання «зворотного зв’язку»).
Підбір вправ здійснювався відповідно до загально педагогічних ме-
тодів і принципів дозування фізичного навантаження. [1, 3].
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Інтеграція України в європейський освітній і науковий простір
визначає нові орієнтири в галузі шкільної освіти. Це передбачає
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перехід сучасних загальноосвітніх навчальних закладів на якісно
новий рівень навчання й виховання молодого покоління, особливо
з урахуванням освітніх потреб дітей-інвалідів. 

Наразі в Україні виявлено близько 2,4 млн. людей з інвалідністю,
з яких майже 350 тисяч – діти. Ці статистичні дані підтверджують
об’єктивну потребу в організації інклюзивного навчання в загально-
освітньому навчальному закладі, що сприятиме рівноправній участі
дітей з обмеженими функціональними можливостями здоров’я
в шкільному й суспільному житті.

Як засвідчують результати досліджень, здійснених І. Зязюном,
І. Бехом, М. Євтухом, Є. Барбіною, В. Ільченко, Н. Кічук, О. Савченко
та ін., впровадження в шкільну практику гуманістичних ідей забезпечує
підґрунтя для розвитку творчої особистості, з високо сформованими
цінностями та орієнтирами на здоровий спосіб життя, здатної творити
добро і гармонійно співіснувати з навколишнім світом. Таким чином,
здійснення навчально-виховного процесу на гуманістичних засадах
сприятиме ефективному розв’язанню проблеми здоров’язбереження
учнів та підвищення їх навчальних досягнень. 

У цьому контексті на особливу увагу заслуговують науково об-
ґрунтовані рекомендації, розроблені В. Бобрицькою. Дослідниця
наголошує на доцільності застосування здоров’язбережувальних тех-
нологій, що попереджатимуть стомленість та перевтомлення суб’єк-
тів навчально-виховного процесу, а також знижуватимуть у них
рівень розвитку патологій зорового і слухового аналізаторів, нерво-
вої, ендокринної та опорно-рухової системи [2, с. 216 – 240].  

Пояснимо, що «здоров’язбережувальні технології – це системний
метод програмування цілей, конструювання змісту, прийомів, засо-
бів навчання й виховання, спрямованих на підвищення рівня інди-
відуального здоров’я дітей і підлітків, формування в них життєвих
навичок та створення здоров’язбережувального освітнього середо-
вища в школі за умов здійснення моніторингу стану здоров’я учнів»
[1, с. 9 – 10]. 

Ми цілком поділяємо думку Г. Бурової стосовно того, що  «необ-
хідно створити сприятливі умови для адаптації, самореалізації та
інтеграції молоді з функціональними обмеженнями здоров’я у сус-
пільстві таким чином, щоб реалізувати всі потреби цієї категорії мо-
лоді, підвищити її самооцінку та суб’єктність у вирішенні завдань
індивідуального та соціального характеру» [3, с. 9 – 10]. З огляду на
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це, переконані, що зміцненню здоров’я учнів і формуванню в них
життєвих компетентностей сприятимуть такі заходи:

Забезпечення оптимальних для збереження здоров’я дітей санітар -
но-гігієнічних умов і сприятливого психоемоційного клімату в школі. 

Урахування вчителями індивідуальних і вікових психофізіологіч-
них особливостей учнів під час вибору форм, методів та засобів на-
вчання й виховання.

Оптимізація рухового режиму учнів: навчання в русі, проведення
динамічних фізкультхвилинок, офтальмотренажу, арт-терапії, паль-
чикової, дихальної та інших видів гімнастики.

Здійснення профілактично-просвітницької робота серед дітей
і підлітків за такими напрямами: профілактика вживання наркотич-
них речовин, алкоголю, тютюнокуріння; попередження поширення
ВІЛ-інфекції та хвороб, які передаються статевим шляхом; дотри-
мання правил раціонального харчування для здоров’я учнів; розши-
рення кола знань дітей та підлітків про вікові анатомо-фізіологічні
та психологічні особливості організму людини тощо.

Активізація роботи шкільних спортивних гуртків і секцій, прове-
дення днів здоров’я, спортивних турнірів, естафет, веселих стартів
тощо з урахуванням можливостей дітей-інвалідів.

Робота валеологічного десанту за різними напрямами форму-
вання здорового способу життя учнів.

Тренінгові заняття, зорієнтовані на розвиток в учнів навичок здо-
ров’язбережувальної поведінки. 

Здійснення моніторингу стану здоров’я учнів.
Залучення батьків до участі у родинних святах, батьківських кон-

ференціях, здоров’язбережувальних акціях задля підвищення рівня
культури здоров’я учнівської молоді.

Підсумовуючи вищевикладене, підкреслимо, що в умовах ін -
клюзивного навчання особливого значення набуває впровадження
здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес
загальноосвітнього навчального закладу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
СТРУКТУРОВАНОЇ ВОДИ ЯК ЗАСОБУ РЕГУЛЯЦІЇ

АСТЕНІЧНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ

Астенічні стани як психофізіологічний феномен нерозривно
пов’язані з професійною діяльністю людини й істотно впливають на
її ефективність, у деяких випадках значно знижуючи її, а також, мо-
жуть обумовлювати формування більш стійких та гірших патологіч-
них станів, тобто тяжких хвороб [1]. Це переконливо підтверджує та
обгрунтовує наявну актуальність розгляду наукової проблеми вико-
ристання програми регуляції астенічних станів вживанням структу-
рованої води для відновлення та збереження здоров’я людини [2, 3].
Тому з’являється необхідність в розробці та апробації найбільш
ефективної програми.

Аналіз наукових джерел дозволив вивчити значний досвід, на-
копичений в теорії і практиці фізичної реабілітації. Дослідження
за цією проблематикою були пов’язані з особливостями вико -
ристанням структурованої води для регуляції астенічних станів
людини. Про водились наукові дослідження різних аспектів засто-
сування енергоінформаційних властивостей структурованої води
в реабілітаційно-корекційній та оздоровчій діяльності. Для науко-
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вого осмислення цієї проблеми на сьогодні є всі необхідні умови.
Проте, необхідно зазначити, що проблема недостатньо розроблена
і в теоретико-методологічному, і в практично-впроваджувальному
аспектах.

Структурована вода – це біологічно активна речовина, яка набула
особливих енергоінформаційних, фізіко-хімічних та лікувально-від-
новних властивостей приведенням до свого природного стану про-
цесом електроактивації спеціальним приладом-електроактиватором
«АП-1». Така структурована вода за основними наявними фізико-хі-
мічними характеристиками відповідає воді, що міститься у клітинах
організму людини [3]. Вона змінює процеси обміну речовин, діяль-
ність дихальної, серцево-судинної, ендокринної та м’язової систем
організму людини. Важливий показник якості структурованої води
це кислотність (рН) або водневий показник. Він пов’язаний з кон-
центрацією іонів водню в середовищі, вимірюється за допомогою
спеціального приладу «рН -метра» і дає нам поняття про кислотні
або лужні властивості досліджуваної води. За допомогою рН кислот-
ність середовища виражається цілими числами. Так, наприклад,
якщо концентрація Н+ в досліджуваному середовищі дорівнює 1·10-

7 моль, то рН дорівнює 7: рН = -lg [10-7] = 7. Для визначення кислот-
ності або основності (лужності) середовища використовується шкала
рН, на якій показана залежність між істинною концентрацією Н+ і
ОН- в межах від 1·10 до 1·10-14 моль і величиною рН. Із зменшенням
концентрації Н+ збільшується значення рН, а кислотність водного
середовища зменшується. При цьому концентрація ОН- і лужність
середовища збільшуються. Розчини, у яких рН дорівнює 7 – ней-
тральні, менше 7 – кислі, більше 7 – основні. Шкала рН – логариф-
мічна, тому зміна рН на одиницю викликає 10-кратну зміну істинної
концентрації Н+ в розчині. Дистильована вода нейтральна, має рН = 7.
Чим менше одиниць рН, тим вода кисліша, чим більше – тим вона
лужніше. Для аноліта рекомендується значення рН від 3,0 до 5,5 оди-
ниць, а для католіта – від 8,5 до 10 одиниць. Таким чином, викорис-
тання структурованої води рекомендується застосовувати для
регуляції кислотно-лужної рівноваги та відновлення порушених
функцій організму.

Головною особливістю цієї наукової роботи є дослідження, що
представляють собою апробацію побудованої програми вживання
структурованої води для регуляції різноманітних астенічних станів.
Також вона спрямована на регуляцію кислотно-лужної рівноваги,
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нормалізацію обміну речовин, функціональної діяльності скелетно-
м’язової та кардіореспіраторної систем і відновлення фізичної
працездатності людини [3]. Специфічність цих досліджень заключа-
ється в тому, що дослідник перевірив ефективність використання
води, що приведена до структурованого стану електроативацією при-
ладом-електроактиватором АП-1. Для визначення кислотно-луж-
ного стану дослідником вимірюється рН питної бутильованої води,
а далі вона заливається у побутовий електроактиватор води, в кіль-
кості приблизно до 1200-1300 мл. Після цього чекаємо 30 хв поки
вода структурується, тобто відбувається процес електролізу. Після
чого отримуємо «живу» і «мертву» воду у об’ємі: аноліта 200-300 мл,
а католіту 800-1000 мл. До цього вимірюємо артеріальний тиск у до-
сліджуваного; проводимо з ним тест «Тонічна активність м’язової
системи», де вимірюємо: загальний час, кількість та кут підйомів рук.
Потім вимірюємо рН слини приладом-вимірювачом «PH-200». Коли
час електролізу завершився отримуємо 800-1000 мл «живої» та
200-300 мл «мертвої» води, далі переливаємо їх у дві скляні ємності
та вимірюємо рН «живої» води. Потім приймається 800 мл води та
через 20 хв вимірюється рН слини. Щоденний прийом такої води
становить 800 мл. Фізіологічна дія процедур визначається фізичними
та структурними властивостями цієї води. Рефлекторно, через нер-
вову систему ці подразнення викликають відповідну реакцію збоку
всіх органів та систем організму. Процедури з використанням
структурованої води в комплексі фізичної реабілітації дозволяють
інди відуально підібрати для кожної людини таку процедуру, яка від-
повідала б її функціональним можливостям та реактивності орга-
нізму. Тобто, фізіологічна та енергоінформаційна дія такої води
заснована на тому, що між людиною і навколишнім середовищем
створюється система обміну речовин та енергії [2]. Зважаючи на це,
головна задача регуляції поточного стану за допомогою структуро-
ваної води є досягнення благоприємної реакції організму, що забез-
печується правильним дозуванням кількості процедур.

Таким чином, стає зрозумілим, що особливо корисною вважа-
ється структурована вода, яка за основними фізико-хімічними ха-
рактеристиками відповідає воді, що міститься у клітинах організму
людини. Тобто, можна без перебільшення сказати, що структурована
вода має набуті фізіко-хімічні та енегоінформаційні властивості, які
можуть позитивно впливати на стан людини.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ПИТНОЇ ВОДИ ПРОЦЕСОМ ЕЛЕКТРОАКТИВАЦІЇ

Вода одна з найважливіших сполук в організмі людини. Без води
не можуть здійснюватися процеси життєдіяльності, без води
неможливе і саме життя. Від вмісту води в організмі залежить пси-
хофізіологічний стан людини, швидкість протікання процесів від-
новлення функціональних систем при регуляції астенічних станів,
здатність протистояти різноманітним стресам і загалом сам стан
здоров’я людини [2, 3]. Термін структурована вода, тобто вода з ре-
гулярною структурою був введений відносно давно і пов’язаний
з кластерною моделлю будови води. Особливості фізичних власти-
востей води і численні короткоживучі водневі зв’язки між су -
сідніми атомами водню і кисню в молекулі води створюють
сприятливі можливості для утворення особливих структур-асоціа-
тів (кластерів), що сприймають, зберігають і передають саму різну
інформацію. Структурною одиницею такої води є кластер, що
складається з клатратів, природа яких обумовлена дальніми куло-
новскими силами. У структурі кластерів закодована інформація про
взаємодії, що мали місце з даними молекулами води. У водних
кластерах за рахунок взаємодії між ковалентними і водневими
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зв’язками між атомами кисню і атомами водню може відбуватися
міграція протона (Н+) з естафетного механізму, що призводять до
делокалізації протона в межах кластеру.

Вода, що складається з безлічі кластерів різних типів, утворює іє-
рархічну просторову рідкокристалічну структуру, яка може сприй-
мати і зберігати величезні обсяги інформації. Вода структурується,
тобто набуває особливої регулярної структури при впливі багатьох
структурируючих факторів, наприклад, при заморожуванні-відта-
ванні води (вважається, що в такій воді зберігаються «крижані» клас-
тери), впливі постійного магнітного або електромагнітного поля,
при поляризації молекул води та ін. [1, 2]. До числа факторів, що
призводять до зміни структури і властивостей води, відносяться різні
випромінювання і поля (електричні, магнітні, гравітаційні і, мож-
ливо, ряд інших, ще не відомих, зокрема, пов’язаних з біоенерге -
тичним впливом людини), механічні дії (перемішування різної
інтенсивності, струшування, течія в різних режимах і т.д.), а також їх
всілякі поєднання. Така структурована вода стає активною і несе нові
властивості.

Принцип роботи електроактиватора води АП-1 заснований на
мембранному електролізі. В якості мембрани використовується
конструкція у вигляді пористого керамічного стакана. Електроліз
води – це хімічна реакція розкладання води на позитивні і нега-
тивні іони при пропущенні через неї струму від джерела постійної
напруги. Природа аномальної реакційної здатності води пов’язана
з унікальною сукупністю утворюваних при електролізі високоак-
тивних метастабільних частинок і з особливими фізичними умо-
вами, що виникають в електрохімічному реакторі [1, 2]. При цьому
змінюється вся система міжмолекулярних взаємодій, в тому числі
і фізична структура води. У процесі електролізу близько до анода
вода набуває кислотні властивості, а до катода лужні. З 1985 року
активовану воду стали називати більш офіційно: кислотну «мер -
тву» – анолітом, (від слова «анод») препарат А, який володіє бак-
терицидними властивостями. Лужну «живу» – католітом (від слова
«катод») препаратом К, який володіє стимулюючими властивос-
тями [1, 3]. Порядок роботи з електроактиватором води АП-1
такий:

1. Знімаємо верхню кришку з електродами.
2. Встановлюємо керамічну склянку по центру основної ємності.
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3. Заливаємо воду в керамічну склянку до повного наповнення.
4. Заливаємо воду в основну ємність таким чином, щоб її рівень

був на 10-15 мм нижче верхнього краю керамічного стакана.
5. Встановлюємо верхню кришку на основну ємність так, щоб

стрілки-покажчики, розташовані на бічних поверхнях верхньої
кришки та основної ємності, виявилися один навпроти одного, при
цьому чорні аноди повинні бути всередині керамічного склянки, а
світлі катоди – зовні його. Обережно закриваємо верхню кришку на
основну ємність до упору.

6. Вмикаємо вилку шнура блоку живлення в розетку – 220 В.
Фіксуємо час включення. Про роботу електроактиватора сигналізує
світіння індикатора напруги на електродах. Далі переконуємось ві-
зуально, що виділення бульбашок газу спостерігається на обох
катодах.

7. Контролюємо процес електроактивації за показаннями інди-
катора струму. Зелена зона свідчить про нормальний струм електро-
активації. Жовта зона – струм електроактивації менше необхідного
для нормального процесу. Потрібно виявити і усунути причину. Як
правило, досить замінити склянку, або збільшити час активації до 40
хвилин. При застосуванні бутильованої води може спостерігатися
низький струм електроактивації. Це свідчить про низький ступень
мінералізації залитої в ємкості води. В цьому випадку застосовуємо
воду з іншого джерела. Червона зона – має місце великий струм
електроактивації. У цьому випадку потрібно провести кілька циклів
електроактивації для оптимізації роботи керамічного склянки, або
взяти воду з іншого джерела. Не потрібно заливати в ємності міне-
ральну воду та додавати в неї сіль.

8. Для отримання необхідної концентрації аноліта і католіта до-
статньо 30-40 хвилин роботи електроактиватора. Контролюємо
роботу приладу АП-1, щоб визначити, скільки часу потрібно елек-
троактиватору для приготування «живої» та «мертвої» води.

9. Після закінчення необхідного часу електроактивації спочатку
відключаємо вилку з розетки, потім обережно знімаємо верхню
кришку з електродами, не допускається її перевертання, виймаємо
керамічну склянку і зливаємо з неї аноліт («мертву» воду) в приго-
товлену ємкість. Після чого переливаємо в іншу ємкість католіт
(«живу» воду).

реабілітація людей                                                           Секція ІІІ
з інвалідністю



190

Література

1. Ашбах Д. С. Живая и мертвая вода – новейшее лекарство современ-
ности [Текст]: Монография / Д. С. Ашбах. – СПб.: Питер, 2008. – 150 с.: ил.
– ISBN 978-5-388-00190-0.

2. Батмангхелидж Ф. Вода для здоровья [Текст]: Монография / Фирей-
дон Батмангхелидж. – 3-е изд. – Мн. : ООО «Попурри», 2005. – 288 с.: ил. –
(Серия – «Здоровья в любом возрасте»). – ISBN 985-483-371-2.

3. Мейеровиц С. Вода – лучшее лекарство [Текст]: Монография / С. Ме -
йеровиц; Пер. с англ. О. Г. Белошеев. – 4-е изд. – Минск: «Попурри», 2009. –
144 с.: ил. – (Серия «Здоровья и альтернативная медицина»). – ISBN
978-985-15-0524-7.

Біляєва Тетяна Григорівна,
заступник голови Диканської районної державної адміністрації,

Клевака Леся Петрівна,
Полтавський інститут економіки і права, тел. служб.

0535191878, моб. 0509283946
bilyaeva15111969@gmail.com

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО, 
ЯКІ ОТРИМАЛИ ІНВАЛІДНІСТЬ

В Україні триває неоголошена війна, яку офіційно названо анти-
терористичною операцією, є домовленості коли триває перемир’я.
Але, які б офіційні назви не мали ці події, у військових діях страж-
дають люди: отримуються травми і поранення від застосування різ-
нокаліберної зброї в боях, при потраплянні на міни. Поранення
може призвести до каліцтва і, як наслідок до фізичної інвалідності.
Та не треба забувати про травми і психологічного характеру. Турбота
державних структур, недержавних організацій, всього суспільства
має бути спрямована на якнайскоріше вирішення проблем, що
пов’язані із сучасним становищем України. Багато психологів, со-
ціологів висловлюють думку про те, що українське суспільство чекає
складний довготривалий процес соціальної реабілітації. Ми маємо
на увазі не тільки процес соціальної реабілітації учасників АТО,
особливо, якщо вони отримали інвалідність. Це тривалий процес пе-
ребудови світогляду всього суспільства. Інвалідність не має розгля-
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датися, як виключно медичне чи виключно соціальне питання. По-
трібний збалансований підхід, який зважає на різні аспекти інвалід-
ності [1, 19].

Звісно, починати потрібно із відповідної законодавчої бази.
Згідно до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» (редакція від 30 липня 2015 року), експертиза
непрацездатності військовослужбовців починається на  військово-
лікарських комісіях, які встановлюють зв’язок поранення, контузії,
каліцтва з виконанням службових обов’язків. Порядок встановлення
відсотків втрати працездатності, групи інвалідності учасникам (де-
мобілізованим) антитерористичної операції створений по аналогії
порядку огляду учасників Другої світової війни та учасників бойових
дій на території інших держав. Зв’язок інвалідності військовослуж-
бовців з перебуванням на фронті або з виконанням інших обов’язків
військової служби встановлюється медико-соціальною експертною
комісією на підставі посвідчення учасника АТО та документів вій-
ськово-лікувальних закладів (свідоцтво про хворобу, довідка про по-
ранення). Хто стикався з цією процедурою, знає, як довго вона може
тривати і отримати певні пільги та виплати згідно групи інвалідності
не просто. У Міністерстві соціальної політики, відповідних департа-
ментах працюють над спрощенням і прискоренням процесу встанов-
лення інвалідності, при потребі – протезування[2]. 

Але встановлення групи інвалідності чи протезування – тільки по-
чаток. Далі – тривалий процес медичної, психологічної, трудової, про-
фесійної, фізичної, соціальної реабілітації. Згідно Закону України
«Про реабілітацію інвалідів в Україні» (редакція від 1.07.2015 р.), «со-
ціальна реабілітація – це система заходів, спрямованих на створення
і забезпечення умов для повернення особи до  активної участі у житті,
відновлення її соціального статусу та здатності до самостійної  суспіль-
ної  і  родинно-побутової  діяльності  шляхом соціально-середовищної
орієнтації та соціально-побутової адаптації, соціального обслугову-
вання, задоволення  потреби у забезпеченні технічними та іншими за-
собами реабілітації» (ст.1). «Соціальна реабілітація спрямовується на
оптимізацію і коригування ставлення інвалідів до своїх вад, становища
в сім’ї та суспільстві, виховання у них навичок до самообслуговування,
адаптацію в навколишньому середовищі; здійснюється відповідно до
індивідуальних програм реабілітації інваліда і при необхідності суп-
роводжується медичним спостереженням» (ст. 37) [3].
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Реабілітація інвалідів має здійснюватися в спеціалізованих реабі-
літаційних центрах, яких в Україні катастрофічно мало. Усі зацікавлені
служби різних областей прагнуть створити на своїх територіях такі
центри. Так, у Полтавській області реалізовується українсько-литов-
ський проект Фонду «Унія 1219» щодо надання емоційної допомоги.
В результаті створено call-центр «АТОЛ» із залученням персоналу,
який пройшов безкоштовне навчання у литовських військових пси-
хологів, які у себе на Батьківщині консультують учасників мирот-
ворчих місій. В перспективі створення в області за участі причетних
відомств та департаментів та підтримці литовської сторони справ-
жніх багатопрофільних реабілітаційних центрів за кращими литов-
ськими зразками. У містечку Ірпінь створено повноцінну клініку на
70 ліжок, де пройдуть курс оздоровлення у відділеннях профпатології
та нетрадиційних методів лікування військовослужбовці, які зазнали
загальносоматичних поранень. Ще один реабілітаційний центр для
спінальних хворих сформовано при військовому клінічному центрі
у Львові. У Луцьку при обласному госпіталі для ветеранів та інвалідів
війни з жовтня 2014 року почав діяти реабілітаційний центр з на-
дання медико-психологічної допомоги військовим, які повернулися
із зони АТО. У Києві відкрито центр післятравматичної реабілітації
воїнів АТО, де фізично й психологічно реабілітовують бійців, пора-
нених під час бойових дій. 

Але це потребує колосальних капіталовкладень, постійного фі-
нансового забезпечення на рівні держави. Посильну допомогу у реа-
білітації учасників АТО, які отримали інвалідність, надають деякі
приватні центри реабілітації, волонтерські організації, благодійні
фонди які допомагають державі втілювати в життя реабілітаційні
програми. Розв’язання проблем лікування та реабілітації, в тому
числі і соціальної, постраждалих під час воєнних дій можливе при
повній мобілізації та консолідації зусиль державних структур, меди-
ків,  волонтерів та всього суспільства, що має співвідносити своє
ставлення до проблем учасників АТО, які отримали інвалідність
з потребою їх включення в повноцінне життя.
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НАРОДНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ АНЕМІЇ НА ВОЛИНІ

Розвиток анемії (недокрів`я) найчастіше стає причиною пору-
шення фізіологічних процесів і навіть інвалідності. У світі близько
25 % страждає на анемію, яка найбільше проявляється в дітей шкіль-
ного та похилого віку. Хвороба проявляється у формах запаморо-
чення, м`язової слабкості, швидкій втомлюваності, задусі при ходьбі
та інших симптомах, які при певних обставинах посилюються і ста-
ють симптомами інвалідності.

Для усунення загрози анемії необхідні запобіжні заходи гігієни,
а також методи ефективного лікування захворювання на ранньому
етапі його розвитку. Серед запобіжних заходів слід відзначити акти-
візацію гігієнічних вправ: збільшення часу на рухомість замість гіпо-
динамічного режиму дня, лікувальну гімнастику, водні процедури.
Важливо включити до харчового раціону більше рослинних і молоч-
них продуктів, бо більшість з них містить в собі солі заліза, необхідні
для хворих на анемію. Дуже важливо споживати рослини, які багаті
вітамінами групи В і С (капуста, кабачки, шипшина, обліпиха, ожи -
на, калина, журавлина, горіхи).

У волинській народній медицині здавна практикуються досить
цікаві та перспективні методи лікування анемії, які ми записали
в селах Любомльського та Ратнівського районів. Ось деякі з цих на-
родних рецептів:

Шишкоягоди ялівцю звичайного (Juniperus communis), які зби-
рають в стадії стиглості. Їх використовують у свіжому або висуше-
ному стані, запарюючи до 30 г шишкоягід на склянку окропу. Іноді
до складу шишкоягід додають ще плоди горобини, калини та шип-
шини. Такий узвар дещо охолоджують і п’ють двічі на день: вранці
та ввечері. Цікаво, що на Поліссі шишкоягоди ялівцю використову-
ють також як давній замінник цукру. Для цього їх заливають окропом
і відстоюють протягом 20-30 хв., щоб зверху сконцентрувались смо-
листі сполуки. Їх зливають, а солодку запашну рідину випивають,
додаючи до неї заварку з м’яти, кадила сарматського («волинського
бальзаму», як його тут називають) або липового цвіту.
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У багатьох народних рецептах для лікування анемії використо -
вують мед як обов’язкову складову таких цілющих сполук. Його,
наприклад змішують з товченим часником в пропорції 5:2 або з пе-
ретертим буряком (1:1). Таку суміш споживають натщесерце по сто-
ловій ложці, вранці, в обід  та ввечері. Мед у багатьох поліських селах
вважають найкращим продуктом для профілактики та лікування
анемії на всіх стадіях розвитку хвороби. Зокрема, навесні до нього
додають пилок сосни (Pinus sylvestris) в пропорції 5:1. таку суміш
вживають лише в харчуванні (не більше за столову ложку перед їжею
за один раз), а й для лікування виразок і поранень.

Серед інших рецептів народної медицини у протистоянні анемії ми
зустрічали рекомендації по використанню відварів та настоянок
з листя берези, кропиви, чорниці, ожини сизої, смородини чорної,
петрушки, подорожника великого, трави гірчака перцевого, грициків,
деревію, хвоща польового, кульбаби, суниці лісової, чистотілу, пирію,
медунки темної, глухої кропиви білої та вівса. Ці трави збирають у пе-
ріод квітування, висушують або використовують у свіжому вигляді.
Найчастіше з них складають відповідні до сезону суміші, в яких кожен
з 2-3 видів становить рівноцінну з іншими частину. Такі суміші запа-
рюють із розрахунку 50г на склянку окропу або (якщо готують на -
стоянку) заливають горілкою (100 г/л). Але у деяких з цих трав
є протипоказання. Наприклад, гірчак не рекомендують людям з хво-
рими нирками, а кропива – вагітним жінкам і людям похилого віку.

Використовуючи народні поліські рецепти, можна не лише запо-
бігти проявам анемії на початковому етапі захворювання, а й позба-
витися цієї небезпечної хвороби при ускладненнях стану здоров’я та
при проявах інвалідності. Особливо корисні вони для людей розу-
мової праці, які внаслідок своїх службових обов’язків змушені
більшу частину дня перебувати в стані гіподинамії.

Винник З.
Житомирський економіко-гуманітарний інститут

ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Аналіз кількісних та якісних характеристик населення за останнє
десятиріччя свідчить про те, що Україна перебуває у стані глибокої
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демографічної кризи, яка характеризується депопуляцією, старінням
населення та зменшенням середньої тривалості життя. 

Студенти – це найбільш динамічна суспільна група, яка перебуває
в періоді формування соціальної і фізіологічної зрілості, добре адап-
тується до комплексу факторів соціального і природного оточення
і разом з тим, в силу ряду причин, схильні до високого ризику пору-
шень у стані здоров’я.

Проблема здоров’я студентів стає все більш актуальною у зв’язку
з труднощами соціально-економічного характеру, які переживає
в даний час Україна. Соціальна захищеність студентів знаходиться
на низькому рівні, між тим специфіка віку і навчальна діяльність
вимагає наявності адекватних соціальних гарантій (медичного об-
слуговування, повноцінного харчування, матеріального, спортивно-
оздоровчого забезпечення та ін.). Також актуалізація проблематики
збереження здоров’я студентської молоді пов’язана із зростанням
і зміною характеру навантажень, які відчуває молода людина на собі.
Разом з тим, варто зазначити, що у зв’язку з ускладненням соціаль-
ного життя, зміною соціального ритму, які провокують порушення
в стані здоров’я, відбуваються зміни у характері захворювань сту-
дентської молоді і домінуванням в їх числі «хвороб цивілізації». 

Здоров’я як важлива складова всього процесу професійної освіти
пов’язане, з одного боку, з цілком очевидною залежністю успішності
оволодіння всім необхідним обсягом знань, поряд з іншими факто-
рами, і від чинника здоров’я студента. З іншого боку,  і це особливо
в даному випадку хотілося б підкреслити, формування і зміцнення
позитивної мотивації на здоров’я, і   здоровий спосіб життя, вихо-
вання відповідних цьому цінностей в період отримання професійної
освіти – це найважливіша умова повноцінного виконання в подаль-
шому молодим спеціалістом своєї професійної діяльності; в сучасних
умовах ринкової економіки, це – одне з найважливіших умов того,
що молодий фахівець буде затребуваний на сучасному ринку праці,
що його оцінить сучасний роботодавець, який, поряд з носієм про-
фесійних знань і умінь, прагне отримати працездатного, який не має
«поганих звичок» та має привабливий вигляд, співробітника. Не ви-
падково, фізичне здоров’я та працездатність давно розглядаються
у світі, використовуючи термін французького соціолога П’єра Бур-
дьє, як «особистісний капітал» [2]. 

Загалом при соціологічному розгляді поняття «здоров’я» увагу
варто акцен тувати не на його об’єктивних характеристиках, а на
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виявленні системи уявлень, визначень, які є соціально і культурно
сконструйованими. 

Для дослідження здоров’я студентської молоді як соціальної цін-
ності провідне значення має порівняння природної і соціальної
парадигм здоров’я. Можна погодитись з А.В. Барановим, що ці па-
радигми існують не як цілісні теорії або доктрини, а скоріше як фе-
номен практичної свідомості, напрям мислен ня [3].

Фізичне здоров’я характеризує природний стан організму лю-
дини, який забезпечує функціонування всіх його органів і систем,
оптимальне пристосування до умов довкілля. Психічне здоров’я –
стан душевного благополуч чя, що характеризується відсутністю хво-
робливих психічних виявів, забез печенням регуляції поведінки ін-
дивіда адекватно умовам навколишнього середовища.

Існують різні підходи щодо визначення соціального здоров’я. Можна
погодитись з думкою, що соціальний і психологічний аспек ти здоров’я
визначають гармонійний процес розвитку внутрішнього світу людини
(узгодженість із самою собою — розумію, сприймаю, контролюю, люб -
лю) і взаємовідносини з оточуючими, адаптацію у соціумі. Тому доцільно
розглядати єдиний соціально-психологічний аспект здоров’я.

Таким чином, соціальне здоров’я нерозривно пов’язане з духов-
ним здоров’ям особистості, її спрямованістю, ціннісними орієн -
таціями, ставленням до життя. Всі складові здоров’я невід’ємні,
внутрішньо взаємопов’язані і саме їх інтегральний вплив визначає
здоров’я людини як цілісний склад ний феномен, як сутнісну харак-
теристику її як особистості.

У цьому сенсі, проблема здоров’я і формування здорового спо-
собу життя, іміджу, безсумнівно, перетворюється в даний час в одну
з важливих складових процесу професійної освіти. Така постановка
питання передбачає, з одного боку, здійснення аналізу тих характе-
ристик, які дозволять віддзеркалити сучасну ситуацію з даного питан -
ня, а з іншого – виявити можливості найбільш ефективного впливу
на валеологічну свідомість і поведінку майбутніх фахівців у процесі
їх професійної підготовки.

Сучасна наука свідчить, що здоров’я людини є складним фено-
меном глобального значення який має розглядатися як філософська,
соціальна, економічна, біологічна, медична категорії. Український
соціологом П.О. Багрянець, вважає, що «здоров’я – це природний
стан організму, який характеризується його рівновагою з навколиш-
нім середовищем і відсутністю будь-яких хворобливих змін». 
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СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Інвалідність – міра втрати здоров’я та обмеження життєдіяль-
ності, що перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи
можливості здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що вважа-
ються для особи нормальними залежно від вікових, статевих, соці-
альних і культурних факторів.

Реабілітація інвалідів – система медичних, психологічних, педа-
гогічних, фізичних, професійних, трудових заходів, спрямованих на
надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених
або втрачених функцій організму, усуненні обмежень їх життєдіяль-
ності для досягнення і підтримання соціальної і матеріальної неза-
лежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство.

Основним напрямком соціальної політики нашої держави сто-
совно людей з обмеженими можливостями визначено професійну
реабілітацію, орієнтовану на покращення життєдіяльності осіб з обме -
женими можливостями, відновлення їх соціального статусу, досяг-
нення матеріальної незалежності та всебічної інтеграції у суспільство.
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Соціальна реабілітація – це відновлення порушених чи втрачених
суспільних зв’язків, соціальних функцій, приведення індивідуальної
чи колективної поведінки у відповідність із загально визнаними сус-
пільними нормами і правилами.

Характеризуючи методи соціальної роботи, їх поділяють на еко-
номічні, правові, політичні, соціально-психологічні, медико-соці-
альні, адміністративно-управлінські.

Об’єктом соціальної роботи є індивіди, сім’ї, групи, що знахо-
дяться у складній життєвій ситуації.

Предметом соціальної роботи є соціальна ситуація клієнта, під
якою розуміють конкретний стан проблеми конкретного клієнта со-
ціальної роботи.

Сьогодні соціальна реабілітація вимагає від тих, хто її виконує,
оволодіння полі сучасними методами роботи з людиною та вплив на
суспільні процеси.

Відомо що своєчасна і повноцінна медична реабілітація повертає
до праці біля 50% інвалідів. За розрахунками економістів, одна
гривня вкладена у створення і розвиток системи медичної реабіліта-
ції дає державі і суспільству 4-5 гривень прибутку.

Фізична реабілітація – це застосування з лікувальною і профілактич-
ною  метою фізичних вправ і природних чинників у комплексному про-
цесі відновлення фізичного стану і працездатності хворих та інвалідів.

Для вирішення цих завдань в процесі фізичної реабілітації викорис-
товуються всі форми ЛФК та механотерапія у трьох рухових режимах:
щадному, щадно-тренуючому і треную чому руховими режимами.

Рухові режими призначає лікар індивідуально кожному пацієнту
(слухачу) і змінюються в залежності від його адаптації до фізичних
навантажень.

Фахівці з фізичної реабілітації добирають і застосовують засоби
і методи реабілітації відповідно до призначеного режиму.

Рухові режими характеризуються різною тривалістю та інтенсив-
ністю фізичного навантаження, а також підбором засобів фізичної
реабілітації.

Фізкультурно-спортивна реабілітація – система заходів, розроб-
лених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров’я
особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за допомогою
занять фізичною культурою і спортом функціональних можливостей
її організму для покращення фізичного і психологічного стану.

Систематичні заняття фізичною культурою та спортом підвищу-
ють адаптацію інвалідів до змінених умов життя, розширюють їх
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функціональні можливості, допомагають оздоровленню організму,
сприяють розвитку координації діяльності усіх систем організму, по-
зитивно впливають на психіку інвалідів, мобілізують їх волю, повер-
тають людям відчуття соціальної повноцінності.

Ефективна методика використання засобів фізичної культури
і спорту дозволяє також прискорити процес відновлення та розвитку
життєво важливих рухових вмінь, навичок, які необхідні у сфері по-
бутової  та професійної діяльності інвалідів. 

Соціальна реабілітація особистості – це складний процес її взає-
модії з соціальним середовищем, в результаті якого формуються
якості людини, як справжнього суб’єкта суспільних відносин.

Однією з головних цілей соціальної реабілітації є пристосування,
адаптація людини до соціальної реальності, що є, мабуть, найбільш
можливим умовою нормального функціонування суспільства.
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ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

У сучасних умовах реформування системи вищої освіти необхід-
ність формування позитивного особистісно-професійного іміджу
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації зумовлена тривалою не-
визначеністю та суперечливістю статусу спеціальності «Фізична
реабілітація» (медична чи педагогічна), знеціненням соціального
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престижу професії в умовах, коли випускники освітніх рівнів спеціа-
ліст і магістр продовжують працювати на посадах середнього медич-
ного персоналу у медичних установах, а в загальноосвітніх закладах
інколи також мають проблеми з працевлаштуванням. У сучасній ан-
драгогіці, психології професій відсутні ґрунтовні дослідження, при-
свячені проблемі професійного іміджу особистості спеціаліста
з фізичної реабілітації, що вказує на актуальність обраної теми.

Спеціальність «Фізична реабілітація» відноситься до соціономіч-
них, де об’єктом праці є людина. У силу багатоваріантності між -
особистісних стосунків з людьми різного віку та статі, з різними
нозологічними захворюваннями успіх професійної діяльності реабі-
літологів залежить від особливостей взаємодії із суб’єктами реабілі-
таційного процесу, характеру їхньої спільної діяльності. Отже,
сучасне суспільство вимагає від фахівця з фізичної реабілітації не
тільки великого обсягу професійних знань, а й ряду якостей зрілої
особистості: готовності до прийняття відповідальних самостійних рі-
шень, співвіднесення своїх життєвих сенсів із загальнолюдськими
цінностями. Соціономічна праця вимагає високого ступеня розвитку
у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації так званих соціально-
перцептивних і комунікативних компетенцій, конфліктологічної
культури, а також творчих здібностей для того, щоб вони ефективно
могли виконувати свої професійні функції. 

Професійна діяльність фахівця з фізичної реабілітації, незалежно
від різновиду виконуваної роботи в медичному, освітньому чи фіз-
культурно-оздоровчому, реабілітаційному закладі, належить до групи
професій із підвищеною моральною відповідальністю за здоров’я й
життя людей. Тому суттєвого значення для професійного іміджу фа-
хівця з фізичної реабілітації мають індивідуально-психологічні
якості, такі як: толерантність, спостережливість, професійний такт,
відповідальність та ін., прояв яких можливий за умови розвитку ви-
сокого рівня самосвідомості та відданості обраній професії. Екстра-
вертні якості спеціаліста з фізичної реабілітації (емпатія, уважність,
доброзичливість, комунікативність та ін.) сприяють встановленню
комфортної «зони доброзичливості», що на практиці досягається су-
купністю відпрацьованих прийомів, демонстрацією прихильності до
конкретної людини.

Для іміджу спеціаліста з фізичної реабілітації вагоме значення має
також розвиток професійної творчості, особливістю якої є: необхід-
ність завжди давати позитивний результат; публічність обставин
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творчості; співтворчість усіх учасників реабілітаційного процесу,
обмеженість часу. У творчій професійній діяльності спеціаліста з фі-
зичної реабілітації можна виділити п’ять підсистем: 1) дидактично-
змістовна підсистема характеризує ступінь володіння знаннями,
уміннями і навичками, формами, методами, засобами ефективної
організації оздоровчо-реабілітаційної, рекреаційної діяльності;
2) виховна підсистема характеризує творчу діяльність реабілітолога
із забезпечення психолого-педагогічних умов для формування у кож-
ного клієнта / пацієнта як особистості потреби у зміцненні здоров’я
через активну життєву позицію, реалізацію потенційних можливос-
тей кожного організму до оздоровлення; 3)  організаційно-управлін-
ська підсистема – характеризує творчу діяльність фахівця з фізичної
реабілітації з розвитку культури комунікації, конфліктологічної
культури; 4) підсистема самовдосконалення характеризує творчу ді-
яльність спеціаліста з підвищення своєї професійної та загальної
культури, із самовиховання і саморозвитку професійно-значущих
якостей; 5) громадсько-педагогічна підсистема характеризує профе-
сійний, громадський та особистісний рейтинг спеціаліста з фізичної
реабілітації та обов’язково включає елементи презентації та само-
презентації результатів праці.

Складовою особистіно-професійного іміджу спеціаліста з фізич-
ної реабілітації є соціальна спрямованість його діяльності, яка вира-
жається у просоціальних потребах та мотивах, ціннісних орієнтаціях,
рівні домагань, особистісних перспективах, цілях особистості. У ці-
лому соціальна спрямованість визначає інтерес до діяльності у сфері
«людина – людина», пов’язаний із загальнолюдськими пріоритетами
у взаємодії з іншими людьми.

Професійний імідж спеціалістів з фізичної реабілітації можна
також розглядати у контексті корпоративного іміджу, який ми розу-
міємо як типізований, узагальнений у суспільстві образ персоналу
даної професії, що розкриває найбільш характерні для нього риси. 

Таким чином, особистісно-професійний імідж спеціаліста з фізич-
ної реабілітації має такі ознаки: 1) це образ-стереотип, який створю-
ється у свідомості реципієнтів – споживачів фізкультурно-спортивних,
оздоровчо-рекреаційних та ін. послуг; 2) формується цілеспрямовано,
тобто має адресантів та кінцеву мету створення, соціально орієнтовану
на підтримання здоров’я та здорового способу життя адресантів; 3) має
поведінковий характер створення, тобто формується в процесі профе-
сійно-практичної діяльності, у ході якої реалізуються особисті здібності
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фахівця (психологічні, морально-етичні, інтелектуальні тощо); 4) має
важливу зовнішню складову, тобто елементи презентації та самопрезен-
тації; 5) має середовищну компоненту (особливості оточуючою об -
становки, робочого місця, професійної та особистісної атрибутики);
6) індивідуальний (конкретний для визначеного реципієнта) та групо-
вий / корпоративний (стереотипне уявлення про професію у суспіль-
стві) іміджі тісно пов’язані та впливають один на одного; 7) обов’язкова
фізична активність та здоров’язбереження спеціаліста.

Волощишина Вікторія Вікторівна, 
студентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я людини»

Луцького інституту розвитку людини,
Чижик Віктор Васильович, 

професор кафедри фізичної реабілітації,
0661811122, v.v.chizhik@gmail.com

КОРЕКЦІЯ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
І ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У ПІДЛІТКІВ 

ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Фізична культура за допомогою фізичних вправ повинна готувати
підлітків із ЗПР до життя і праці, використовуючи природні сили
природи і весь комплекс факторів, що визначають стан здоров’я лю-
дини і рівень його загальної і спеціальної фізичної підготовки. Вона
не вичерпується вправами та загартовуванням, але і включає громад-
ську та особисту гігієну праці, побуту, правильний режим праці, від-
починку та харчування, це потужний засіб не тільки фізичного
вдосконалення та оздоровлення, але також і виховання соціальної
та трудової активності громадян. 

Слід зауважити, що оскільки фізичний розвиток обумовлений
природними задатками, які передаються за спадковістю, можливості
виховання не безмежні. Вони визначаються вродженими здібнос-
тями, тому кожен може досягти лише обумовленого ними результату.
Звідси мета фізичного виховання школярів із ЗПР, на нашу думку,
полягає в тому, щоб кожен учень засвоїв доступний йому зміст і обсяг
фізичної культури.

Будь-яка мета реалізується шляхом її конкретизації в цілому ком-
плексі послідовних, тісно взаємопов’язаних завдань. У цьому кон-
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тексті завдання можна розглядати як малі, конкретні кроки, що ве-
дуть до кінцевого результату діяльності.

У процесі фізичного виховання вирішується багато завдань, але
всі вони можуть бути умовно об’єднані у три групи: освітні, оздоровчі
і виховні.

У розробленій нами експериментальній методиці ми визначили
основні завдання, які можна об’єднати у 4 групи:

1. Руховий розвиток (1 група).
1.1. Збільшити загальну рухову активність;
1.2. Розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей;
1.3. Сприяти розвитку відстаючих рухових якостей;
1.4. Сприяти розвитку великої та дрібної моторики.

2. Морально-вольовий розвиток (2 група).
2.1. Виховання морально-вольових і психологічних якостей

особистості;
2.2. Виховання інтересу і звички до занять фізичними впра-

вами;
2.3. Формування усвідомленої індивідуальної установки на не-

обхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності.
3. Функціональний розвиток та оздоровлення (3 група).

3.1. Покращити функціональні можливості організму;
3.2. Зміцнення та покращення фізичного здоров’я;
3.3. Набуття знань в галузі фізичної культури, гігієни;
3.4. Формування навичок здорового способу життя.

4. Професійно-орієнтовані (4 група).
4.1. Формування життєво важливих умінь і навичок;
4.2. Підготовка до праці у процесі фізичного виховання;
4.3. Виховання потреби в систематичних заняттях фізичними

вправами.
Реалізація умови про необхідність діагностування фізичного ста -

ну учнів із ЗПР, на нашу думку, дозволяє визначити комплекс різних
показників групи, які є відстаючими у підлітків із ЗПР.

Облік особливостей стану фізичного здоров’я, зміни показників
фізичної підготовленості, взаємозв’язку між ними у підлітків дозво-
ляє використовувати ці дані при визначенні оптимальної спрямова-
ності їх фізичних завантажень. Головною є наступна ідея: в періоди
поліпшення фізичного стану, встановлені в попередніх дослідженнях
необхідно цілеспрямовано впливати на фізичні якості, які істот но
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відстають і статистично пов’язані із зміною фізичного стану;
погіршення останнього в значній мірі залежить від аналогічних змін
певних фізичних якостей, що свідчить про необхідність цілеспрямо-
ваного впливу на них засобами фізичного виховання; відсутність іс-
тотних змін стану фізичного здоров’я пов’язували з недостатнім
впливом на фізичні якості, які в цей період істотно поліпшуються,
а значить саме вони повинні бути об’єктом першочергового педаго-
гічного впливу.

Зазначений підхід враховував наукові дані, які цілеспрямований
вплив на фізичні якості, що характеризуються уповільненим розвит-
ком, супроводжується однозначним педагогічним ефектом в шкіль-
ному віці, але їх показники будуть поліпшуватися менше, ніж якості,
що знаходяться в сенситивному періоді розвитку. Визначення міні-
мального обсягу фізичного навантаження певної спрямованості
в окремому занятті необхідно для досягнення на кожному занятті
термінового адаптаційного ефекту при вдосконаленні тої чи іншої
фізичної якості.

Реалізація наступної умови – конкретизація параметрів фізичних
навантажень певної спрямованості передбачає врахування природ-
ного розвитку організму, в тому числі особливостей спрямованості
в певний період більшої частини енергопотенціалу на один з двох
процесів під час морфофункціонального дозрівання – зростання чи
диференціювання структурних новоутворень.

Нами було запропоновано програму самостійних занять для під-
вищення загальної працездатності організму та зміцнення стану здо-
ров’я учнів.

Педагогічний контроль повинен бути комплексним і відображати
рівень досягнень в показниках, які характеризують фізичний стан
учнів: фізичне здоров’я, фізичну працездатність і підготовленість
здійснюватися на початку (вихідний), в кінці (підсумковий) навчаль-
ного року і на кожному занятті (оперативний). 

Наші попередні дослідження показали, що існує проблема опти-
мізації фізичного стану із ЗПР школярів. Проаналізувавши наявний
матеріал ми прийшли до висновку, що ефективним методом його по-
кращення у підлітків із ЗПР загальноосвітніх шкіл буде впровад-
ження оздоровчих занять із фізичної культури.

Отже, для оптимального вирішення завдань фізичного виховання
варто практикувати різноманітні форми популяризації оздоровчих
занять.
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ТУРИЗМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ 
ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Ніхто з нас не застрахований ні від нещасного випадку, а, тим
паче, від старості з усіма її наслідками. На щастя, ми живемо в той
час, де при всій своїй неспроможності, людина не змушена відмов-
ляти собі в банальних людських задоволеннях.

Сьогодні активно подорожувати може інвалід-колясочник, відчути
навколишню красу у всій повноті як сліпо-, так і глухонароджений.

Світ перестає бути закритим, а навпаки – відкриває кордони і но -
ві можливості для неповносправних.

Аби туризм для них перетворився на задоволення і цікаву пригоду,
а не на випробування, звісно потрібні особливі умови, індивідуаль-
ний підхід до кожного.

В будь-якій цивілізованій країні світу подорожуючі інваліди – це ско-
ріше норма, аніж виняток, і, звісно, будь-які ініціативи з цього питання
достойно фінансуються як державою, так і міжнародними фондами.

Інвалідний туризм – вид рекреаційного туризму, розрахованого
на людей з обмеженими фізичними можливостями. Рекреаційний ту-
ризм – це пересування людей у вільний час з метою відпочинку, необ-
хідного для відновлення фізичних і душевних сил людини. Для багатьох
країн світу цей вид туризму є найбільш поширеним і ма совим [3].

В Україна туризм для неповносправних у великому попиті, але
розвивається переважно на амбіціях небайдужих людей та тих, хто
не побоявся.

Справа в тому, що багато хто із приватних підприємців, котрі зда-
ють житло в оренду туристам, часом досить упереджені до інвалідів.
Мовляв, вони «відлякують» інших клієнтів,також власники виправ-
довуються, що облаштування житла для неповносправних – витрат -
на і важка справа.

Проте для такої оселі нічого надскладного не потрібно: пандуси,
додаткові ручки у ванних кімнатах та кілька правил.
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У нашій державі, де для інвалідів робиться і так досить мало,
украй рідко порушуються питання, пов’язані з їх відпочинком. А вже
тим паче мало вірять, що цей відпочинок може бути активним. Ту-
ризм може стати дуже корисним в якості методу соціальної реабілі-
тації інвалідів. Можна висувати претензії до влади, що приділяє
недостатньо уваги інвалідам. Певною мірою, це справедливо.

Більшості здорових людей незрозуміло, навіщо інвалідові ходити
по вулицях. Цього не можуть збагнути не лише сторонні люди,
а іноді навіть найближчі родичі інваліда. Припустимо, немає у людей
часу замислюватися над психологією інвалідів. Але незрозуміло от
що: чому власники готелів, магазинів, інших закладів досі не усвідо-
мили, що інвалід – це теж потенційний клієнт? Він також може при-
носити прибуток, і треба його залучити [1].

І європейських країнах з розвиненою індустрією туризму роботі
з інвалідами, незаможними, людьми з груп ризику, дітьми, на висо-
кий рівень вийшло поняття сімейного дозвілля. Велику роботу з ор-
ганізації дозвілля інвалідів проводять музеї, театри, бібліотеки.
Інвалідам пропонуються наступні послуги:

– екскурсії на мовах жестів і знаків;
– тексти магнітофонних екскурсій;
– світлова сигналізація (мова);
– допуск собак-поводирів у музеї та інші місця відпочинку.
Основні форми роботи з інвалідами:
– вечори спілкування (свята, дитячі ранки, вечори відпочинку);
– концертні благодійні заходи і вистави (навіть на платні заходи багато

установ культури залишають безкоштовні квитки для інвалідів);
– вечори знайомств для дітей, метою яких служить допомогти

дітям інвалідам знайти нових друзів. Нерідко такі вечори про-
водяться спільно зі здоровими дітьми. Діти-інваліди, беручи
участь з ними в продуманих конкурсах (найчастіше інтелекту-
альної або пізнавальної тематики) вчаться відчувати себе та-
кими ж нормально розвиненими розумово, як і здорові діти;

– вечори знайомств для дорослих, метою яких служить допомогу
інвалідам у підборі пари і створення сім’ї;

– тематичні бесіди та зустрічі з фахівцями (лікарями, представни-
ками професій, представниками організацій).

Основними завданнями громадських організації, діяльність яких
спрямована на роботу з інвалідами, є:

– сприяння широкій участі інвалідів у суспільному, соціальної
і культурної діяльності;
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– участь у розвитку духовних і культурних процесів у суспільстві;
– участь у розробці проектних рішень на будівництво будівель,

споруд з урахуванням потреб інвалідів;
– участь у розробці та реалізації державних програм, спрямованих

на соціальну реабілітацію інвалідів та молоді;
– сприяння у працевлаштуванні інвалідів [2].
Отже, інвалідність являє собою соціальний феномен, уникнути

якого не може жодне суспільство, і кожна держава по рівню свого роз-
витку, пріоритетів та можливостей формує соціальну та економічну
політику щодо інвалідів. Зараз існує гарантована законом обо в’язок
піклуватися про потреби інвалідів, і все частіше цю групу враховують
як важливий сегмент ринку. Націлившись в маркетинговій діяльності
на інвалідів, туроператори отримують можливість обслуговувати ве-
ликий і все більш зростаючий ринок, одночасно   виконуючи вимоги
закону. Інвалідний туризм потрібний Росії, як соціальне явище, як
форма реабілітації та інтеграції інвалідів у суспільство.
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Клюха Мирослава Русланівна, Гітун Наталія Іванівна,
Луцький інститут розвитку людини,

43020, м. Луцьк, вул. Г. Гонгадзе, 5, 
050-339-71-37, ggitun@ukr.net

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ІНТЕГРОВАНИХ ГРУПАХ

Соціально-педагогічна робота спрямована на допомогу студентам
з особливими потребами в засвоєнні навчального матеріалу та опа-
нуванні професійних та практичних  навичок. З боку здорових студентів
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цінною є групова взаємодопомога для студентів з інвалідністю, адже
вся студентська група проходить шлях адаптації до особливих потреб
інваліда у навчанні, з розумінням сприймає його становище, виявляє
активну життєву позицію.

Психологічна реабілітація студентів з особливими потребами
ґрунтується на результатах діагностики психологічних якостей,
здібностей та інтересів і передбачає вирішення кола виявлених пси-
хологічних проблем: формування високого рівня самооцінки, емо-
ційної стійкості, удосконалення комунікативних навичок шляхом
проведення психологічних тренінгів та консультацій, провідна ідея
яких – досягнення відчуття психологічного комфорту у студентів
з вадами здоров’я шляхом створення сприятливої емоційної атмос-
фери в колективі. 

У ході супроводу навчання студентів з особливими потребами
важливі також підготовка і видання спеціальної навчально-методич-
ної літератури; розроблено методики диференційованого підходу до
процесу навчання й оцінювання знань даних студентів.

Напрямки реалізації реабілітаційного супроводу навчання: 
• Організація навчального процесу, що відповідає функціональ-

ним можливостям студентів. 
• Організація психологічної підтримки учасників навчального

процесу.
• Організація соціальної допомоги.
• Організація медико-реабілітаційної допомоги.
Цілком зрозуміло, що у кожного студента з інвалідністю є певні

особливості та обмеження, що ускладнюють навчання. Для роботи
з ними необхідно впроваджувати у навчально-виховний процес спе-
ціальні методи, педагогічні технології та адаптаційні технічні засоби.
Як правило, такі студенти дуже допитливі та старанні, але мають певні
проблеми: прогалини у знаннях, підвищену втомлюваність, замкне-
ність, низьку самооцінку, вразливість. При цьому для них не можна
уповільнювати темп навчання або зменшувати кількість пар, адже це
знижує якість фахової підготовки. Тому і впроваджена система супро-
воду їх навчання, всебічної психосоціальної допомоги і підтримки.

Соціальна реабілітація полягає у залученні студентів до студент-
ського самоврядування, організація дозвілля, літнього відпочинку,
конкурсів творчості, спортивних змагань, оздоровчих програм.

Робота із студентами з особливими потребами включає прове-
дення медико-біологічної діагностики на базі науково-дослідної
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лабораторії функціональної діагностики та реабілітації. На основі
результатів обстеження складаються програми комплексної реабілі-
тації, направлені на компенсацію чи відновлення порушених фун-
кцій організму, поліпшення загального стану здоров’я та підвищення
успішності навчання студентів з особливими потребами.

Фізична реабілітація здійснюється з урахуванням результатів до-
слідження фізичного стану, функцій життєво важливих органів та
опорно-рухового апарату і передбачає використання заходів з фор-
мування здорового способу життя, покращання адаптивних процесів
та механізмів саморегуляції в організмі.

Педагогічна реабілітація передбачає підвищення мотивації до на-
вчання та продуктивної роботи. Це досягається спрямуванням по-
тенціалу педагогічного колективу і здорових студентів на допомогу
студентам з особливими потребами в засвоєнні навчального мате-
ріалу та опануванні професійних навичок, а також відповідним тех-
нічним та інформаційним забезпеченням навчального процесу. 

Люди з обмеженими фізичними можливостями мають право на
отримання якісної освіти, яка дасть їм змогу повністю реалізувати
свій життєвий потенціал. Досягти цього можливо завдяки індивіду-
альному, диференційованому підходу до кожного студента, задово-
ленню особливих потреб в безбар’єрній архітектурі, інформації,
допоміжних засобах, соціальних взаємовідносинах, спеціальному фі-
нансуванні та реабілітації.

Коваль Олена Яківна, 
реабілітолог «Науково-практичного 

медико-реабілітаційного центру» Університету «Україна»

ДОМАШНЯ ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ
ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ 

В університеті «Україна» навчаються студенти, хворі на дитячий
церебральний параліч. В процесі спостереження за станом здоров’я
таких студентів, які дотримувалися індивідуальної програми фізич-
ної реабілітації, яка надавалась студентам на першому курсі і си -
стематично займалися з реабілітологом та займалися фізичними
вправами вдома,  відбувались позитивні зміни в фізичному стані. 
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Мета дослідження. Визначити зміни показників соматоскопії, ан-
тропометрії та функціональної діагностики організму хворих на ДЦП. 

Ми використовували наступні методи досліджень: архівний (кар-
тки фізичного стану студентів, виписки з історії хвороби, індивіду-
альні програми реабілітації інваліда), порівняльні: антропометрії
(кути згинання та розгинання суглобів, кола кінцівок), соматоскопії
(тонус м’язів), візуальні спостереження за рухливістю (переміщен-
ням тіла в просторі),  функціональної діагностики (сили м’язів кін-
цівок і спини). 

Студенти займалися за домашньою програмою фізичної реабілітації.
Структура домашньої програми фізичної реабілітації:
1. Академічні відомості про студента: рік вступу до університету,

факультет, кафедра, де навчається студент, академічна група. 
2. ПАСПОРТНІ данні: ПІБ, дата народження, домашня адреса,

телефон. 
3. Клінічні відомості: клінічний діагноз, хронічні захворювання,

функціональний діагноз, рівень фізичного стану, спеціальна медична
група з фізвиховання. 

4. Мета, завдання  і строки виконання програми. 
5. Вимоги до студента щодо виконання програми. 
6. Контроль за показниками антропометрії, соматоскопії, функціо-

нальної діагностики кожні два тижня на протязі виконання програми.
7. Загальні рекомендації щодо збереження і відновлення здоров’я:

формату дня, харчування, профілактичного лікування, природних
чинників відновлення здоров’я, масажу, оздоровчого виду спорту, се-
зонного відпочинку і т.п. 

8. Рекомендації щодо організованої рухової активності, дозування
фізичних навантажень, які складаються з комплексів фізичних вправ
(ранкова гімнастика, лікувальна гімнастика, коригуюча гімнастика,
мобілізуюче тренування, аутогенне тренування і т.п.).  

9. Бланк щоденника самоконтролю настрою, самопочуття, по-
казників пульсу до і після фізичних навантажень і т.п. 

Дослідження проводилося на базі «Науково-практичного медико-
реабілітаційного центру» університету «Україна».

Нами був обстежений 61 студент з різними формами ДЦП (5 сту-
дентів астатично-атаксична форма, 12 студентів з параплегією НК,
3 студента з тетрапарезами,  21 студент з правобічним геміпарезом,
4  студента з монопарезом лівої ВК, 25  студентів з лівобічним ге -
міпарезом, 1 студент з  гіперкінетичною формою). Це молоді люди

Секція ІІІ                                       Медична, фізична,
спортивна та соціальна



211

віком від 18 до 26 років, які систематично займалися фізичними
вправами на протязі двох років. 

Ми спостерігали такі зміни: значне покращення загального само-
почуття (зменшилась втома після побутових навантажень, після три-
валого ходіння і сидіння) у  75% респондентів, у 54 % – покращення
рухливості суглобів: 5-8 градусів,  у 45% студентів підвищилися кола
гомілок на 1-2 см, у 30% збільшились кола передпліч на 1-1,5 см,
у 50 % підвищились показники сили м’язів на 12-23 кг, у 15% підви-
щилась сила м’язів верхніх кінцівок на 2-4 кг.

На підставі наших спостережень ми можемо стверджувати, що
використання фізичних вправ на протязі тривалого часу  (до кількох
років) може значно покращити стан ОРА та функцій руху осіб, хво-
рих на ДЦП.

Кравчинська Анастасія Миколаївна, 
студентка ІІІ курсу напряму підготовки «Туризм»

Луцького інституту розвитку людини, 
Сушик Олександр Григорович, 

доцент кафедри туризму, 
43020, м. Луцьк, вул. Г. Гонгадзе, 5, 

096-7393646, Sushyk@ukr.net

ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Розвиток туристичної сфери включає залучення різних верств на-
селення, з різними можливостями та потребами, а для людей з об-
меженими фізичними можливостями на сьогоднішній день відкриті
всі куточки світу, у тому числі такі екзотичні, як тундра, савани та
пустелі, льодовики тощо. Довідник з туризму для осіб з фізичними
вадами, який було випущено у Німеччині у 1993 році, налічує близь -
ко 1500 фірм по всьому світі, які надають послуги для інвалідів
в сфері туризму [1]. Зараз кількість аналогічних фірм значно зростає,
вони більш урізноманітнюють існуючі туристські програми, орієн-
туючись більшою мірою на пригодницькі та спортивні подорожі.

У сфері туризму для осіб з обмеженими фізичними можливос-
тями проходять процеси активної соціалізації. Про це свідчить ви-
никнення міжнародної туристської організації SATH, яка проводить
щорічні конгреси, випускає щомісячний журнал, співробітничає
з урядами окремих держав. До складу SATH входять некомерційні та
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громадські організації з різних країн, а також організації з різнома-
нітних сфер туристського бізнесу. Штаб-квартира SATH знаходиться
в США, в місті Нью-Йорк, кількість членів SATH безупинно зростає.
На сьогодні SATH є членом Всесвітньої туристської організації, що
свідчить про інтеграції туризму для людей з обмеженими фізичними
можливостями у загальносвітову систему туризму [1].

Світова спільнота давно вже стала на шлях активного розвитку
туризму для інвалідів, бо розуміє його незрівнянний внесок у про-
цеси соціальної адаптації та соціалізації осіб з особливими по -
требами у суспільство, у процеси об’єднання людей зі спільними
потребами та інтересами, у можливість допомогти людині з обмеже-
ними фізичними можливостями зміцнити не тільки тіло, але й дух
та свідомість, відчути яскравий світ емоцій активного життя.

Україна робить перші усвідомлені кроки в розвитку адаптивного
туризму для інвалідів, адже ця категорія людей сповнена волею до
активного, емоційного, повного вражень та рішучості життя. Не
можна їх лишати можливості відчувати повноцінність свого
існування.

Перше, що має зробити уряд України на шляху розвитку адаптив-
ного туризму для інвалідів – це створити спеціальні програми та
фонди з підтримки неповносправних громадян, що долучаються до
туристичної діяльності. Наступним етапом має бути організація, на
базі існуючих громадських організацій товариств інвалідів, змагань
з туризму, здійснення нескладних туристських походів. У літній пе-
ріод необхідно проводити загальноукраїнські туристські злети та від-
кривати туристські табори для інвалідів. Важливим завданням
повинно стати сприяння розвитку спортивно-оздоровчого, рекреа-
ційного та екскурсійного туризму, як засобу соціальної адаптації та
оздоровлення.

Інвалідність – явище соціальне, уникнути його не може жодне
суспільство, і тому кожна держава відповідно до рівня свого роз-
витку, пріоритетів та можливостей формує соціальну та економічну
політику щодо осіб з обмеженими фізичними та (або) розумовими
вадами. Не дивлячись на це, проблема лікування, реабілітації та со-
ціальної адаптації людей з особливими потребами залишається на-
дзвичайно гострою у всьому світі.

Туризм – один з найважливіших факторів соціальної адаптації та
реабілітації інвалідів. Він допомагає побороти накопичення негатив-
них відчуттів, відчути повне активності і емоцій життя.
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КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ 
З ПОРУШЕННЯМИ  ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Проблема соціалізації молоді з обмеженими психофізичними
можливостями є відносно новою для нашої країни, але її розробка
ведеться не на порожньому місці. У монографіях, дисертаціях та
інших наукових працях значною мірою висвітлено: теоретичні кон-
цепції, класифікації, відокремлені основні групи дітей, які потребу-
ють створення особливих умов у процесі корекційного навчання
і соціальної адаптації; зміст та особливості навчання, підготовка до
життя дітей з обмеженими можливостями; організація корекційно-
реабілітаційної та соціальної роботи з дітьми та молоддю з обмеже-
ними можливостями здоров’я; проблема педагогічної підтримки як
компонента гуманістичної теорії виховання у межах міждисциплі-
нарного підходу; технології соціально-педагогічної роботи з різними
категоріями клієнтів.та ін.

Роботи вітчизняних і зарубіжних науковців містять багатий тео-
ретичний та емпіричний матеріал, який складає фундамент джерель-
ної бази нашого дослідження. Разом з тим, різновид підходів до
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проблеми комплексної абілітації та реабілітації дітей і молоді з по-
рушеннями ОРА, їх соціальної адаптації та інтеграції у сучасне сус-
пільство свідчить про те, що, з одного боку, цей феномен має широке
практичне використання, з іншого – про недостатнє його наукове
осмислення як базового компонента системи особистісного роз-
витку, що сутнісно визначає гуманістичне ставлення  до осіб з обме-
женими психофізичними можливостями.

Залишається не розробленою проблема соціалізації осіб з пору-
шеннями опорно-рухового апарату в умовах спеціально створеного
реабілітаційного середовища, відсутні вітчизняні методичні роз-
робки, які б надавали необхідну допомогу особам з вадами ОРА та їх
сім’ям, громадськості, педагогічним працівникам. Об’єктивні пере-
думови нашого дослідження спираються на протиріччя між:

– потребою особи з вадами ОРА в духовному становленні та не-
достатнім орієнтуванням освітніх структур на розвиток особистості
такої категорії осіб;

– існуючою структурою навчально-виховних та реабілітаційних
закладів для дітей і молоді з обмеженими психофізичними можли-
востями  та  збільшенням кількості осіб такої категорії;

– необхідністю надання комплексної системної соціально-пси-
холого-медико-педагогічної допомоги особами з порушеннями ОРА
та неготовністю суспільних і загальноосвітніх інститутів до її здійс-
нення.

Розв’язання цих протиріч лежить у площині гуманістичних теорій
виховання й особистісно орієнтованої освіти. 

Фахівці серед дефектів опорно-рухової системи виділяють: 
а) хвороби нервової системи: поліомієліт, церебральний параліч; 
б) вроджені дефекти опорно-рухового апарату: вроджені дисло-

кації стегна, кривошия, клишоногості та інші викривлення постави,
порушення хребта (сколіоз), дефекти кінцівок, аномалії пальців
кисті (artrogripoz); 

в) придбані захворювання і кістково-м’язові травми: наслідки
травм спинного мозку і кінцівок, поліартритів, скелетні захворю-
вання, (туберкульоз, osteomyelitis, кіста, пухлини), системні захво-
рювання скелету (hondrodistrofiв, рахіт);

г) більшість осіб з опорно-руховою патологією складають діти
з діагнозом ДЦП – хворобою, яка часто призводить до інвалідності.

Поняття порушення функцій опорно-рухового апарату (ОРА) но-
сить збірний характер і містить у собі рухові розлади, що мають ор-
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ганічне центральне або периферичне походження. Причини цих
розладів можуть бути генетичними, а також вони можуть виника -
ти внаслідок органічного ушкодження головного мозку й травм
опорно-рухового апарату.

Загальні особливості осіб з порушеннями функцій опорно-рухо-
вого апарату обумовлені тим, що провідним є руховий дефект (не-
дорозвинення, порушення або втрата рухових функцій). Частина
осіб з такою патологією не мають порушень у розвитку пізнавальної
діяльності та не потребують спеціально організованого навчання
і виховання. Але практично усі такі люди потребують  особливих
умов для життя, навчання й наступної трудової діяльності.

Таким чином, особи з порушеннями функцій опорно-рухового
апарату, як об’єкти соціалізації, потребують серйозного корекцій но-
реабілітаційного втручання: надання медичної, психологічної, педаго-
гічної, логопедичної й соціальної допомоги, забезпечення максимально
повної й ранньої соціальної адаптації, загального й професійного
навчання. 

Дуже важливим є розвиток у них позитивного ставлення до
життя, суспільства, родини, навчання й праці. Важлива умова –
комплексність впливу – погодженість дій фахівців різного профілю:
невропатолога, психоневролога, лікаря ЛФК, логопеда, дефекто-
лога, психолога, соціального педагога. 

Необхідна їх спільна позиція при обстеженні, лікуванні, психо-
лого-педагогічній, логопедичній і соціально-педагогічній корекції
як в умовах перебування цих осіб у лікувально-санаторних, на-
вчально-виховних, реабілітаційних закладах, так і за їх межами.

Концепція нашого дослідження ґрунтується на цілісному підході
щодо визначення особливостей психофізичного розвитку дітей і мо-
лоді з порушеннями опорно-рухового апарату з метою пошуку ефек-
тивних засобів і форм їх комплексної реабілітації та соціалізації.

Соціалізація осіб з порушеннями опорно-рухового апарату перед-
бачає індивідуально орієнтовану диференціально-інтегральну допо-
могу цим особам у реалізації їх первинних базових потреб; створення
умов для максимально повної та вільної реалізації заданих природою
фізичних, інтелектуальних, емоційно-вольових здатностей і можли-
востей; здійснення психолого-педагогічного супроводу та підтримки
у творчому самоздійсненні, у розвитку здатності до життєвого само-
визначення й формування життєвої компетентності дітей і молод
з вадами ОРА. 
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Усебічний аналіз різних наукових підходів до корекційно-реабілі-
таційної діяльності, таких феноменів, як корекція, компенсація, інк-
люзія, інтеграція, педагогічна підтримка, педагогічна допомога,
психолого-педагогічний супровід дозволили нам визначити, що соціа-
лізація дітей і молоді з порушеннями опорно-рухового апарату – це су-
купність діагностичних, медичних, психолого-педагогічних заходів,
особливий вид соціально-значущої діяльності, яка полягає у вияв-
ленні, визначенні та вирішенні проблем осіб з порушеннями ОРА, яка
ґрунтується на індивідуально орієнтованій допомозі та співробітництві
суб’єктів корекційно-реабілітаційної роботи з метою реалізації прав
цих осіб на повноцінний розвиток, самовизначення та самореалізацію.

Досвід роботи центрів реабілітації в Хмельницькій області
свідчить, що при розробці стратегії інтеграції інвалідів в сучасне сус-
пільство в першу чергу слід створити необхідні умови (корекційно-
реабілітаційне середовище) з метою забезпечення максимальної
диференціації й індивідуалізації роботи міждисциплінарної команди
фахівців щодо комплексної реабілітації осіб з вадами ОРА з ураху-
ванням особливостей їх психофізичного розвитку та со ціально-
педагогічних ситуацій, у яких вони перебувають, для їх розвитку,
самореалізації і самовдосконалення, що в кінцевому результаті дасть
їм можливість змінювати певні обставини свого життя. Розробляючи
педагогічні умови соціалізації дорослих осіб з порушеннями ОРА ми
розуміли, що комплексна реабілітація осіб з обмеженими психофі-
зичними можливостями – це не лише опіка, турбота про людей з ін-
валідністю, але й сукупність заходів, які допомагають людині стати
впевненою у своїх силах, сприяють її власній активності.

Куліш Мирослава Сергіївна, 
студентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я людини»

Луцького інституту розвитку людини,
Кирилюк Вікторія Василівна, 

асистент кафедри фізичної реабілітації, 
0666833104, Victoria_113@mail.ru

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ

Як відомо, порушення слуху у дітей виникає як результат пошкод-
ження слухового аналізатора (його периферичного або центрального
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відділів) під впливом шкідливих факторів, що діють на різних етапах
онтогенезу. Так як шкідливий фактор діє на організм, розвиток якого
ще не закінчений, пошкодження не обмежуються лише слуховим
аналізатором – виникає порушення або затримка розвитку інших
систем організму. Принципове значення має та обставина, що вто-
ринне відхилення у розвитку психічних процесів є специфічним  для
певного первинного дефекту. Вторинно порушуються саме ті про-
цеси, розвиток яких у нормі залежить від первинно порушеної функ-
ції. У ході аномального розвитку первинний дефект та вторинна
симптоматика знаходяться у закономірній взаємодії. 

Динаміка антропометричних показників глухих дітей молодшого
віку відповідає загально біологічним закономірностям росту та роз-
витку дітей: має фазовий характер з вираженими пубертатними ро-
стовими стрибками Але багато авторів вказують на відставання їх
фізичного розвитку у порівнянні із однолітками, що мають нормаль-
ний слух, хоча ці дані досить суперечливі. При співставленні ваги та
кола грудної клітини глухих та дітей із нормальним слухом дослід-
ники суттєвої різниці не виявили. У дітей з порушеннями слуху ча-
стіше спостерігаються риси фізичної незрілості. Відставання
фізичного розвитку буває нерівномірним. 

При уроджених формах патології слухосприймання диспропорція
статури  і різні аномалії фізичного розвитку зустрічаються значно ча-
стіше. З уражень опорно-рухової системи відмічаються дефекти бу-
дови кісток, деформація грудної клітини, порушення постави,
сколіоз. Однією з причин формування дефектів постави у дітей
є хронічні соматичні захворювання (органів дихання, шлунково-
кишкового тракту, зору та ін.). Можливо, в утворенні дефектів поста ви
у дітей з патологією слуху певну роль має уроджена неповноцінність
кістково-м’язової системи.

В регуляції стато-кінетичних процесів велике значення має ве-
стибулярний апарат, при патології якого порушується координація
рухів та статична рівновага. Вестибулярна дисфункція обумовлена
великою кількістю етіологічних та патогенетичних чинників, які мо-
жуть викликати одночасне порушення слухового та вестибулярного
аналізаторів у будь-якому їх відділі. 

Недостатність рухової активності, пов`язана зі збільшенням часу
навчання, викликає відхилення у руховій сфері дітей з вадами слуху,
що може впливати на стан серцево-судинної та дихальної систем
організму.
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В молодшому шкільному віці проходять інтенсивні зміни усієї сер-
цево-судинної системи, морфології судин, м’язової системи, струк-
турні перебудови кори великих півкуль та інших мозкових структур.

Дослідники, що займаються вивченням стану серцево-судинної
системи глухих школярів виявили у більшості з них різні відхилення
від норми: підвищення або зниження артеріального тиску, приско-
рення чи уповільнення ритму серцевих скорочень. Показники фі-
зичної працездатності як у хлопців так і у дівчат з вадами слуху нижчі
вікових норм у чуючих однолітків. 

У глухих дітей виявляються зміни у динаміці терморегуляційних
процесів (температура шкіри). Також наявні аномалії розвитку з боку
видільної, статевої та ендокринної систем. При обстеженні учнів
спеціальних шкіл-інтернатів для глухих та приглухуватих дітей ви-
являється великий відсоток соматично знесилених, вони частіше за
дітей з нормальним слухом страждають хронічними захворюван-
нями. Так, при дослідженні стану лорорганів в учнів школи для при-
глухуватих  виявлено порушення носового дихання за рахунок:
аденоїдних вегетацій, гіпертрофії мигдаликів, аномалії розвитку пер-
шої зябрової дуги, гіпертрофічного реніту. Діти з порушенням слуху
частіше за своїх однолітків із нормальним слухом хворіють на гострі
респіраторні захворювання, грип, пневмонію, отити та ін. Є відомо-
сті, що глухі мають велику схильність до запальних захворювань
органів дихання, оскільки через відсутність мови у них слабко роз-
винуте носове дихання та легені. 

В силу вікових особливостей, дихальний центр дітей легко збуджу-
ється, тому дихання набуває значної частоти при будь-яких наванта-
женнях. Тому негативні впливи на систему дихання більш небезпечні
у дитячому віці, бо ведуть не тільки до тимчасових порушень, а і до стій-
ких функціональних та патологічних розладів.  Функціональні показ-
ники системи дихання дітей з вадами слуху вказують на зниження
резервних можливостей, що проявляється низькою ефективністю ле-
геневої вентиляції, компенсаторною гіпервентиляцією, зниженням то-
лерантності до гіпоксії, зниженням ЖЄЛ, резервного об`єму вдиху і,
особливо, видиху, зниженням бронхіальної прохідності, що свідчить
про бронхіоспазм. Зниження ЖЄЛ відбувається в основному за раху-
нок значного зменшення РО вид. Показники МВЛ і резерву дихання
нижчі за норму, що можна пояснити слабким розвитком дихальних
м`язів. Споживання О2 за 1 хв зменшується з віком дитини, незва-
жаючи на гіпервентиляцію, що свідчить про низьку ефективність ле-
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геневої вентиляції у дітей з вадами слуху. Показники зовнішнього ди-
хання у глухих дітей, які займаються спортом кращі ніж у не спортсме-
нів, але і у них ці показники не досягають належних величин. 

У приглухуватих дітей молодшого шкільного віку з’ясовано зни-
ження рівня гемоглобіну у крові. Кількість еритроцитів у дітей з вадами
слуху у порівнянні з їх однолітками з нормальним слухом. Разом з тим
спостерігалась тенденція до більш низького артеріального тиску. За да-
ними літератури можна зробити такі узагальнення про вплив сенсор-
ного дефекту на вегетативні функції у сенсорнодепрівованих осіб:

Дослідження антропометричних показників дітей з вадами слуху
дозволило встановити їхній уповільнений та дисгармонійний роз -
виток. Зниження функціональних резервів системи зовнішнього
ди хання, кисневотранспортної функції крові та фізичної працездат-
ності дітей з вадами слуху вказують на зниження функціональних
резервів організму.

Лепський В.В., 
к.мед.н., Заслужений лікар України, головний лікар 

КЗ «Черкаський обласний центр 
медико-соціальної експертизи ЧОР»

Макаренко С.В., 
заступник головного лікаря 

КЗ «Черкаський обласний центр 
медико-соціальної експертизи ЧОР», 

головний позаштатний спеціаліст з медико-соціальної 
реабілітації Департаменту охорони здоров’я ЧОДА

Зубрило А.Ю.,
лікар-психолог, КЗ «Черкаський обласний центр 

медико-соціальної експертизи ЧОР»
Каштан С.М.,

голова представництва ВСГО 
«Конфедерація ГОІ України»  в Черкаській області

ІНКЛЮЗИВНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНО-СОЦІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ –
ЯК СУЧАСНИЙ ВИД РЕАБІЛІТАЦІЇ

Інклюзивний туризм – це сучасний вид туризму, який дозволяє
включити у туристичну діяльність будь-яку людину, незалежно від її
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фізичних можливостей та за умови забезпечення доступності до
об’єктів туристичної інфраструктури. Інклюзивний реабілітаційно-
соціальний туризм – це система заходів, спрямованих на надання
особам з інвалідністю можливості відновлення та розвитку їх фізич-
ного, соціального, духовного, творчого та інтелектуального рівня
з метою сприяння подальшої інтеграції в суспільство. Щодо терміну
«Інклюзивний туризм» є декілька коментарів: в країнах Євросоюзу
сегмент туризму для людей з обмеженими можливостями називають
«доступним туризмом», або «туризм для всіх». В 1991 році Генеральна
асамблея ЮНВТО прийняла резолюцію під назвою «Створення
можливостей для туризму людям з обмеженими можливостями
в дев’яності роки», текст якої був оновлений в 2005 році в Дакарі
і був названий «Туризм, доступний для всіх». У Декларації щодо
спрощення туристських подорожей, прийнятої на 18 сесії Генераль-
ної Ассамблеї в Астані, ЮНВТО закликає держави – члени зробити
свої туристські об’єкти та установи доступними для людей з інвалід-
ністю та публікувати чітку і детальну інформацію про існуючу службу
прийому для людей з обмеженими можливостями і про проблеми,
з якими вони можуть зіткнутися в ході своєї подорожі. 

Довгостроковою метою розвитку туризму, доступного для всіх,
єстворення туристичного середовища, в якому можуть взяти участь
всі туристи, незалежно від їх індивідуальних потреб, віку, обмеження
фізичних можливостей. Для мандрівників з особливими потребами
повинні бути доступні об‘єкти культури, громадські установи, архі-
тектурні та історичні пам’ятки, музеї, театри. Попит на ринку туризму,
доступного для всіх, буде рости вже в найближчі роки. Інформації про
доступний туризм та експертних досліджень в нашій країні практично
немає, хоча це перспективний напрямок й самої туристичної галузі,
й, що найбільш суттєво, реабілітації людей з обмеженими можливо-
стями. Взагалі туризм класифікується за наступними критеріями:
географічним принципом, метою поїздки, джерела фінансування,
способу пересування, тривалості перебування, розташування ту-
ристського місця та ін. На сьогоднішній день, перспективними на-
прямками розвитку інклюзивного туризму є: лікувально-оздоровчий,
культурно-пізнавальний, сімейно-мо лодіжний, професійно-трудовий
та не олімпійського фізично-спортивного спрямування. Хоча держава
піклується інвалідами (реабілітаційні центри, параолімпійський рух,
санаторії, курорти, тощо), але значна частина категорії інвалідів все
ж знаходиться вдома наодинці зі своїми проблемами. Та і фактично,
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інваліди в параолімпійському русі приймають участь тільки до
40 років, а далі інвалід вимушений підтримувати своє здоров’я само-
стійно, без належного контролю спортивних тренерів і спеціалістів по
проведенню тренувань, без спортивних тренажерів і знарядь. Таким
чином, Інклюзивний туризм включає в себе різні види реабілітації,
асаме: медичну, психологічну, психолого-педагогічну, професійну, тру-
дову, фізкультурно-спортивну, фізичну та соціальну. 

Враховуючи те, що в Державі з’явилась нова категорія  інвалідів –
учасники та постраждалі внаслідок АТО, Інклюзивний туризм може
стати для них потужним засобом реабілітації, можливістю оздоров-
лення, спілкування з людьми, ліквідації наявних психологічних
бар’єрів, отримання психологічного задоволення від занять руховою
активністю і праці. Туризм – вид реабілітації, який може реально до-
помогти відновитись, покращити психологічно самопочуття, пере-
стати фіксуватися на своїх соматичних відчуттях, і, залучаючись до
ритму розпорядку, вийти з важкої стресової ситуації, пов’язаної з за-
хворюванням і наслідками лікування, відчути себе активним, потріб-
ним, відчути жагу до життя.

Туризм являється унікальним явищем для реабілітації людей з об-
меженими можливостями та включає в себе як пізнавальний процес,
так і дає можливість повноцінної соціалізації. Процес цей взаємови-
гідний – всі люди потребують спілкування, підтримки (інколи інва-
лід своїм прагненням до життя, волею, може надихнути здорову
людину до кращого сприйняття і осмисленого прожиття кожної хви-
лини життя).

Соціальна та психологічна реабілітація надасть особі з інвалід-
ністю змогу змінити соціальну роль в суспільстві, оволодіти техно-
логіями ефективного функціонування в різних умовах перебування,
соціально активізуватись в процесі туристичних заходів, трансфор-
мувати свій світогляд, розвити діяльність на самообслуговування
і догляд за собою та організувати побут в умовах навколишнього се-
редовища, оволодіти новими знаннями, уміннями та навичками;

Інклюзивний туризм може бути діяльним в інклюзивних освітніх
технологіях для дітей та молоді з інвалідністю для їхнього розвитку,
підвищення рівня їхньої обізнаності щодо своєї країни, своїх прав,
їх дотримання і захисту, що сприятиме розвитку громадянського сус-
пільства в Україні.

Професійна та трудова реабілітація розвине професійні та трудові
навички інваліда для здобуття спеціальностей і працевлаштування
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з урахуванням розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, які зможуть розширити можливості впровадження даних
видів реабілітації, для створення додаткових робочих місць в тому
числі і надомної праці, що рекомендовані в індивідуальних програ-
мах реабілітації інвалідів. 

Відповідно до рекомендацій МСЕК і з урахуванням побутових
вимог для розвитку надомної праці в туристичній інфраструктурі, ін-
валіди матимуть можливість займатися надомною формою праці,
з впровадженням такого виду реабілітації, як Інклюзивний туризм.

Таким чином, результатом впровадження Інклюзивного реабілі-
таційно-соціального Туризму стане:

– підвищення загального психофізичного потенціалу особи з інва-
лідністю;

– допомога у відновленні та компенсуванні втрачених або пору-
шених функцій організму; 

– реалізація концепції здорового способу життя;
– відновлення та корекція психологічних функцій інваліда, ство-

рення сприятливих умов для розвитку особистості, оптимізація
психоемоцій;

– підвищення рівня адаптивних можливостей;
– відновлення та підтримка життєдіяльності та працездатності

інваліда;
– розширення меж життєвого простору;
– можливість інтегрування інваліда в суспільство;
– сприяння освоєння нових навичок, соціальній активізації та

трансформації світобачення.

Макаров С.
ЖЕГІ ВНЗ  Університет «Україна»

магістр соціальної роботи

ІНВАЛІДНІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО

«Інвалідність – це нещастя однієї людини чи суспільний феномен»
Інваліди є в усіх державах і серед усіх верств будь-якого суспільства.
Кількість інвалідів у світі постійно зростає, хоча причини і наслідки ін-
валідності можуть бути різними. Такі відмінності обумовлені різними
соціально-економічними обставинами та різним ступенем забезпе-
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чення державами добробуту своїх громадян. Сучасна політика щодо
інвалідів у ци вілізованому світі є результатом поступу за останні двісті
років. Багато в чому вона відображає загальні умови життя, соціальну
та економічну політику, [1] Однак в українському суспільстві інваліди
й досі зустрічають у СВОЄМУ оточенні необізнаність, зневагу, забобони
і страх, які впродовж історії» людства стримували соціальний розвиток
цієї категорії членів суспільства та ізолювали їх від нього.

Проблема людей з особливими потребами (обмеженими можли-
востями) надзвичайно серйозна і недостатньо вивчена серйозність
проблеми обумовлена не лише тим. що за останній час, збільшилось
число людей, котрі мають значні фізичні чи психічні вади, але й на-
дзвичайно низьким рівнем матеріального забезпечення, їх соціаль-
ною і моральною незахищеністю. До недавніх часів ця проблема
певною мірою стосувалася лише самої людини, яка має інвалідність,
та її сім’ї. І лише в останні роки перед суспільством постало питання:
інвалідність – це нещастя однієї людини чи суспільний феномен.

Якщо до 90-х років соціальна політика щодо інвалідів мала в ос-
новному компенсаційний характер, коли вся увага концентрувалась
на грошових виплатах, то сьогодні створення соціально- реабіліта-
ційних програм пе редбачає завдання іншого характеру: адаптація
дітей і молодих інвалідів до соціального та життєвого середовища –
до інтересів та потреб інвалідів. [2]

Сліпий залишиться сліпим і глухий-глухим, але вони перестануть
бути дефективними, тому що дефективність є поняття соціальне,
а дефект є наріст на сліпоті, на глухоті, на німоті. Сама по собі
сліпота не робить дитину дефективною, не є дефективність, тобто
недостатність, неповноцінність, хвороба. Вона стає нею тільки за ві-
домих соціальних умов існування сліпого. Вона є знак різниці між
його поведінкою і поведінкою інших. [3] Таким чином, сліпота, що
позбавляє тільки «голого фізичного стимулу», не закриває наглухо
вікон в світ, не позбавляє «повної реальності5’. Вона лише примушує
соціальне тлумачення цих фізичних вад перенести на інші стимули,
які будуть компенсувати фізичну проблему молодої людини.

У сучасній Україні, де вся політика, направлена на забезпечення
стабільності в суспільстві на користь еліти, а не соціально слабких
шарів, символічні бар’єри, що вибудовуються суспільством, зламати
деколи набагато складніше, ніж фізичні перешкоди; тут потрібний
розвиток таких культурних цінностей цивільного суспільства, як
толерантність, змпатия, пошана людської гідності, гуманізм, рівність.
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За даними ООН, кожна шоста сім’я у світі стикається з пробле-
мами інвалідності, загальна кількість інвалідів на планеті становить
майже 600 млн. осіб, і понад чверть із них — діти. Зараз в Україні на-
лічується понад дна мільйони інвалідів, серед яких — понад 150 тис.
дітей-інвалідів.

Людина  з обмеженими можливостями розвивається саме в со-
ціумі, оскільки характерною ознакою людини є те, що вона Істота
суспільна, яка об’єднує як область соці оку льтурних взаємодій, так
і взаємини між людьми. І ми бачимо, що з одного боку, особа впливає
на соціум, а з іншого боку, соціум допомагає у важкій життєвій си-
туації. Розглядаючи взаємодії особи і суспільства, А.І. Ковальова ви-
значає особу, по-перше, як системну., якість індивіда, що відображає
його включеність в суспільні відносини і виявляється в спільній ді-
яльності і спілкуванні; по-друге, як суб’єкт соціальних відносин і сві-
домої діяльності.[3] Поняття «особа» вживається по відношенню до
кожної людини, що засвоїла значущі риси даного суспільства, А зав-
данням суспільства є допомога якнайшвидше соціально адап -
туватися людям з обмеженими можливостями до життя і стати
повноцінними членами даного суспільства.

Свого часу, кажучи про сутність людини, К. Маркс обгрунтував,
що середовище, яке формує людину, одночасно виступає і умовою
результатом його діяльності. У своїх тезах він писав, що людина
в своїй діяльності є сукупність всіх суспільних відносин, людина
в процесі своєї» діяльності, приходить до того, що змінює власну сві-
домість, змінює соціальне бачення світу, тобто, змінюючи світ, лю-
дина змінюється.

Але людина не знаходиться відокремлено в природі, а розвива-
ється в суспільстві і повина з ним взаємодіяти. І як пишуть К. Маркс
і Ф. Енгельс. що і «розвиток індивіда обумовлений розвитком всіх
інших індивідів, з якими він знаходиться в прямому або непрямому
спілкуванні» . [8]

І якщо- особа приймає і розуміє ті цілі і завдання, які були по-
ставлені суспільством, це означає, що з боку суспільства була прояв-
лена турбота про якнайповніший розвиток її здібностей і інтересів.
А ця турбота суспільства знаходить віддзеркалення в його програмах,
законах і діях, і чим повніше і зрозуміліше відбиті права цієї категорії
населення, тим швидше знижується будь-яка соціальна напруже-
ність і особа розвивається в різних напрямах, що допомагає їй не від-
чувати себе відірваною від суспільства. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ АДГЕЗИВНОМУ КАПСУЛІТІ 
У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Захворювання і ураження опорно-рухового апарату (ОРА) лю-
дини мають серйозне медико-соціальне значення, оскільки призво-
дять до скорочення обсягу фізичної активності, зниженню
працездатності, погіршення якості життя та інвалідизації хворих. У
той же час, фізична активність – невід’ємний компонент комплекс-
ного лікування пацієнтів, особливо щодо хворих на цукровий діабет.
Захворювання ОРА сприяють незадовільній компенсації цукрового
діабету і, у свою чергу, замикають порочне коло розвитку пізніх ус-
кладнень.

Одним з найбільш частих захворювань ОДА є адгезивний капсуліт
(АК), або як ще називають, синдром «замороженого плеча». Частота
синдрому «замороженого плеча» в загальній популяції становить
приблизно 2%. Ця патологія вражає 10-20% хворих на діабет і 36%
хворих на інсулінозалежний діабет.

Найбільш важливим симптомом АК є обмеження пасивної зов-
нішньої ротації плеча. Причини і механізми розвитку адгезивного
капсуліту вивчені не до кінця. Вважається, що сприяти розвитку за-
хворювання може інсулінзалежний діабет, іммобілізація, незначні
травми, операції в області плечового суглоба або на молочній залозі
у жінок. Часто причину виявити не вдається.

реабілітація людей                                                           Секція ІІІ
з інвалідністю



226

Капсуліт являє собою дифузне ураження капсули і синовіальної
оболонки плечового суглоба, що призводить до зниження працез-
датності, погіршення якості життя та інвалідизації хворих. За раху-
нок скорочення капсули плечового суглоба відбувається поступове
обмеження активних і пасивних рухів верхньої кінцівки, що призво-
дить до скорочення обсягу фізичної активності.

Вважається, що у більшості пацієнтів АК має характер самоми-
нучого процесу протягом 1,5-2,5 років, однак, клінічні дані свідчать
про збереження болів і залишкову втрати в обсязі рухів плечового
суглоба у віддаленому періоді в осіб без цукрового діабету в 10% ви-
падків, а у пацієнтів з цукровим діабетом – до 85%. У зв’язку з цим
своєчасна і адекватна терапія і фізична реабілітація АК має особливе
значення. 

Реабілітація хворих при адгезивному капсуліті плечового суглоба
проводиться в кілька етапів, кожен з яких має свої цілі і завдання
а також залежить від конкретної фази захворювання. На кожному
з етапів вирішальну роль відіграють засоби фізичної реабілітації (фі-
зіопроцедури, масаж, лікувальна гімнастика).

Арсенал фізіопроцедур включає магнітотерапію, ультразвукову
терапію з електрофорезом лікарських препаратів, електролікування
для зменшення болю, розсмоктування спайок і рубців і відновлення
м’язового тонусу.

Масаж і ручна розробка суглоба спрямовані на поліпшення стану
м’язів, усунення скутості і збільшення обсягу рухів у плечі.

Але основним у лікуванні АК є спеціальні вправи, спрямовані на
розтягнення капсули плечового суглоба і відновлення обсягу рухів
у плечі. Частина вправ виконуються під контролем реабілітологів,
частина вправ розписується для проведення в домашніх умовах.

На першому етапі лікування основною метою є зменшення болю
медикаментозними засобами, застосування вправ для відновлення
рухливості.

На другому етапі цілями є зменшення болів і дискомфорту, збіль-
шення обсягу рухів в плечовому суглобі, збільшення сили і витрива-
лості м’язів обертальної манжети плеча і стабілізаторів лопатки.

На третьому етапі метою є підтримка повної амплітуди рухів шля-
хом тривалої реабілітації.

Застосовувана лікувальна гімнастика в больову фазу капсуліту об-
межена об’ємом рухів на допустимій межі болю.
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На основному етапі лікування збільшення обсягу рухів в ураже-
ному суглобі досягається агресивною реабілітаційною тактикою. Спо-
чатку маніпуляції проводяться під керівництвом фахівця з лікувальної
гімнастики. При цьому завдання фахівця полягає в навчанні пацієнта
техніці і режиму вправ, які він надалі буде виконувати самостійно.

Важливо переконати пацієнта в необхідності щоденного багато-
разового виконання вправ. Надалі мотивація пацієнта підкріп-
люється очевидними результатами затрачених ним зусиль.

Тривалість реабілітації залежить від початкового ступеня по -
рушення функції, швидкості позитивної динаміки, досягнення
бажаного результату і може розтягнутися на місяці. Навіть у разі по-
зитивних результатів, у більшості пацієнтів АК невелике обмеження
обсягу рухів в ураженому суглобі зберігається довічно. Результати лі-
кування багато в чому залежать від своєчасності терапії, правильного
уявлення хворого про своє захворювання і від його активної участі
в реабілітаційному процесі.

Недашківська Н.В.
аспірантка кафедри здоров’я людини 

та фізичного виховання Університету «Україна»

РЕАБІЛІТАЦІЯ ДИТЯЧИХ СКОЛІОЗІВ 
В М. МАЛИНІ ТА  РАЙОНІ

В сучасних умовах: при прогресуючому зниженні чисельності на-
селення країни  зростає вимога до фізичного виховання та огляду
дітей в дошкільних дитячих установах, школах, професійних та
вищих навчальних закладах на предмет раннього виявлення сколіозу,
профілактики його ускладнень.

На фоні складних економічних і екологічних умов нашого часу
проблема збереження та зміцнення здоров’я дітей стоїть особливо
гостро. Зрозуміла істина: якщо немає здоров’я, то все інше без-
глузде. У зв’язку з тим, що у міру збільшення учнівського стажу
росте кількість функціональних відхилень, особливо з боку опор -
но-рухового апарату, що в подальшому, без їх адекватної корекції
та реабілітації приводить до цілого ряду серйозних ускладнень, як
з боку кістково-м’язової системи так і інших життєво важливих
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органів,питання не тільки раннього виявлення порушень постави,
сколіозу, а запобігання його прогресуванню та повне його виправ-
лення є актуальним.

Існуюча система оглядів дітей відповідно до нормативних вимог,
нажаль, обмежується щорічним обстеженням, реєстрацією виявле-
них порушень та наданням інформації в навчальні заклади. Кон-
троль за виконанням медичних рекомендацій,зворотній зв’язок не
існує, так, як він не передбачений ні на рівні МОЗ, ні на рівні МОНУ.
В значній мірі  така ситуація зумовлена відсутністю реабілітолога,  як
в медичних закладах первинного рівня, так і в закладах освіти.

Для нормального розвитку здорової дитини необхідно багато ру-
хатися, займатися відповідним фізичним навантаженням на уроках
фізичної культури. Таке навантаження допомагає  пізнавати навко-
лишній простір, розвивати увагу, зосередженість, фантазію, логічне
мислення. Важливо пам’ятати, що для дітей заняття – не тільки за-
бава, а важлива і серйозна справа. Постійно вимагаючи від дитини
тиші і ідеального порядку в квартирі, дитину привчають до бездіяль-
ності та пасивності, при цьому загальмовується її загальний розви-
ток, що також в подальшому сприяє виникнення порушень з боку
опорно-рухового апарату.

Стан здоров’я дітей з початком навчання в середній школі має
тенденцію до погіршення: збільшується число дітей з сутулою фор-
мою спини, з функціональним порушенням постави, сколіозами I
і II ступеню. За даними Міністерства охорони здоров’я до моменту
вступу до школи 40–60%  дітей мають порушення постави. 

За 2014 р. в  м. Малині та районі зареєстровано 192 випадки ско-
ліозу у дітей. Батькам дітей,які пройшли обов’язковий медичний
огляд у школах,  де зафіксувався даний діагноз, нажаль, ніхто не озву-
чує проблеми, які нестиме за собою, на перший погляд, звичайний
сколіоз. А існуюча хвороба є однією з причин виникнення функціо-
нальних кардіопатій, пролапсу мітрального клапана, міопій(зниження
зору) тощо. Дитина, яка має такі діагнози, нажаль вже не може відві-
дувати уроки з фізичного виховання у загальній групі здоров’я і як на-
слідок, здоров’я лише погіршується. А в майбутньому – це інвалідність
в молодому віці, це не здорове продовження роду,це нездорова нація.
Отож, невилікований сколіоз несе за собою лише негативні наслідки.

Тому, ми пропонуємо комплексний підхід у вирішенні цієї
проблеми, а саме починати лікування вчасно діагностовано захво-
рювання спільно з реабілітологом, медичними працівниками, вчи-
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телями фізкультури, батьками за індивідуальним підбором різних лі-
кувальних навантажень без застосування фармації. А також, дати
можливість дитині бути не лише здоровою, а і займатися спортом,
долучивши до участі у програмі тренерів ДЮСШ і цим само дати
дітям зелене світло у здорове майбутнє і, можливо, в спорт.

Тобто нашою  Метою є :
1. Встановлення клінічної ефективності впливу фізичних наван-

тажень в комплексній програмі фізичної реабілітації у дітей хворих
на сколіоз.

2. Залучити  максимальну кількість дітей зі сколіозом до занять
спортом на професійному рівні в ДЮСШ.

3. Звернути  увагу органів міської влади та МОЗ на потребу в реа-
білітологах для первинного рівня та вирішення їх працевлаштуванні
на законодавчому рівні.

Організація та контроль за виконання Програми
Координація заходів, передбачених Програмою, покладена на

керівника Комунального закладу «Малинський міськрайонний
центр первинної медико-санітарної допомоги», заступника голов-
ного лікаря.

Завданням Програми є :
1. Виявлення  та  відбір хворих, які потребують  фізичної реабілі-

тації закладами охорони здоров’я;
2. Здійснення фізичної реабілітації на ранньому етапі виявлення

захворювання;
3. Реалізація індивідуальних реабілітаційних програм, розробле-

них з урахуванням рівня тяжкості захворювання та можливостей
кожної хворої дитини;

4. Ознайомити з програмою  та проводити навчання фахівців з фі-
зичної культури, батьків з правильності та послідовності надання фі-
зичної реабілітаційної допомоги сколіотичним хворим;

5. Долучення до програми спеціалістів ДЮСШ;

Очікувані результати реалізації програми:
1.Повне одужання хворих, які були задіяні програмою за 6-12 місяців;
2. Досягнення спортивних результатів дітьми, що були залучені

до участі у програмі.
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Онуфрей Ольга Петрівна,
студентка 3 курсу спеціальності 

«Соціальна робота»  Полтавського інституту економіки і права,
0989472352, OliaOn@meta.ua.

Науковий керівник: Бацман О.С., 
завідувач кафедри соціальної роботи.

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ`Я: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Постановка проблеми. В нашій країні, як і в усьому світі, спосте-
рігається тенденція зростання кількості дітей з функціональними об-
меженнями здоров’я. В Україні частота дитячої інвалідності за
останнє десятиліття збільшилася в два рази. Освоєння дітьми-інва-
лідами соціального досвіду, включення їх в існуючу систему суспіль-
них відносин вимагає від суспільства певних додаткових заходів,
засобів і зусиль (це можуть бути спеціальні програми, спеціальні цен-
три з реабілітації, спеціальні навчальні заклади тощо), але розробка
цих заходів повинна ґрунтуватися на знанні закономірностей, задач,
сутності процесу соціальної реабілітації. 

Дослідження і публікації. Теоретико-практичні підходи до процесу
соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями здо-
ров’я присвяченні дослідження таких відомих дослідників та науков-
ців як Т. Парсонс, І. Гофман, Г. Беккер, Т. Черняєва, П. Бергер,
П. Штомпка , Н. Васильєва, Е. Дюркгейм, Т. Лукман, , В. Сайфулін,
П. Сорокін, , А. Шевцов, та ін. 

Виклад основного матеріалу. Розуміння соціальної реабілітації да-
ється у словнику із соціальної роботи, який трактує її як процес і ре-
зультат прийняття нових або зміни старих поглядів на певні
соціальні явища і групи. Тобто, передбачається відновлення поваги
до способу життя, діяльності, меж компетентності людини; визнання
незаконного ставлення (морального чи правового) до певних явищ,
груп чи окремих людей. Передумовою соціальної реабілітації у та-
кому розумінні є усвідомлення провини суспільства за незаконне пе-
реслідування окремої особи чи груп людей. Поняття соціальної
реабілітації має два аспекти. У першому з них мається на увазі по-
вернення попередніх соціальних прав, визнання, поваги суспільства
до людини або соціальних груп, що було втрачено внаслідок при-
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йняття нових соціальних норм. Другий аспект передбачає зняття тав-
рування з певних соціальних груп, яких переслідували, ізолювали,
відкидали за межі соціальної організації, визнання прав і свобод
людей, їхніх об’єднань і організацій. Але людина в такому разу зали-
шається осторонь, основний об’єкт – це суспільство в цілому [1].

Сьогодні ми можемо говорити про розвиток соціальної реабілі-
тації для різних груп населення, а саме: для дітей з особливими по-
требами, а також про соціальну реабілітацію дітей та молоді тощо.
До того ж, виділяються і різні форми соціальної реабілітації, зокрема
рання соціальна реабілітація, комплексна реабілітація і т.д. Але, про-
блемним аспектом залишається визначення напрямків подальшого
розвитку цього процесу, співвідношення його складових тощо. Ос-
кільки суспільство зазнає трансформації у процесі свого розвитку,
відповідно змінюються і підходи до соціальної реабілітації окремих
груп населення. Як наслідок, методи і форми соціальної реабілітації
знаходяться на етапі свого становлення, що підтверджується видан-
ням численних нормативно-правових актів зі згаданої проблема-
тики, посиленням роботи державних інституції та недержавних
організацій, створенням мережі центрів медико-соціальної реабілі-
тації тощо.

В Україні найбільш активно розвивається соціальна реабілітація
дітей з особливими потребами (за законодавством – дітей-інвалідів).
Так, в країні протягом тривалого часу формується державна система
соціальної підтримки таких дітей, яка організаційно розподілилася
між організаціями, що працюють с даною категорією населення.
Правові засади задоволення особливих потреб дітей з обмеженими
фізичними можливостями у соціальному захисті, навчанні, ліку-
ванні, соціальній опіці та громадській діяльності відображені у чис-
ленних нормативно-правових актах. Реабілітація дітей з інвалідністю
являє собою комплексну систему державних, медичних, психологіч-
них, соціально-економічних, педагогічних, виробничих, побутових
і інших заходів [2, 39].

Висновки. Основними принципами соціальної реабілітації стають
більш ранній початок здійснення реабілітаційних заходів, безперер-
вність і поетапність їх проведення, системність і комплексність, інди-
відуальний підхід. Отже, рання соціальна  реабілітація вкрай необхідна
для дітей-інвалідів. Якщо раніше почати реабілітувати дитину з інва-
лідністю, тим швидше вона зможе пристосуватися до нормальних умов
життєдіяльності. І швидше зможе інтегрувати у здорове суспільство.
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ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО
ПРОСТОРУ НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ

ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Модернізація вищої освіти передбачає оновлення її змісту, що має
забезпечити пошук відповідей на виклики сучасного суспільства,
пов’язані з наявними глобальними проблемами людства, зокрема
тими, що стосуються здоров’я людини. Саме тому особливої акту-
альності набуває питання проектування інформаційно-освітнього
простору навчання студентів основам загальної теорії здоров’я з
метою забезпечення ефективної підготовки їх як майбутніх фахівців
фізичної реабілітації до професійної діяльності. 

Аналіз досліджень вітчизняних (Ю.О. Жук, О.Я. Савченко,
Т.І. Чернецька, І.С. Чернецький, А.Д. Цимбалару) і зарубіжних уче-
них (Л.В. Абдульманова, М.Я. Віленський, А.Я. Данилюк, Л.М. Но-
викова, І.К. Шалаєв) показав, що проблема інформаційно-освітнього
простору є достатньо актуальною. Без перебільшення можна ствер-
джувати, що дискусії навколо проблеми інформаційно-освітнього
простору студентів у кінцевому підсумку виходять на проблему якос -
ті освіти у її практичному розумінні. 

На основі аналізу науково-педагогічної літератури на предмет по-
шуку в ній сутності поняття «інформаційно-освітній простір» уточ-
нено та конкретизовано його як середовище, в якому перебувають
суб’єкти навчально-виховного процесу разом із сукупністю тих пси-
холого-педагогічних умов, що сприяють ефективному навчанню, ви-
хованню та розвитку їхніх інтелектуальних і розумових здібностей,
що певною мірою забезпечують продуктивну навчальну їх діяльність. 
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Навчальним планом освітньо-професійної програми підготовки
бакалавра напряму 6.010203 – «Здоров’я людини» передбачено вивчення
дисципліни «Загальна теорія здоров’я», що забезпечує формування
у свідомості студентів цілісних знань про здоров’я та здоровий спосіб
життя, усвідомлення того, що збереження та зміцнення здоров’я
є умовою не лише життя окремого індивіда, а й здорового та якісного
життя майбутніх поколінь, існування і безпечного розвитку людства. 

Інформаційно-освітній простір навчання основам загальної теорії
здоров’я майбутніх фахівців фізичної реабілітації включає:

– навчальний (освітній) процес, який реалізує завдання, визначені
дисципліною, і забезпечує формування в студентів цілісних знань
про здоров’я та здоровий спосіб життя, здоров’язбережувальної та здо-
ров’ярозвивальної компетентностей, відповідної культури мислення;

– навчальне середовище як систему психолого-педагогічних умов
навчання основам загальної теорії здоров’я;

– навчально-методичне забезпечення, яке включає навчальні та
робочі програми, підручники, посібники та методичні рекомендації
для студентів з підготовки до практичних занять;

– засоби навчання, інформаційно-комунікаційні технології, що
сприяють успішності засвоєння студентами знань про здоров’я та
здоровий спосіб життя. 

Вдало організований і спроектований інформаційно-освітній про-
стір навчання студентів основам загальної теорії здоров’я дає змогу:

– ефективно та якісно навчати студентів загальної теорії здоров’я; 
– формувати в студентів здоров’язбережувальну та здоров’яроз-

вивальну компетентності, відповідну культуру мислення, цілісність
знань про здоров’я та здоровий спосіб життя завдяки використанню
форм, методів та засобів навчання;

– підтримувати взаємодію викладача зі студентами не лише на за-
няттях, а й поза межами навчального закладу.

Інформаційно-освітній простір з вивчення дисципліни «Загальна
теорія здоров’я» необхідно будувати таким чином, щоб він активізував
внутрішні сили та потенційні когнітивні можливості студентів, сприяв
їх гармонійному розвитку та усвідомленню життя та здоров’я людини як
найвищих її цінностей. При цьому основною метою є процес форму-
вання особистості майбутнього фахівця фізичної реабілітації, його куль-
тури мислення та наукового світогляду. Саме тому організація
інформаційно-освітнього простору навчання студентів повинна мати
випереджальний характер. Адже, проблема   здоров’я людини, що
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є актуальною в сучасному суспільстві, в умовах навчання основам загальної
теорії здоров’я виносяться на перший план і вирішуються прогностично. 

Процес проектування інформаційно-освітнього простору на-
вчання основам загальної теорії здоров’я майбутніх фахівців фізич-
ної реабілітації включає:

– чітке формулювання мети навчально-виховного процесу –
формування в студентів цілісності знань про здоров’я та здоровий
спосіб життя, здоров’язбережувальної та здоров’ярозвивальної ком-
пететностей, відповідної культури мислення і наукового світогляду;

– визначення структури та динаміки навчально-виховного про-
цесу в аспекті реалізації основних завдань дисципліни «Загальна тео-
рія здоров’я»;

– застосування ефективних форм, методів і засобів навчання, що
реалізують цілісний підхід до навчання;

– розроблення навчально-методичного забезпечення, яке сприяє
успішному досягненню мети навчально-виховного процесу;

– контроль і корекція навчальних досягнень студентів;
– упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання;
– моніторинг оцінювання результатів вивчення навчальної дис-

ципліни «Загальна теорія навчання».
Отже, підготовка майбутніх фахівців фізичної реабілітації у ВНЗ

передбачає організацію інформаційно-освітнього простору, який
розглядаємо як середовище, в якому перебувають суб’єкти на-
вчально-виховного процесу разом із сукупністю тих психолого-пе-
дагогічних умов, що сприяють ефективному навчанню, вихованню
та розвитку їхніх інтелектуальних і розумових здібностей, що певною
мірою забезпечують продуктивну навчальну їх діяльність.

Рубльова Л.Б.
спеціальність «Міжнародна інформація», 
Інститут права та суспільних відносин, 

Науковий керівник: Дабіжа В.В., 
доцент

РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ

Для повного і об’єктивного дослідження реабілітаційного про-
цесу, насамперед, необхідно визначитись із загальними поняттями.
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Так, реабілітація інвалідів – це система медичних, психологічних,
педагогічних, фізичних, професійних, трудових заходів, спрямова-
них на надання особам допомоги у відновленні та компенсації по-
рушених або втрачених функцій організму, усуненні обмежень їх
життєдіяльності для досягнення і підтримання соціальної і матері-
альної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство. 

Дитина-інвалід – це особа віком до 18 років (повноліття) зі стій-
ким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, трав-
мою (її наслідками) або вродженими вадами розумового чи
фізичного розвитку, що призводить до обмеження нормальної жит-
тєдіяльності та викликає необхідність надання їй соціальної допо-
моги і захисту. 

В свою чергу, інвалідність – це міра втрати здоров’я та обмеження
життєдіяльності, що перешкоджає або позбавляє конкретну особу
здатності чи можливості здійснювати діяльність у спосіб та в межах,
що вважаються для особи нормальними залежно від вікових, стате-
вих, соціальних і культурних факторів.

Обмеження життєдіяльності – це повна або часткова втрата осо-
бою внаслідок захворювання, травми або вроджених вад здатності
або можливості самообслуговування, самостійного пересування,
спілкування, орієнтації, контролювання своєї поведінки. 

Виходячи із сукупності засобів, які входять до процесу реабілітації
і їх спрямованості, реабілітаційні процеси можна виділити наступ-
ним чином:

– медична реабілітація включає в себе систему лікувальних захо-
дів, що спрямовані на відновлення порушених чи втрачених функцій
організму особи, на виявлення та активізацію компенсаторних мож-
ливостей організму з метою забезпечення умов для повернення
особи до нормальної життєдіяльності, на профілактику ускладнень
та рецидивів захворювання; 

– психолого-педагогічна реабілітація включає в себе систему пси-
хологічних та педагогічних заходів, спрямованих на формування
способів оволодіння знаннями, уміннями і навичками, надання пси-
хологічної допомоги, зокрема щодо формування самоутвердження
і належної самооцінки особою своїх можливостей, засвоєння правил
суспільної поведінки шляхом здійснення системної навчально-ви-
ховної роботи; 

– професійна реабілітація включає систему заходів, спрямованих
на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи
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здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації,
навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подаль-
шим працевлаштуванням та необхідним соціальним супроводжен-
ням з урахуванням особистих схильностей та побажань особи; 

– трудова реабілітація включає систему заходів, розроблених
з урахуванням схильностей, фізичних, розумових і психічних мож-
ливостей особи і спрямованих на оволодіння трудовими навичками
забезпечення трудової діяльності та адаптацію у виробничих умовах,
у тому числі шляхом створення спеціальних чи спеціально присто-
сованих робочих місць;

– фізкультурно-спортивна реабілітація включає систему заходів,
розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здо-
ров’я особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за до-
помогою занять фізичною культурою і спортом функціональних
можливостей її організму для покращення фізичного і психологіч-
ного стану;  

– фізична реабілітація включає систему заходів, спрямованих на
вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних ета-
пах лікування і реабілітації, що забезпечують функціональне віднов-
лення особи, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні
можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенса-
торних навичок, користування технічними та іншими засобами реа-
білітації, виробами медичного призначення; 

– соціальна реабілітація включає систему заходів, спрямованих
на створення і забезпечення умов для повернення особи до активної
участі у житті, відновлення її соціального статусу та здатності до са-
мостійної суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом соці-
ально-середовищної орієнтації та соціально-побутової адаптації,
соціального обслуговування задоволення потреби у забезпеченні
технічними та іншими засобами реабілітації; 

– психологічна реабілітація включає систему заходів, спрямова-
них на відновлення, корекцію психологічних функцій, якостей,
властивостей особи, створення сприятливих умов для розвитку та
утвердження особистості. 

Так, розроблена і затверджена державна типова програма реабі-
літації інвалідів, яка спрямована на забезпечення системного підходу
до організації реабілітації, послідовності і наступності в проведенні
багатопрофільних реабілітаційних заходів, запровадження держав-
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них реабілітаційних стандартів і установлення контролю за якістю
реабілітаційних послуг. 

Метою такої програми є визначення гарантованих державою пе-
реліків реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілі-
тації, виробів медичного призначення, що надаються інваліду чи
дитині-інваліду з урахуванням фактичних потреб залежно від віку,
статі, виду захворювання (каліцтва) безоплатно або на пільгових
умовах. 

Для досягнення мети необхідно забезпечити виконання наступ-
них завдань: реалізація інвалідами їх конституційних прав; прове-
дення державної політики у сфері реабілітації інвалідів, сприяння
їх широкій інтеграції у суспільство; системний підхід до організації
реабілітації інвалідів; послідовність і наступність у проведенні ба-
гатопрофільних реабілітаційних заходів; контроль за якістю послуг
з медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудо-
вої, фізкультурно-спортивної, побутової і соціальної реабілітації,
технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного при -
значення. 

Разом з тим, обсяг реабілітаційних послуг, що надаються за інди-
відуальною програмою реабілітації інваліда та дитини-інваліда, не
може бути менший від передбаченого Програмою. 

Отже, для виконання зазначеної програми розроблено перелік
послуг, що надаються інвалідам з ураженням опорно-рухового апа-
рату та центральної і периферичної нервової системи, перелік послуг,
що надаються інвалідам з психічними захворюваннями та розумо-
вою відсталістю, перелік послуг, що надаються інвалідам з уражен-
ням органів слуху, перелік послуг, що надаються інвалідам з
ураженням органів зору, перелік послуг, що надаються інвалідам з
ураженням внутрішніх органів, перелік послуг, що надаються інва-
лідам з онкологічними захворюваннями. На основі державної типо-
вої програми розробляється індивідуальна програма реабілітації для
інваліда та дитини-інваліда, яка визначається згідно з переліком реа-
білітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, виробів
медичного призначення залежно від нозологій захворювань.
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ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИКА ЯК ЗДОРОВ’Я 
ЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Актуальність теми: правильне дихання є засобом оздоровлення та
профілактики багатьох захворювань. Рівень здоров’я, який визнача-
ється за максимальним споживанням кисню, безпосередньо зале-
жить від життєвої ємності легень. Найкращий шлях збільшити
ємність легень виконувати аеробні фізичні вправи,  та виконання
спеціальних дихальних вправ.

Усі сучасні рекомендації щодо правильного дихання ґрунтуються
на правилах йоги. У книзі Патандталі «Йога-сутра» практику ди-
хання наведено у розділі «Пранаяма». Займаючись вправами ди-
хання, йоги уявляють собі енергію прани у вигляді срібних або
золотих течій, які надходять до організму та звільняють його від усіх
непотрібних речовин. Найбільш корисним вважається повне ди-
хання, яке об’єднує три типи дихання нижнє, середнє та верхнє.
Нижнє або діафрагмальне дихання пов’язано з опусканням діаф-
рагми, втягуванням та роздуванням живота. Цей тип забезпечує на-
повнення повітрям нижніх частин легень та масаж внутрішніх
органів. Середнє або реберне дихання відбувається шляхом скоро-
чення міжреберних м’язів, які змінюють положення ребер та об’єм
грудної порожнини. Верхнє або ключичне дихання здійснюється за
рахунок підняття ключиць і наповнення повітрям верхніх частин
легень. Живіт та ребра залишаються нерухомими, при видиху посту-
пово опускається грудина, потім плечі. Оздоровчий ефект пов’язаний
із збільшенням об’єму легень, виведенням з організму непотрібних
речовин, масажем діафрагмою органів черевної порожнини, поліп-
шенням стану серцево-судинної та травної систем [1].

Дихальна гімнастика за О. Стрельніковою полягає у тому, що вдих
виконують не при розширенні грудної клітини, а при її стисненні,
тому при вдиху повітря надходить у нижню частину легень, тобто
здійснюється абдомінальний тип дихання. Таке дихання сприяє роз-
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ширенню функціональних можливостей організму, збільшенню
життєвої ємності легень, кращому засвоєнню організмом кисню.
Вдих має бути коротким, активним, із стисненням крил носа, але
глибоким. Видих здійснюється без зусиль, пасивно. Вправи викону-
ються при частоті пульсу до 100 ударів за хвилину, у темпі, який від-
повідає руху зі швидкістю 80 кроків за хвилину [2].

Дихальна гімнастика за К. Бутейко ґрунтується на вольовій лікві-
дації глибокого дихання. За К. Бутєйко, кількість кисню у тканинах
не залежить від його вмісту в зовнішньому середовищі, але безпосе-
редньо пов’язана з рівнем вуглекислого газу. Тому підвищити вміст
кисню у тканинах можливо через збільшення рівня вуглекислого газу
в крові. Якщо людина завдяки затримці дихання навчиться підтриму-
вати у альвеолярному повітрі вміст вуглекислого газу на рівні 6,5%,
вона зможе профілактувати багато захворювань. Збереженню вугле-
кислого газу сприяють фізичні вправи, спокійний сон, медитація, го-
лодування, рослинна їжа. При затримці дихання потрібно затискувати
ніс і слідкувати за тим, аби вдих після затримки був неглибоким. Три-
валість перших затримок 10 с, потім у процесі тренування вони по-
довжуються до 180240 с. Затримка дихання проводиться на вдиху та
видиху, із наступним ритмом: 10 кроків вдих, 20 кроків затримка, 20
кроків видих, 10 кроків затримка. Час виконання вправи 1520 хв. [3].

Висновки. Таким чином, повне дихання збагачує організм киснем
та підвищує його максимальне споживання, що оздоровлює людину.
Парадоксальне дихання, розроблене О. Стрельніковою та К. Бутейко,
спрямовано проти глибокого дихання, їхні погляди на фізіологію ди-
хання суперечать традиційним уявленням, що організм для кращого
стану мусить мати більше кисню. Гімнастика за О. Стрельніковою
робить акцент на вдиху, а за К. Бутейкона затримці дихання. Викорис-
товувати кожну методику можливо з обов’язковим урахуванням інди-
відуальних особливостей та психофізіологічного стану й віку людини.
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ЦІННИЙ ДОСВІД АНІМАЛОТЕРАПІЇ

Близько 3 тисяч років тому стародавні греки і єгиптяни помітили
здатність собак і котів допомагати людям долати різні недуги. Поступово
сформувався напрям медицини, який сьогодні має назву «Зоотерапія».

Зоотерапія або анімалотерапія (від лат. «animal» — «тварина») –
це різновид терапії, що включає в себе використання тварин як засіб
для лікування. Мета такої терапії полягає у поліпшенні фізичних, со-
ціальних та емоційних функцій пацієнта. Прихильники анімалоте-
рапії стверджують, що тварини можуть також бути корисними для
навчання і підвищують мотивацію до життя у хворих та інвалідів. 

В залежності від того, які саме тварини використовуються, в ані-
малотерапії вирізняють наступні напрями:

1. Іпотерапія (від грецького слова «гіппос» — «кінь») — лікування,
засноване на взаємодії людини зі спеціально навченим конем, адап-
тованим до можливостей хворого в опануванні верхової їзди.

2. Дельфінотерапія – метод лікування, заснований на спілкуванні
з дельфінами.

3. Каністерапія (від лат. «canis» — «собака») — терапія з викорис-
танням собак.

4. Фелінотерапія (від лат. «felis» – «кішка») – це система профілак-
тики і лікування різних захворювань за допомогою контактів з кішками.

Розрізняють два напрями зоотерапії:
1. Направлену зоотерапію, яка полягає у використанні спеціально

навчених тварин за розробленими терапевтичним програмами.
2. Ненаправлену зоотерапію: взаємодію з тваринами в домашніх умовах.
Цінний досвід застосування каністерапії в Україні накопичений

у Чернігівському центрі медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів
«Відродження». Заняття проводяться за програмою, розробленою пси-
хологом В.І. Мозговим і лікарем-педіатром В.В.Клим. На групових (по
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3-4 особи) і індивідуальних заняттях діти з різними діагнозами (аутизм,
затримка мовлення, дитячий церебральний параліч, синдром Дауна)
граються зі спеціально надресированою собакою. Заняття відбуваються
двічі на тиждень і тривають по 60 хвилин. Кілька місяців терапії дають
вражаючі результати. У дітей покра щується психологічний стан, зміню-
ється поведінка, формуються позитивні уявлення про власні можли-
вості. У дітей з порушеннями опорно-рухового апарату з’являється
мотивація рухатися: доповзти, щоб погладити собаку. Діти із затримкою
мовлення намагаються покликати свого чотириногого друга, дати йому
команду. Важливо, що діти не сприймають спілкування з твариною як
курс лікування. Вони просто граються, отримуючи задоволення.

Прикладами розповсюдження іншого напряму зоотерапії – фе-
лінотерапії – можна вважати «котячі кафе». На сьогодні в Україні
вони функціонують у Львові і Києві.

Як з’ясували лікарі Англії і США, що працювали в спеціалізованих
клініках для розумово відсталих дітей, кішки надають серйозну допо-
могу людям, які страждають психічними захворюваннями, серцевими
розладами, ушкодженнями мозку. Експериментально доведено, що
спілкування з кішками показані при депресії, неврозах, маніях і ши-
зофренії. Кішка легко знімає стрес і запобігає його наслідкам.

Зоотерапія фактично не має протипоказань. У випадку алергії
у пацієнта на шерсть існують короткошерсті і безшерсті породи котів
і собак. Широке поширення анімалотерапія знайшла в західних краї-
нах. Центр міжнародної організації зоотерапії нині розташований у
США. Розвиток анімалотерапії в Україні – це корисна тенденція, яка
заслуговує підтримки і стимулювання на державному рівні.

Салміна Олена Анатоліївна, 
V курс спеціальності «Соціальна робота»

Миколаївського міжрегіонального інституту
Глоба Сергій Миколайович,

ст. викладач кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Особи з інвалідністю становлять окрему значну за чисельністю
соціально-демографічну групу в українському суспільстві, умови
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життя і розвитку яких у значно складніші у порівнянні з більшою
частиною громадян.

Права осіб з інвалідністю на реабілітацію закріплені в законодав-
стві України. Базовим є Закон України «Про реабілітацію інвалідів
в Україні» від 06 жовтня 2005 року № 2961-IV, який дає визначення
як в цілому поняттю «реабілітація інвалідів», так й окремим її видам.

Зокрема, соціальна реабілітація визначається як система заходів,
спрямованих на створення і забезпечення умов для повернення
особи до активної участі у житті, відновлення її соціального статусу
та здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності
шляхом соціально – середовищної орієнтації та соціально-побутової
адаптації, соціального обслуговування задоволення потреби у забез-
печенні технічними та іншими засобами реабілітації. У науковій
літературі зустрічаємо схожі визначення поняттю «соціальна реабі-
літація» [1, 51]. 

До завдань соціальної реабілітації осіб з інвалідністю належать:
сприяння соціально-побутовій адаптації з наступним включенням
в навколишнє життя; надання допомоги у визначенні життєвих пер-
спектив і виборі способів їх досягнення; розвиток комунікативних
навичок [6, 34]. 

Зокрема, соціально-побутова адаптація передбачає формування
готовності осіб з інвалідністю до побутової, трудової діяльності та
розвитку самостійності при орієнтації в часі і просторі, сприяє ство-
ренню необхідних умов для їхнього незалежного існування [4, 209].
Під час проведення соціально-побутової адаптації відбувається со-
ціально-навколишня орієнтація індивіда. Цей процес включає вмін -
ня визначити свої життєві плани і, зробити вибір щодо професійного
становлення, вміння встановлювати міжособистісні стосунки. Важ-
лива роль відведена проведенню відпочинку, дозвілля, занять фіз-
культурою і спортом [2, 193].

Аналіз спеціальної літератури, присвяченій питанню соціальної
реабілітації осіб з інвалідністю та останньої підготовленої щорічної
національної доповіді «Про становище осіб з інвалідністю» за
2013 рік, яка була оприлюднена 30 березня 2015 року на офіційному
веб-сайті Міністерства соціальної політики України, дозволяє за-
уважити про наявність проблем, пов’язаних з реалізацією державної
політики щодо соціальної реабілітації осіб з інвалідністю в сільській
місцевості. 
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По-перше, варто зауважити, що визначення та фіксація в індиві-
дуальній програмі реабілітації інваліда потреб щодо здійснення тих
чи інших видів реабілітації не означає автоматично, що така реабі-
літація буде забезпечена для людини з інвалідністю. Це обумовлено
тим, що бюджетні кошти на соціальну реабілітацію інвалідів розпо-
діляються між реабілітаційними установами та закладами державної
форми власності, а не надаються конкретно особі з інвалідністю.
Водночас у багатьох регіонах України (і особливо у сільській місце-
вості) не створено державних реабілітаційних установ, через що
особи з інвалідністю взагалі не мають можливості отримати реабілі-
таційні послуги [5, 113].

Друге. Відвідувати ті чи інші заклади, брати участь у різноманіт-
них заходах, розташування та проведення яких переважно сконцен-
тровано у великих містах та обласних і районних центрах, особи
з інвалідністю, які мешкають у сільській місцевості, далеко не за-
вжди мають змогу. Для осіб з інвалідністю – це обтяжливо і фізично,
і фінансово. Водночас непоодинокими є випадки, коли особам з ін-
валідністю доводиться їхати із сільської місцевості до районного цен-
тру на непристосованому для них транспорті [5, 109-110].

Третє. Часто особи з інвалідністю, особливо інваліди з порушен-
нями опорно-рухового апарату, не можуть потрапити до соціальних,
реабілітаційних закладів, закладів охорони здоров’я, інших об’єктів
соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначен -
ня, які навіть зосереджені в сільській місцевості або до найближче
розташованих в районних центрах, через їх непристосованість до по-
треб осіб з інвалідністю, наприклад, відсутність пандусів чи їх нена-
лежну якість.

Четверте. Через недостатню якість медичної, соціальної допомоги
та послуг з реабілітації, особливо у сільській місцевості, особи з ін-
валідністю мають труднощі з працевлаштуванням на відкритому
ринку праці (вплив сезонного характеру виробництва, відсутності
роботодавців в переважній більшості сільських населених пунктів,
проблеми транспортного сполучення) [3; 5, c.130]. 

До того ж на сьогодні особи з інвалідністю щодо соціальної реабі-
літації стикаються і з іншими проблемами, які характерні не лише для
сільських регіонів: низька матеріально-технічна база соціальних уста-
нов, недостатній професійний рівень працівників медичних та соці-
альних установ, непоінформованість у сфері реабілітації та ін. [3]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ
ТА МАСАЖУ ЯК ЗАСОБІВ РЕГУЛЯЦІЇ 

АСТЕНІЧНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ

Не дивлячись на наявність багатьох оздоровчо-профілактичних
і корекційно-відновлювальних програм відновлення, регуляції та
зміцнення здоров’я людини при формуванні різноманітних патоло-
гічних станів та систематизованих наукових знань щодо проблеми
психофізіологічного забезпечення емоційної стійкості та адаптації лю-
дини до постійно мінливих умов життєдіяльності, деякі їх науково-
практичні аспекти опрацьовані ще недостатньо, а інші тільки намічені
для подальшого вирішення [2, 3]. У зв’язку з цим виникла необхідність
побудувати комплекс застостування лікувально-відновлювальних за-
собів та провести експериментальні дослідження його практичної
ефективності для осіб, які перебувають в астенічних станах. Розроб-
лений комплекс впливів с точки зору реабілітаційно-відновлюваль-
ного напряму медицини представляє собою комплекс засобів фізичної
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реабілітації (дихальна гімнастика та лікувально-відновлювальний
масаж). Існує безліч варіантів поєднання та комбінування різноманіт-
них лікувально-відновлювальних впливів. Для більшої ефективності
дослідження ці впливи нами будуть поєднуватись та використовува-
тись у комплексі при використанні спочатку дихальної гімнастики,
а після неї сеансу лікувально-відновлювального масажу.

Одна з головних причин виникнення багатьох патологічних ста-
нів – це втрата організмом здатності постійно підтримувати в крові
вміст СO2 близький до норми. Тобто, до кисневого голодування при-
зводить не тільки малий вміст кисню, а недолік вуглекислого газу.
Це явище було відкрите російським фізіологом Б. Ф. Веріго ще
в кінці XVIII століття, а через 10 років підтверджено данцем
Х. Бором, і тому називається «Ефект Веріго-Бора» [3]. Вони встано-
вили, що засвоєння організмом кисню, що потрапляє в нього через
легені, залежить від вмісту в організмі вуглекислого газу СO2. Чим
більше у крові СO2, тим більше O2 доходить до клітин і засвоюється
ними. У здорових людей рівень вентиляції легень (частота і глибина
дихання) такий, що СO2 видаляється з організму рівно в такій кіль-
кості, щоб його завжди залишалося в артеріальній крові не менше
6 % і підвищення не більше 6,5 %. Таким чином, гіпокапніемія – по-
стійний брак в крові вуглекислого газу СO2 – пряма причина постій-
ного ненормального звуженого стану (спазму) артеріол і дрібних
артерій. Отже, природним вазоділататором, тобто речовиною, що
розширює кровоносні судини, є вуглекислий газ СO2, що знахо-
диться в крові.

Дихальна гімнастика відіграє важливу роль у регуляції астенічних
станів людини. Вона сприяє зниженню вимивання вуглекислоти, із
збільшенням концентрації якої до нормального рівня знімається спазм
кровоносних судин, відновлюється окислювально-відновний процес
в організмі. На підставі цього Дуриманов Віталій Костянтинович за-
пропонував так зване порціальне дихання. Він звернув увагу на харак-
тер сміху, при якому ми видихаємо ривками, і розробив порціальне
дихання, або дихання уступами [3]. Виконувати його дуже просто:
3-4 коротких активних видихи підряд, потім стільки ж коротких вдихів.
Повторювати цей дихальний цикл необхідно протягом 7 хвилин, зна-
ходячись в початковому положенні: лежачи, сидячи або стоячи [2].
Отже, відновлення здатності організму підтримувати оптимальну кон-
центрацію СO2 в крові дихальною гімнастикою – це необхідна умова
і ефективний спосіб регуляції астенічних станів людини.
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Лікувально-відновлювальний масаж, призначений відновлювати
енергетичний каркас тіла людини, сприяти його адаптації до навко-
лишнього середовища, відновленню та підтриманню порушеного
балансу, тобто гармонії, що за сучасними уявленнями означає від-
новлювати гомеостаз і стимулювати захисні сили організму [1, 2]. Це
повинно досягатися впливом на конкретні ділянки тіла і його тка-
нини чітко підібраними методами і прийомами масажу. Такий ліку-
вально-відновлювальний масаж діє більш ефективно, тому його
виконували в нашому експериментальному дослідженні в теп лому
приміщенні. Методика лікувально-відновлювального масажу має
деякі особливості проведення. Для використання спеціальної мето-
дики лікувально-відновлювального масажу було введено прийняття
початкового положення лежачи на животі для ефективного вико-
нання прийомів в області шиї, спини та попереку. Таке положення
давало можливість розтягнути та розслабляти сам хребет і м’язові
групи, зв’язки, що оточують його. Це також давало можливість про-
никати масажними рухами більш глибоко та підвищувати ефектив-
ність проведення процедури масажу. Необхідною умовою
використання спеціальної методики лікувально-відновлювального
масажу області шиї, спини та попереку має бути розслаблення м’язів
тіла. Для цього кінцівкам надається середньофізіологічне поло-
ження. Тривалість кожного сеансу – 30 хвилин, курс масажу – 14 се -
ансів. Вихідне положенння людини – на животі, руки вздовж тіла.
Проводять різні прийоми масажу. При цьому використовують ак-
тивні й пасивні рухи в суглобах нижніх кінцівок. Інтенсивність ви-
конання прийомів масажу підбирається відповідно загального
функціонального стану та ступеню фізичного розвитку масажова-
ного [1, 2]. Неприпустимі больові відчуття, утворення синців на тілі
людини. Особлива увага приділяється масажу паравертебральних зон
крижових, поперекових і нижньогрудних сегментів, а також сіднич-
них м’язів, ділянок крижів, клубових кісток тіла. Масажують пара-
вертебральні зони всіх спинномозкових сегментів від нижчого до
вищого й рефлексогенні зони грудної клітки та ділянки таза. Вико-
нують струшування таза та масаж больових точок. Також ретельно
масажують м’язи спини, клубових кісток, реберних дуг, міжреберних
проміжків і остистих відростків. Отже, застосування цього ком-
плексу лікувально-реабілітаційних та регулючих заходів, відповідно
поставленої мети змінює поточний психофізіологічний стан людини.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ САМОНАВІЮВАННЯ ЯК
ЗАСОБУ РЕГУЛЯЦІЇ АСТЕНІЧНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ

Не дивлячись на наявність багатьох оздоровчо-профілактичних
і корекційно-відновлювальних програм відновлення, регуляції та
зміцнення здоров’я людини при формуванні різноманітних патоло-
гічних станів та систематизованих наукових знань щодо проблеми
психофізіологічного забезпечення емоційної стійкості та адаптації
людини до постійно мінливих умов життєдіяльності, деякі їх на-
уково-практичні аспекти опрацьовані ще недостатньо, а інші тільки
намічені для подальшого вирішення [1, 3]. У зв’язку з цим виникла
необхідність використання сугестивного впливу самонавіювання та
провести експериментальні дослідження його практичної ефектив-
ності для осіб, які перебувають в астенічних станах.

Психомоторний вплив – це сукупність психічних та рухових
виявлень, які при застосуванні запускають механізм взаємодії цих
виялень з фізіологічними, функціональними, психомоторними,
пси  хічними складовими поточного стану людини та виконують ліку-
вально-відновлювальну, регулюючу, активізуючу, енергоінформаційну
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та зміцнюючу дії на здоров’я людини [2]. Застосування системи
психомоторних впливів створює комплекс лікувально-реабілітацій-
них та регулючих заходів, які відповідно поставленої мети змінюють
психофізіологічний стан людини. Аутогенне тренування або
самонавіювання як психомоторний вплив с точки зору реабіліта-
ційно-відновлювального напряму медицини представляє собою
ефективний спосіб психомоторної та психофізичної саморегуляції,
відновлення інформаційно-енергетичного потенціалу, формування
оптимального стану людини [3]. Сама назва «аутос» визначається
як саморобне тренування, що виконується самою людиною. Стан
зняття напруги, що виникає в процесі АТ, супроводжується відчут-
тям глибокого заспокоєння і зняттям тривожності. У такому стані
ефективно засвоюються різні формули самонавіяння, що дають
можливість регулювати астенічні стани і фізіологічні функції орга-
нізму [2, 3]. Психічна напруга завжди супроводжується напругою
різних м’язових груп. Розслаблення м’язів призводить до релаксації
нервово-психічних процесів і зняття напруги. Аутогенне тренування
включає декілька взаємопов’язаних елементів. Це розслаблення
скелетних і очних м’язів за допомогою спеціальних вправ, зняття
нервово-емоційної напруги та реалізації формул самонавіяння. На
сьогодні розроблена велика кількість психотерапевтичних методів,
заснованих на самонавіянні. У реабілітаційно-відновлювальній та
психотерапевтичній практиці частіше за інших застосовуються ме-
тоди Куе, Джекобсона, Шульца [1, 3].

Аутогенне тренування (АТ) – це самонавіяння у стані релаксації
(нижчий ступінь) або гіпнотичного трансу (вищий ступінь). Ауто-
генне тренування як самостійний метод, запропонований Шульцем,
за своїм характером є методом синтетичним. В його основі лежать
знахідки староіндійської системи йогів, досвід дослідження відчуттів
людей, що піддавались гіпнозу, практика використання самонаві-
яння нансийської школи психотерапевтів (Куе, Бодуен), психофізіо-
логічні дослідження нервово-м’язового компоненту емоцій, досвід
застосування м’язової релаксації (Джекобсон), а також раціональна
психотерапія (Дюбуа) [3]. Також, у даний час з’явилася велика кількість
модифікацій методики Шульца. Ми зупинимося лише на вивченні
особливостей класичного аутогенного тренування, запропонованого
Шульцем.

Запропонована Шульцем методика аутогенного тренування на
відміну від її численних модифікацій називається класичною і має
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2 ступені: перший, або початковий (АТ-1), і другий, або вищий
(АТ-2). Сеанси самонавіяння проводяться 3-4 рази на день. Перші
3 місяці тривалість кожного сеансу не перевищує 1-3 хвилин, потім
час їх дещо збільшується (АТ-2), але не перевищує 30 хвилин. Про-
тягом курсу аутогенного тренування повинен проводитися пиль-
ний нагляд фахівцем за змінами стану людини. З цією метою не
менше 1 разу на тиждень проводяться сеанси групового трену-
вання. На першому етапі аутогенного тренування необхідно ово-
лодіти 6 вправами. На тренування кожної вправи необхідно
приблизно 10-15 днів. Після цього наступає 2-й етап аутогенного
тренування (АТ-2), що триває не менше 6 місяців. Повний курс ау-
тогенного тренування розрахований на 9-12 місяців. Сеанси про-
водяться лежачи або сидячи, в позі «кучера» (голова схиляється
вперед, кисті та передпліччя – на колінах, ноги зручно роз -
ставлені). Шість вправ нижчого ступеня є підготовчими і дають
можливість впливати на вегетативну нервову систему і вегетовіс-
церальні функції організму людини. Вправа 1 – викликання від-
чуття тяжкості; вправа 2 – викликання відчуття тепла; вправа 3 –
регуляція ритму серцевої діяльності; вправа 4 – регуляція дихання;
вправа 5 – вплив на органи черевної порожнини; вправа 6 – викли-
кання відчуття прохолоди в області чола. Після виконання вправ
людині рекомендується спокійно відпочити протягом 1-2 хвилин,
а потім вивести себе із стану аутогенного занурення. Для цього
дають собі уявну команду: «Зігнути руки (2-3 різких згинальних
рухи), глибоко вдихнути, на вдиху розплющити очі» [3].

До вищого ступеня аутогенного тренування Шульц відносив
вправи, мета яких полягає у тренуванні процесів уяви (із здібністю
до візуалізації уявлень) і нейтралізації афектних переживань. В ос-
нові вправ вищого ступеня аутогенного тренування лежить меди-
тація. Вправа 1 – медитація на кольорі; вправа 2 – медитація на
образі певного кольору; вправа 3 – медитація на образі; вправа 4 –
медитація на абстрактній ідеї; вправа 5 – медитація на емоційному
стані; вправа 6 – медитація на людині; вправа 7 – «відповідь несві-
домого».

Таким чином, одним з ефективних методів психофізіологічної са-
морегуляції, відновлення оптимального функціонального стану осіб,
які перебувають в астенічних станах є аутогенне тренування (АТ),
або самонавіяння.
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МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Безперечно, інвалідність має медичний, юридичний і соціальний
аспекти. Тому потрібен міжсекторальний підхід до розв’язання цієї
проблеми. І реабілітацією інвалідів повинні займатися не лише ме-
дичні, а й соціальні працівники, профпатологи тощо. Лише спільна
злагоджена робота різних відомств дасть змогу інтегрувати людину
з обмеженими можливостями у суспільство. Для цього потрібно
створити цілісну універсальну систему медичної та соціальної реа-
білітації, якої в Україні поки що не існує. Лише така система могла
б забезпечити комплекс заходів – від встановлення інвалідності до
прогнозування перебігу хвороби, визначення методів реабілітації. На
перешкоді повноцінній реабілітації інвалідів стоїть і відсутність на-
лежного бюджетного фінансування на ці потреби, і недостатня кіль-
кість центрів медичної та професійної реабілітації. В розвинених
країнах комплексні центри реабілітації інвалідів, де хворий міг би
отримати всі види допомоги – медичну, професійну, соціальну,
є практично у кожному регіоні, а в Україні немає типових спеціалі-
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зованих реабілітаційних центрів з повним комплексом підрозділів.
Останнім часом створюються приватні реабілітаційні центри, але
вони мають вузьку спрямованість і не спроможні забезпечити належ-
ний рівень реабілітації, який можуть дати типові спеціалізовані цен-
три. Щоб не створювати такі заклади з нуля, можна поступово
перепрофілювати вже наявні у нас госпіталі для інвалідів війни. Не-
обхідно також облікувати, ліцензувати і сертифікувати всі реабіліта-
ційні центри, які функціонують на сьогодні, щоб проаналізувати
матеріально-технічне оснащення, фінансування, кадровий потен-
ціал мережі цих закладів і на основі цього розробити стандарти -
зовану експертну оцінку якості медико-соціальної реабілітації та
систему контролю за її ефективністю.

На жаль, у нас навіть термін реабілітація трактують не завжди
правильно. Традиційно під цим розуміють медикаментозну допо-
могу, масаж чи фізіотерапію (своєрідне доліковування). Але ж реабі-
літація – це комплекс заходів, спрямованих на усунення наслідків
хвороб, досягнення максимально можливої соціальної та економіч-
ної незалежності пацієнта. Під цим кутом зору необхідно розробляти
систему реабілітації, створювати та оснащувати центри, зрештою,
навчати відповідних фахівців, яких нині у системі медичної реабілі-
тації вкрай недостатньо. До сьогодні в Україні не налагоджено ефек-
тивну систему підготовки лікарів-реабілітологів. Слід констатувати
посилену увагу до цієї проблеми з боку держави.

Якщо говорити про успіхи реабілітації інвалідів в Україні, то вони
були і раніше, є і сьогодні. Останнім часом на новий рівень вийшло
протезування. Наша держава пішла на те, щоб закупити в Німеччині
обладнання, впровадити його на виробництві, і нині вітчизняне про-
тезування нічим не гірше, ніж у країнах Заходу. Більше того – воно
адаптоване до наших реалій. Якщо імпортний протез розрахований
на те, що людина пересувається здебільшого на авто, «пішим» інвалі-
дам такі протези можуть послужити недовго – матеріали, які витри-
мували б таке навантаження, потрібно добирати інші. Вітчизняний
виробник це неодмінно враховує.

У Державному бюджеті України на 2015 рік Фонд соціального за-
хисту інвалідів визначено відповідальним виконавцем програм соціаль-
ного захисту інвалідів КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової
та професійної реабілітації інвалідів» (на суму 1 105 319,4 тис. грн.) та
2507100 «Реабілітація дітей-інвалідів» (на суму 675,0 тис. грн.) та перед-
бачено фінансування на загальну суму 1 105 994,4 тис. грн. Маємо
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надію, що заходи щодо вдосконалення порядку проведення медико-со-
ціальної експертизи інвалідів, порядку здійснення реабілітаційних по-
слуг і розширення переліку таких послуг, залучення представників
громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів
об’єднаються в єдину систему і наблизять реабілітацію інвалідів
в Україні до міжнародних стандартів.

Сєдова Наталія Анатоліївна, 
к.психол.н., академік Академії української служби порятунку, 

начальник наукового відділу 
Кіровоградського інституту розвитку людини

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВНА ЦІННІСНА
ОРІЕНТАЦІЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ

СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНЬОГО СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

У сучасних умовах реформування українського суспільства, вища
школа має забезпечити такий процес професійної підготовки в яко -
му майбутній фахівець, пізнаючи нескінчену багатогранність своєї
діяльності, постійно відчував би себе причетним до загально люд-
ських цінностей і потреб здатним забезпечити творче позитивне пе-
ретворення життєвого середовища гармонізувати міжособистісні
стосунки і відносини. Важливим аспектом досліджуваної проблеми
є розроблення певної системи для досягнення якісно нового рівня
професіонально-практичної підготовленості спеціалістів. ХХІ сто-
ліття вимагає нові вимоги до людства а звісно й до освіти. На сучас-
ному етапі знання стають основним капіталом, який регулює
динаміку розвитку науки та виробництва, але яким би не був капітал
знань нашого покоління, нашої молоді, ніщо не може бути важли-
вішим за стан його здоров’я. Тому актуальною проблемою сучасного
суспільства залишається проблема фізичного здоров’я. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що сьогодні існує більше ста
визначень здоров’я. Узагальнюючи визначення багатьох дослідників
(Г.Л. Апанасенко, В.І. Бєлов, І.І. Брехман, Е.Н. Вайнер, М.В. Зубаль,
В.В. Колбанов, А.О. Леоненко, Ф.Ф. Михайлович, С.М. Сингаєвсь-
кий та ін.), ми дійшли висновку, що здоров’я – це динамічний стан
життєдіяльності людини, який визначається здатністю організму до
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саморегуляції, підтримки гомеостазу, самозбереження та само -
вдосконалення соматичного і психічного статусу при оптимальній
взаємодії органів і систем, адекватного пристосування до змін зов-
нішнього середовища, використання резервних і компенсаторних
механізмів відповідно до фенотипічних потреб і можливостей вико-
нання біологічних (зокрема репродуктивних) і соціальних функцій.

Формування здорового способу життя є проблемою комплекс-
ною. У зв’язку з цим важливим є підвищення ролі особистісних якос -
тей людини у свідомому й вольовому прийнятті принципів здорового
способу життя. Високий рівень здоров’я розглядається як ознака зрі-
лої особистості. 

Серед важливих елементів формування готовності до подальшої
професійної діяльності є професійна самосвідомість і професійно-
педагогічне середовище. 

Достатній рівень валеологічної підготовки характерний для сту-
дентів із переважно позитивним ставленням до організаційно-діяль-
нісних заходів професійно-валеологічної сфери. У цієї категорії
майбутніх фахівців відзначається зацікавленість у валеологічній ді-
яльності, усвідомлення її необхідності як однієї з найважливіших
сфер праці фахівця, прагнення до самовдосконалення, розширення
кругозору і набуття практичних умінь і навичок у професійній сфері.
Ці студенти мають адекватну самооцінку, достатню методичну під-
готовку, вміють контролювати і критично аналізувати результати
своєї навчально-практичної діяльності, що носить здебільшого твор-
чий характер, виявляються уміння щодо синтезу й абстракції мис-
лення при конструюванні або інтерпретації понять валеологічного
тезаурусу. Студенти орієнтуються у факторах, що зумовлюють стан
здоров’я населення, членів колективу, найближчого оточення; у них
розвинута відповідальність за індивідуальне здоров’я, вимогливість
і самовідданість професійним інтересам, однак нові, нестандартні
ситуації, що виникають у реальній професійній діяльності, викли-
кають труднощі. Діяльність хоча і має системний характер, проте орі-
єнтація на загальні стратегічні завдання ще не дозволяє створити
свій індивідуальний стиль.

Форма і зміст процесу навчання повинні бути в діалектичній
єдності. Тому слід створити якісно нові, наукоємні, інтенсивні тех-
нології навчання. На практичних заняттях студенти отримують при-
клади розв’язання конкретних завдань, які можуть виникнути в їхній
майбутній діяльності за спеціальністю.
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Цікавою формою стимулювання наукової роботи студентів
є конкурси наукових і науково-пошукових робіт, проведення тижнів
кафедри, олімпіад. Участь студентів у наукових конкурсах, виступи
на наукових конференціях є однією з форм інтеграції науки в на-
вчальний процес та підґрунтям для їх становлення як майбутніх на-
уковців. Залучення студентів до наукового пошуку, координація
наукової роботи студентів і викладачів у межах університету, визна-
чення форм і пріоритетів студентської наукової роботи, сприяння
проведенню спільних наукових конференцій, організація конкурсів
студентських наукових робіт, видання загально університетського
студентського наукового збірника для опублікування кращих науко-
вих робіт студентів.

Участь студентів у різноманітних наукових заходах є однією із
форм інтеграції науки у навчальний процес та підґрунтям для їх ста-
новлення як майбутніх науковців, як професіоналів своєї справи. 

Наявність суперечності між об’єктивними потребами суспільства
у фахівцях, здатних кваліфіковано здійснювати педагогічну діяль-
ність, з одного боку, і низьким рівнем базової валеологічної освіти
як значущого компонента професійної підготовки.

Таким чином, валеологічна підготовка фахівців – це комплекс ор-
ганізаційних і педагогічних заходів, що забезпечує формування у сту-
дентів знань, умінь і навичок з валеології, засвоєння яких впливає
на ефективність професійної діяльності, сприяє розвитку професій-
ної майстерності і компетентності, формує готовність до виконання
професійних обов’язків. На основі теоретичних засад дослідження
нами було побудовано експериментальну модель професійно-валео-
логічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, до
змісту якої ввійшли: структурні компоненти професійно-валеоло-
гічної підготовки студентів-фізреабілітологів із вищезазначеними
нами показниками, умови організації навчально-виховного процесу,
що забезпечують професійно-валеологічну підготовку і як кінцевий
результат – педагогічна експериментальна практика.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

Забруднення навколишнього середовища, збільшення кількості
вроджених порушень, хронічних та професійних захворювань, не-
щасні випадки на виробництві, дорожньо-транспортні пригоди, ста-
ріння населення, недостатня якість, а для більшості й недоступність
належної медичної допомоги, нераціональне харчування, паління,
зловживання алкоголем, наркотичними засобами та психотропними
речовинами – це далеко не повний перелік чинників, що призводять
до появи інвалідності, а відтак – до збільшення кількості людей, які
потребуватимуть соціального захисту. Водночас, внаслідок військо-
вого конфлікту на сході, країна має тисячі інвалідів серед учасників
антитерористичної операції. Починаючи з 2014 року, одним з набо-
лілих питань у суспільстві є забезпечення прав людей, які отримали
інвалідність під час Революції Гідності.

В Україні кожен 18-й громадянин – інвалід, тобто людина, яка
потребує допомоги та підтримки від держави не лише в грошовому
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еквіваленті, а й особливого планування житла, облаштування під’їз-
дів, громадського транспорту, забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації, виробами медичного призначення, сприяння
у здобутті освіти, професійних знань, працевлаштування, медичних
і культурних послуг. Широкий спектр проблем людей з інвалідністю
в Україні свідчить про необхідність посиленої та комплексної уваги
з боку держави й суспільства. Сучасне життя формує відповідні ви-
моги до соціального захисту цієї категорії населення. Практика по-
казує, що значна частина положень соціально-економічної політики
щодо інвалідів застаріла і не відповідає потребам сьогодення, а також
не узгоджується із загальновизнаними високогуманними міжнарод-
ними нормами і стандартами. Досвід високорозвинутих країн засвід-
чив про неефективність пасивної державної політики у сфері
соціального захисту громадян з особливими потребами, яка форму-
ється на основі компенсаційних витрат – пенсій, грошової допо-
моги, пільг, компенсацій тощо. Соціальна підтримка інвалідів
у провідних країнах Європи за останні 30 років характеризується ви-
діленням значних ресурсів на створення доступного для осіб з об -
меженими можливостями середовища для існування, навчання,
створення спеціальних і облаштування наявних робочих місць.

Хоча одним із головних напрямів соціальної політики Української
держави стосовно інвалідів визначено систему заходів, орієнтованих
на поліпшення їхньої життєдіяльності, відновлення соціального ста-
тусу, досягнення матеріальної незалежності та всебічної інтеграції
в суспільство, програми щодо соціального захисту інвалідів відне-
сено до пріоритетних державних програм, а видатки на їх виконання
переважно відносять до захищених статей Державного бюджету Ук-
раїни. Однак в реальності інваліди сьогодні належать до найбільш
соціально незахищених категорій населення, стан дотримання їх
прав свідчить про недостатню участь інвалідів в економічному і со-
ціальному житті суспільства.

На наш погляд, особливо важливими є заходи щодо можливості от-
римання освіти для осіб з вадами здоров’я. Освіта є одним з найефек-
тивніших шляхів виходу людини з особливими потребами зі стану
ізольованості від суспільства, і саме новітні освітні програми, в тому
числі навчання дистанційно, мають стати об’єктом комплексного дер-
жавно-управлінського впливу. Для розширення можливостей надання
гарантій працевлаштування для цієї категорії працівників варто запо-
зичити закордонний досвід щодо виконання роботи в дистанційному
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режимі, що значно допоможе регулювати зайнятість такої  «проблем-
ної» категорії робочої сили, як інваліди. Про ефективність і вигідність
зазначеної форми зайнятості свідчить той факт, що в Європі нарахо-
вується близько 20 млн. осіб, які працюють дистанційно.

Таким чином, аналіз актуальних проблем соціального захисту ін-
валідів в Україні засвідчує, що на нинішньому етапі недостатньо
здійснено заходів щодо забезпечення повноцінного життя людей
з обмеженими можливостями та фізичними вадами, не проведена
модернізація існуючої системи соціального захисту інвалідів. Необ-
хідно здійснити реформування стаціонарних установ для інвалідів та
переведення фінансування на створення допоміжних служб, які
дадуть змогу людям з інвалідністю жити без відриву від соціуму. Не-
обхідно забезпечити можливість безперешкодного отримання реа-
білітаційних послуг за місцем проживання інваліда, в тому числі
розширити спектр надання соціальних послуг недержавним секто-
ром. Необхідно посилити державний нагляд за дотриманням робо-
тодавцями квоти на працевлаштування інвалідів та забезпечення
належних умов праці.

Крім того, важливим є питання запровадження інклюзивного та
інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Через перманентний брак коштів необхідно залучати недержавні
структури до забезпечення дітей з вадами зору доступними для них
підручниками, наочно-дидактичними матеріалами і спеціальними
посібниками для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, а також іншим приладдям. Потребує вирі-
шення питання надання особам з обмеженими фізичними можли-
востями послуг з доступу до глобальної інформаційної мережі
Інтернет на пільгових умовах.

Тітарчук А.
ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна»
студент кафедри Здоров’я людини

АВТОРСЬКІ КОМПЛЕКСНІ ІНТЕГРАЛЬНІ МОДЕЛІ РЕАБІ-
ЛІТАЦІЇ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

До найбільш поширених методів медичної реабілітації дітей
з органічними ураженнями нервової системи належать: авторські
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комплексні інтегральні моделі, медикаментозне лікування, кінезо-
терапія, фізіотерапія, акупунктурна терапія, нейроортопедична та
нейрохірургічна корекція, санаторно-курортна реабілітація та інші
[4, 6, 10, 12 ]. 

І. Авторські комплексні інтегральні моделі реабілітації.
Метод В.І. Козявкіна – система інтенсивної нейрофізіологічної реа-

білітації (СІНФР) Метод К.О. Семенової – динамічної пропріоцеп-
тивної корекції (ДПК) (Росія). Метод К. і Б. Бобат – нейророзвиткова
терапія (Великобританія). Метод В. Войта – система лікування за
методикою рефлекс-локомоцій (вроджені реакції рефлекторного
повзання та рефлекторного перевертання) (Німеччина). Методи фун-
кціонального біоуправління, які насамперед спрямовані на віднов-
лення біомеханіки ходи у хворих з неврологічною патологією. Метод
Піто – кондуктивної педагогіки (Угорщина) [1,5]. 

ІІ. Медикаментозне лікування. Активне використання медика-
ментозного лікування доцільне в гострому та відновному періодах
захворювань нервової системи за умови нестійкої компенсації пору-
шення функцій. У хронічно-резидуальній стадії призначення меди-
каментозних препаратів показано при наявності епілептичного,
гіпертензійно-гідроцефального синдромів, гіперкінезів, порушень
м’язового тонусу, когнітивних та поведінкових розладів. При цьому,
показання до застосування того чи іншого медикаментозного серед-
ника повинне базуватися виключно на засадах доказової медицини
[7, 8, 11, 13]. 

ІІІ. Кінезотерапія. Включає в себе методи лікування, які викорис-
товують активні та пасивні рухи: фізичну терапію (Physical therapy),
ерготерапію (Ergotherapy), Occupational терапію та власне кінезоте-
рапію – застосування гімнастичних вправ для збільшення сили, ви-
тривалості та рухливості пацієнтів. У практичній роботі фахівці
з кінезотерапії використовують методики мануальної терапії та біо-
хімічної корекції, релаксаційні прийоми (в тому числі – постізомет-
ричні релаксації м’язів), лікувальну фізкультуру, масаж, мобілізації
й інші маніпуляції.

Педіатрична Occupational терапія та ерготерапія мають на меті
зменшення до мінімуму наслідків порушень моторики, забезпечення
цілковитого включення у суспільство та підвищення загального
рівня життя дітей з обмеженими можливостями здоров’я та їх сімей.
Ерготерапія призначається, коли наявне фізичне порушення, існує
причина для підозри щодо наявності затримки розвитку грубої мо-
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торики, чи спостерігаються якісні порушення навичок постави та
руху. Occupational терапія призначається, коли наявна причина для
підозри щодо затримки чи якісного порушення виконання щоден-
них завдань та повсякденних дій, включаючи самообслуговування,
гру, соціальні взаємовідносини чи виконання шкільних завдань [4, 6].

Одним із пріоритетних напрямків фізичної реабілітації дітей з обме-
женими можливостями здоров’я є використання адаптивного фізичного
виховання, провідним завданням якого є зменшення суперечностей між
потребами людини із психофізичними порушеннями та її руховими
і психологічними знаннями, вміннями, навичками .

ІV. Фізичні фактори (фізіотерапія). Використовується в комплексі
заходів, які включають: механолікування, термолікування, водолі-
кування, світлолікування, магнітолікування, електролікування та
комбіновані поєднані методики лікувальних фізичних факторів.
Водночас, в сучасних умовах переглядається доцільність широкого
використання у дітей з органічним ураженням нервової системи
таких «старих» методик електролікування як гальванізація, електро-
форез, діадинамотерапія, ампліпульстерапія, інтерференцтерапія,
діатермія, індуктотермія та інші [2, 4]. 

V. Акупунктурна терапія. Використовується в комплексі реабілі-
таційних заходів з використанням різних модифікацій (класична
рефлексотерапія, мікроголкопунктура, скальптерапія та інші). Ок-
ремо розглядаються методики, які засновані на топологічному при-
нципі – метамерному введені медикаментозних препаратів [ 3,5]. 

VІ. Ортопедична та нейрохірургічна корекція. Проводиться ви-
ключно за показаннями і у визначених Міністерством охорони здо-
ров’я України лікувальних закладах. До найбільш поширених
патологій ЦНС, при яких використовують методики нейрохірургіч-
ного лікування, у дітей належать: спастичність, дистонія та інші види
мимовільних рухів, фармакорезистентні епілептичні напади, деком-
пенсована гідроцефалія.

При хірургічному лікуванні постави та ходи використовуються
міотенотомії і технопластики, сухожилково-м’язові транспозиції,
коригуючі втручання на кістках та суглобах, селективні невротомії,
ортезотерапія тощо [1, 5]. 

VІІ. Санаторно-курортна реабілітація. Дітям з церебральним
паралічем проводиться в санаторіях неврологічного профілю («Хад-
жибей», «Іскра», «Батьківщина» та інших) з використанням клімато-
лікування, бальнеолікування, лікувальної грязі та інших природних
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факторів. Важливе значення в організації санаторно-курортного
етапу реабілітації надається створенню на базі спеціалізованих
санаторіїв профільних центрів медико-соціальної реабілітації із
впровадженням міжнародних стандартів та систем якості санаторно-
курортного лікування [4,6]. 

VІІІ. Інші. Зоо- або анімалотерапія (іпотерапія, дельфінотерапія
тощо), фаунотерапія (ані-, кумисо-, гірудотерапія та інші), розгля-
даються в межах виключно одного з компонентів комплексного
реабілітаційного процесу та використовуються з метою корекції пси-
хоемоційних функцій у тісному взаємозв’язку із виробленням рухо-
вих стереотипів [5]. 

Соціально-педагогічна реабілітація є рівноцінною складовою мо-
делі «Тандем». Цей аспект комплексної реабілітації включає психо-
логічну, логопедичну, педагогічну та соціальну реабілітацію дітей
з обмеженими можливостями здоров’я. Означення основних на-
прямків соціально-педагогічної реабілітації дітей з органічним
ура жен ням нервової системи тісно пов’язане з методиками, які
впроваджені в Україні за моделлю ранньої соціальної реабілітації . 

Стратегічною метою всього комплексу реабілітаційних заходів
є соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров’я.
Це процес включення дитини з відхиленнями розвитку в поведінці
в соціальне середовище, нормальну суспільно-корисну діяльність
й адекватне взаємовідношення з однолітками. Панівною концеп-
цією в системі соціальної реабілітації дітей з обмеженими можли-
востями здоров’я є модель «step by step» («крок за кроком»), яка
полягає в можливості навчанню дитини певним навичкам саме
в тому віці та саме в тому обсязі.

Таким чином, арсенал методів лікування ДЦП невпинно зростає,
як і за кількістю, так і за якістю. Найбільш ефективне те лікування,
яке враховує клінічні прояви, анатомо-фізіологічні особливості хво-
рого і, звісно, природний шлях розвитку рухових функцій.
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Фрадинська Аліна Петрівна,
Кафедра психології ХІСТ ВМУРоЛ «Україна»

ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
ТА КОРЕКЦІЇ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ РДА

РДА – це сукупність проявів, до яких належать аутизм, різнома-
нітні афективні прояви, агресія. Зазвичай, в процесі діагностики РДА
виникають певні труднощі, адже цей вид дизонтогенезу має багато
спільного з іншими аномаліями. РДА доречно відмежовувати від не-
вропатії, розумової відсталості, порушень психічного розвитку при
пошкодженнях мозку, глухоти, дитячого церебрального паралічу [1].

У 1978 р. М. Раттером були сформульовані діагностичні критерії
РДА, а саме:

– порушення в соціальному розвитку, не пов�язані з інтелектом;
– затримка і порушення мовленнєвого розвитку, не пов�язані з ін-

телектом;
– постійність, стереотипність в діях з предметами, неприйняття

змін оточуючого середовища;
– прояв симптомів РДА протягом 48 місяців життя дитини.
Оскільки діти зазначеної категорії керуються надмірною вибір-

ковістю у спілкуванні, можливість застосування експерименталь-
ного психологічного інструментарію є обмеженою. Основну увагу
необхідно приділити аналізу анамнестичних даних про особливості
розвитку дитини. Анамнестичні дані можуть бути отримані при опи-
туванні батьків та інших представників найближчого соціального
оточення дитини. Також важливим є спостереження за дитиною
в різних ситуаціях спілкування та діяльності [2].

Спостереження за дитиною із врахуванням певних параметрів дає
змогу отримати інформацію про її спроможність діяти як у невиму-
шених обставинах, так і в штучно створених ситуаціях взаємодії.
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Такими параметрами є:
– дистанція спілкування, яка є для дитини найбільш прийнятною;
– улюблені заняття в умовах, коли вона усамітнена;
– способи обстеження оточуючих предметів;
– наявність будь-яких побутових навичок, що мають стереотип-

ний характер;
– застосування мовлення та з якою метою;
– поведінка в ситуаціях дискомфорту, страху;
– ставлення дитини до залучення дорослого в її заняття.
Без визначення доступного рівня взаємодії дитини з РДА та її ото-

чення не є можливим правильно побудувати алгоритм комплексного
корекційно-розвивального впливу.

Специфічним методом, що зарекомендував себе в якості ефективної
методики щодо подолання основних емоційних проблем дитини з ау-
тизмом, є метод «холдінг-терапії» (від англ. hold – тримати), розробле-
ний американським лікарем М. Велш. Сутність методу полягає в тому,
що мати пригортає до себе дитину, обіймає її, та міцно тримає таким
чином, щоб бути з нею обличчя до обличчя. Це триває доти, доки ди-
тина не припинить опиратися, поступово розслабиться та подивиться
їй в очі. Процедура може тривати протягом 1 години. Цей метод є по-
штовхом до початку взаємодії з навколишнім світом, зниженню три-
вожності, зміцненню емоційного взаємозв’язку дитини та матері [2].

Окрім позитивних випадків застосування цього методу можуть
мати місце й деякі негативні: в дітей іноді спостерігаються розлади
сну, посилення аутостимуляції. Це може свідчити про те, що в од-
ному випадку сеанс холдінг-терапії був перерваним, а в іншому –
діти не змогли впоратися з емоційним навантаженням, яке значно
на них вплинуло [1]. 

За наявності синдрому РДА більш, ніж за наявності інших відхи-
лень, коло спілкування в дитини є обмеженим сім’єю, вплив якої
може бути як позитивним, так і негативним. У зв’язку з цим, одним
з центральних завдань психолога є надання допомоги членам сім’ї
щодо прийняття та розуміння проблем дитини, формування підходів
до «домашньої корекції» як невід’ємної складової загального плану
реалізації корекційно-виховної програми. Разом з тим, батьки ау-
тичних дітей часто самі потребують психотерапевтичної допомоги.
Наприклад, відсутність в дитини вираженого прагнення до спілку-
вання, уникнення очного, тактильного і мовленнєвого контактів мо-
жуть зумовити в матері почуття провини, невпевненість у власну
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спроможність реалізувати свою материнську роль. У той же час мати,
зазвичай, є єдиною людиною, через яку відбувається взаємодія ау-
тичної дитини з навколишнім світом. Це призводить до формування
сильної залежності дитини від матері, що зумовлює в останньої три-
вогу щодо можливості включення дитини в більш широкий соціум.
Тому необхідною є організація спеціальної роботи з батьками щодо
формування у них адекватної, зорієнтованої на майбутнє стратегії
взаємодії з власною дитиною при наявності в неї зазначених проблем [2].

Американські та бельгійські фахівці розробили спеціальну про-
граму для аутичних дітей, що спрямована на «формування стерео-
типу самостійної діяльності». В рамках зазначеної програми дитина,
на основі підказок, вчиться організовувати свою діяльність. Досвід
застосування зазначених програм у різних типах освітніх установ за-
уважує на тому, що вони є ефективними для розвитку цілеспрямо-
ваної активності та самостійності дітей із синдромом РДА, а також
і для дітей з іншими типами дизонтогенезу [3]. 
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Шворак Анастасія Олександрівна,
IV курс напряму підготовки «Здоров’я людини»

Луцького інституту розвитку людини 
Довгаль Василь Іванович, 

аспірант кафедри фізичної реабілітації

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 
ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Фізичне виховання дітей та підлітків із затримкою психічного
розвитку, передусім, повинне ставити оздоровчу мету й вимагає

реабілітація людей                                                           Секція ІІІ
з інвалідністю



264

використання таких фізичних вправ, які передбачають велику кіль-
кість учасників, оптимальну інтенсивність, регульовану в часі три-
валість, велику моторну щільність та обмежене місце проведення.
Такий підхід потребує використання найбільш ефективних науково
обґрунтованих методик, спрямованих на оздоровлення підлітків
і врахування індивідуальних морфофункціональних особливостей
росту та розвитку, оскільки в процесі тренувальних занять існує ре-
альна небезпека перетренованості для функціонально ослаблених
підлітків. Необхідно проводити адекватне фізичне виховання цих
дітей, а також комплекс психологічної, педагогічної і психогігієніч-
ної корекції.

Профілактика ЗПР повинна поряд з соціально-правовими питан-
нями включати гігієнічно обґрунтований режим навчання в умовах
школи, особливо на початкових етапах навчання. Організація класів
корекції дозволила б диференційно навчати дітей з подібними роз-
ладами розвитку з врахуванням їх індивідуальних особливостей, що
можна розглядати як засіб профілактики відхилень в фізичному, не-
рвово-психічному здоров’ї, а також реадаптації їх в суспільстві,
і можливо, в перспективі – засіб попередження правопорушень і ди-
тячої злочинності.

Визначальну роль для корекції психофізичних порушень, роз-
витку рухових якостей, оволодіння новими руховими навичками, со-
ціальної інтеграції осіб з відхиленнями розумового розвитку відіграє
фізична культура. Нами виявлено що недостатній фізичний розвиток
і слабка рухова підготовленість ведуть до порушення координації
рухів у дітей із затримкою психічного розвитку. Тому ми наголо-
шуємо на розвитку спритності у цих дітей, так як вона досить сильно
відстає.

Значно підвищують рухову активність на заняттях з дітьми із ЗПР іг-
рові форми організації дітей, тобто їх у більшій мірі доцільно викорис-
товувати у процесі фізичного виховання з такими дітьми. Рухливі ігри
активно сприяють розвитку розумових здібностей у молодших школя-
рів із затримкою психічного розвитку: уваги, пам’яті та мислення.

Отримані нами дані і практичний досвід роботи вчителів шкіл
свідчать про те, що більшість дослідників фізичного розвитку учнів
із ЗПР спираються на достатньо розроблену методику фізичного ви-
ховання учнів з легкою розумовою відсталістю, хоча і враховують ін-
дивідуальний характер процесу пристосування до м’язової діяльності
осіб із ЗПР. Це співвідноситься з науковими і практичними виснов-

Секція ІІІ                                       Медична, фізична,
спортивна та соціальна
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ками про те, що в цілому тенденції розвитку кожної рухової якості
виявляються схожими у школярів з різним рівнем інтелектуального
розвитку. В той же час темпи оволодіння рухами такими дітьми
значно понижені в порівнянні з іншими категоріями дітей, що по-
яснюється сповільненістю утворення у них складних умовних зв’яз-
ків в процесі координації рухів, слабкістю функції кори головного
мозку. Найбільш складними для них є вправи, що вимагають коор-
динації рухів чотирьох кінцівок за перехресним типом.

Спеціально підібрані рухливі ігри і елементи спортивних ігор не
тільки підвищують рівень координаційних можливостей (найбільш
слабка ланка рухової сфери дітей з проблемами інтелектуального
розвитку), але і активізують пам’ять, мислення, мову. Вони дозволя-
ють сформувати стійкий інтерес до занять фізичними вправами,
зміст яких пов’язаний з освоєнням знань, умінь і навичок, необхід-
них в учбовій, побутовій, трудовій діяльності. Наукові дослідження
доводять, що одним із серйозних і ще недостатньо відкритих резервів
в удосконаленні практично всіх якостей у дітей з психофізичними
вадами є вдосконалення процесу фізичного виховання у школах спе-
ціального типу через впровадження рухливих ігор у процес фізич-
ного виховання дітей із затримкою психічного розвитку. 

Заняття фізичними вправами, а зокрема, рухливими іграми з до-
вільними рухами, є сприятливим підґрунтям для покращення фізич-
ного і психічного розвитку та практичної діяльності дітей із ЗПР.
Дефекти інтелектуальної поведінки у відомих межах можуть бути
компенсовані тренуванням і розвитком замінюючих функцій, на-
приклад, «моторним вихованням».

Аналіз сучасних програм по фізичній культурі для спеціальних
(коректувальних) шкіл показав, що в них недостатньо враховуються
можливості сучасних ігрових технологій, а саме ігор, направлених на
психомоторний і сенсорно-перцептивний розвиток учнів із ЗПР.

Наукові дослідження свідчать про те, що зміни у фізичному
компоненті (наприклад, у бистрості як фізичній якості) сприяють
по зитивним змінам психічної сфери (в тому числі у швидкості
сприйняття інформації й прийняття рішення). 

Не дивлячись на те, що науковцями з корекційної педагогіки було
виявлено корисний вплив систематичних тренувальних занять на ор-
ганізм осіб з відхиленнями розумового розвитку, на сьогоднішній день
науково не обґрунтовані умови реалізації принципів проведення тре-
нувальних занять з врахуванням ступенів розумової відсталості. 

реабілітація людей                                                           Секція ІІІ
з інвалідністю
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В результаті застосування комплексної програми з елементами
спортивних ігор у підлітків із ЗПР відбулися позитивні зміни показ-
ників психомоторних і сенсорно-перцептивних здібностей в по -
рівнянні з початковими, які є статистично значущими. Вивчення
проблеми дослідження дало підставу виділити підходи, які обґрун-
товують позиції учених і доводять, що розвиток фізичних здібностей
в іграх відбувається значно швидше, ніж при використанні звичай-
них вправ. При цьому варто побільше часу приділяти рухливим
іграм на свіжому повітрі в різні пори року, різноманітним загарто-
вувальним процедурам, оскільки це сприяє профілактиці і опірності
дітей до гострих респіраторних захворювань.

Нами доведено, що ігрові форми організації дітей значно підви-
щують рухову активність на заняттях з дітьми із ЗПР, тобто їх у біль-
шій мірі доцільно використовувати у процесі фізичного виховання
з такими дітьми.

Секція ІІІ                   Медична, фізична, спортивна та соціальна
реабілітація людей з інвалідністю
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СЕКЦІЯ IV

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Авраменко М.Л., Маліновська Н.М.
Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, 

07352, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж, 
тел./факс(04596) 40-011

ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ 
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ТА ТРУДОВОГО

ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Одним з найважливіших початкових етапів професійної реабі-
літації є професійне самовизначення. У цьому аспекті необхідно
акцентувати увагу на визначенні таких понять як «реабілітаційний»
і «трудовий потенціал» слухачів центрів професійної реабілітації
інвалідів.

Безсумнівно важливу початкову роль в оцінюванні реабілітацій-
ного потенціалу інваліда грають установи МСЕ. Саме на них по-
кладена основна функція залучення інваліда до трудової діяльності.
Основним завданням МСЕ є «проведення реабілітаційно-експер-
тної діагностики (РЕД) з метою визначення реабілітаційного по-
тенціалу ...». Виходячи з важливості та пріоритетності проведення
такої діагностики ми можемо констатувати наявність низки суттє-
вих проблем цього етапу, системний аналіз яких дозволить окрес-
лити їх більш чітко.

По-перше, спеціалісти, які здійснюють діагностику рівня реа-
білітаційного потенціалу людей з інвалідністю, досі не мають на
руках науково обґрунтованих методик РЕД і чітких критеріїв його
оцінювання. 

По-друге, недостатньо повно позначається інформація в ІПР за
професіями, які може опанувати інвалід. Досить часто МСЕКи,
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особливо спеціалізовані, дають не детальні, а загальні рекомендації
за відповідним професіями . Для поліпшення адресної допомоги
необхідно забезпечення чіткого приписи для кажного інваліда в ІПР
і довідці МСЕК переліку професій, за якими можливе професійне
навчання з урахуванням ступеня втрати здоров’я, тобто ступеня реа-
білітаційного потенціалу;

по-третє, виникла необхідність повернення профорієнтаційної
роботи на рівень МСЕК – первинної профорієнтації інвалідів із
отриманням профінформації, проведенням профконсультацій,
первинного профвідбору з урахуванням паталогій, групи інвалід-
ності, потреб і можливостей інваліда. Удосконалення профорієн-
таційної роботити можливо шляхом розширення складу МСЕК
із залученням реабілітологіі, психологів, фахівців з працевлаш -
тування.

Досвід проведеної роботи та аналіз контингенту вступників
у Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів (далі –
Центр) свідчить про доцільність визначення реабілітаційного
потенціалу в процесі проведення професійного відбору. Модель
професійного відбору, яка впроваджується фахівцями Центру, ство-
рювалася на основі австрійської реабілітаційної моделі і дієвої спів-
праці з білоруською Державною установою «Республіканський
науково-практичний центр медичної експертизи та реабілітації»
з метою остаточного визначення реабілітаційного потенціалу надхо-
дить на навчання для конкретної професійної діяльності. Існуюча
модель професійного відбору свідчить про те, що забезпечення сис-
темного підходу, послідовності і наступності в проведенні заходів
професійного відбору безпосередньо в умовах Центру дає можли-
вість більш раціонально і гнучко визначити реабілітаційний потен-
ціал вступника. Технологія використання цієї моделі така: протягом
5 робочих днів вступники проходять профвідбір, який включає: ме-
дичне обстеження; професійні тестування, проведені викладачами,
майстрами виробничого   навчання та психологами; соціально-екс-
пертну діагностику, здійснювану фахівцями з соціальної роботи. Об-
робка, інтерпретація та аналіз отриманих даних проводять-ся
одночасно психологом, педагогом, фахівцем із соціальної роботи
і медиками, що дозволяє зробити висновок про рівень реабілітацій-
ного потенціалу вступника і можливості оволодіння ним обраною
робітни чою професією.

Секція ІV               Актуальні проблеми
професійної
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З метою організації контролю за проведенням комплексного про-
цесу професійної реабілітації в Центрі діє реабілітаційна комісія.
Роль реабілітаційної комісії полягає в детальному аналізі результатів
профвідбору індивідуально кожного слухача, в складанні і затвер-
дженні індивідуального плану реабілітації, розрахованого на весь
термін навчання в Центрі. Слухач знайомиться з запропонованим
планом і за бажанням вносить свої пропозиції. 

Ефективність процесу професійної реабілітації оцінюється як го-
товність і здатність до трудової діяльності та визначається вже як
«трудовий потенціал випускника» Центру. Трудовий потенціал дає
можливість прогнозувати в кожному конкретному випадку рівень
реалізації потенційних можливостей випускника і видавати по-
дальші рекомендації по його зайнятості та працевлаштуванню.

Аналіз зайнятості та працевлаштування випускників Центру до-
зволяє робити висновки про необхідність перегляду складання ІПР
слухачів. Вся філософія цього процесу повинна бути націлена як на
реалізацію реабілітаційного, так і на розкриття трудового потенціалу
слухача. На наш погляд актуальність цього підходу полягає в необ-
хідності зміщення акценту на прогнозування і розкриття саме тру-
дового потенціалу слухача. У зв’язку з цим кожен з 4 блоків ІПР,
кожна з його складових частин, повинні бути мотивовані не тільки
на необхідності урахування його реабілітаційного потенціалу, а й на
розкриття та визначення трудового потенціалу випускника, на його
можливості при визначених умовах працювати відповідно до його
здібностей, інтересами, потребами, освітою.

Безсумнівно, що трудовий потенціал залежить від індивідуальних
можливостей випускника до трудової діяльності і відображає його
власні ресурси (як біологічні, так і особистісні). Першою спробою
в цьому напрямку стала нова стратегія проведення соціально-пси-
хологічних тренінгів в умовах центрів професійної реабілітації ін-
валідів. Наступним етапом у цьому напрямку стала чітка орієнтація
слухачів, які мають здібності до підприємницької діяльності, на са-
мореалізацію себе на відкритому ринку праці. Досвід викладання
факультативного курсу «Основи підприємницької діяльності» за-
свідчив необхідність впровадження нових технологій професійної
орієнтації слухачів на обраний вид діяльності та застосування в про-
цесі викладання методик індивідуальної підготовки відповідно до
профілю придбаної робочої професії.

реабілітації людей                                                           Секція ІV
з інвалідністю
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Змінюється сам підхід і методичне забезпечення навчання. Для
проходження цього курсу виникла необхідність застосування про-
фесійного відбору слухачів-претендентів, який дає можливість
притягти претендентів з потенційними здібностями для підприєм-
ницької діяльності. Методики розробляються з урахуванням
реабілітаційного потенціалу слухача (здібностей, фізичних і інте-
лектуальних можливостей), з урахуванням вимог навчальної про-
грами певної робітничої професії до основ економічних знань,
і саме основне – визначення нахилів до підприємництва відповідно
до вимог професійних карт для подальшого висновку про рекомен-
дацію навчання на цьому курсі. Інакше кажучи, оцінюються мож-
ливості їх трудового потенціалу.

Підводячи підсумки, можемо констатувати, що проблеми визна-
чення та реалізації як реабілітаційного, так і трудового потенціалу
вимагають системного підходу до них як до ланкам єдиного процесу
і основним складником професійної реабілітації інвалідів.
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СТАВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ДО ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ 

РОЗУМОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Робота завжди пов’язана з тісними стосунками між людьми, і лю-
дина займає основне місце у вирі життя. Оскільки адаптація властива
кожному живому організму, вона є і у людини, а психологічний та
соціальний розвиток важливий для кожного, особливо для розумово
відсталих людей. 

Розглянуто проблему відношення суспільства до розумово відста-
лих дорослих, та чи потребують вони особливих форм виховання
в оточуючому середовищі.  Стверджується, що соціальна сфера є од -
ним з найважливіших факторів для соціального прийняття та вихо-
вання розумово відсталих людей, а успішна підтримка їх навиків
напряму залежить від суспільства. В якості дослідницької задачі ав-
торами була визначена спроба знайти фактори, які повинні форму-
вати позитивне відношення суспільства до людей з обмеженими
розумовими здібностями, адже саме вони визначають ефективність
людини. Позначене коло головних проблем, потребує вирішення та
є актуальним в суспільстві.

Participation of mentally disabled in the labor market is important in-
tegration activity and at the same time it is a form of social rehabilitation.
Work activity of mentally disabled we can assess as increasing processes of
self-confidence, as well [1,2,5]. Successful integration to the labor market
and maintenance of job skills of people with mental disabilities in many
cases depends on the societal attitudes, type of the offered work, and indi-
vidual characteristics of the person [7, 9, 14]. Communication skills is a
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problematic sphere of interaction behavior for mentally disabled people.
Job is always connected in close relationships with other people and that’s
why particularities of interaction determinate societal attitudes on mentally
disabled [3,4]. As a rule, work is always conjunct with collaboration
processes that are why behavioral characteristics shaped by communication
abilities forms negative attitudes through mentally disable worker [5, 6, 8, 3].

In this research concept of environment we understand as multiplex
phenomenon, including exterior factors (type of work, relationships with
co-workers, length of work activities) and interior aspects of nearest envi-
ronment as, well. 

Object of the research:  Societal attitudes to work capacities of young
adults with mental disabilities

Extent of research: 698 citizens of Siauliai city from 20 to 68 years of age.
Method of the research: questionnaire prepared by specialist’s team of

Psychiatric Hospital of Siauliai. Research data was computed using
methods of descriptive statistics of SPSS package. 

Analysis of research data and conclusions
People who took part in this research by coincidence were selected in

Siauliai city. Research was done in various public places of the city. Repre-
sentative number of participants guarantied sure results that reflect societal
attitudes on vocational capabilities of mentally ill persons.

Social environment is one of the most important factors for the societal
acceptance and education of mentally disabled adults. Successful integra-
tion to the labor market and maintenance of job skills of mentally disabled
in many cases depends on the societal attitudes, type of the offered work,
and individual characteristics of mentally disabled person.

The most part of people who had direct contacts with mentally ill persons
were at the age from 21 to 40. So, talking about integration activities of men-
tally ill persons into the labor market opinion of older people can’t be taking
into account. Woman (p=0,02) disagree with proposition that mentally ill
persons in the period of remission could participate in high-work position
and  they  were much more strictly in their opinion than man were.

People who participated in the research agree that mentally ill persons can
be useful for society. Women are more confident (p=0,04) in this position and
it might have several reasons: probably, they has more contacts with mentally
disabled during their life, and having more experience they could better assess
work possibilities of disabled. Women are going to be more open and they agree
that diagnosis must not be hidden from the employer. Talking about results
among man we set up that they are not sure in themselves in such situation.
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It was set up strong Pearson correlation (0,08; level of significance
p=0,001) of social attitudes on capability of mentally ill persons to be useful
by their job activities and societal openness accepting situation of mental
illness. It means that social attitudes to the phenomenon of mental illness
are changing and that’s why we can talk about real processes of understand-
ing of integration processes of mentally disables persons. 

Reference

1. Baranauskiene, I. (2002). Neįgaliųjų profesinis rengimas: kaip ekspertai vertina
svietimo, ekonominės ir socialinės politikos saveika? Specialusis ugdymas, 1 (6), 72–84.

2. Epstain, M., Polloway, E. Patton, J., Foley, R. (1989). Mild retardation: Student
characteristics and services. Education and Training in Mental Retardation, 24 (1).

3. Hallagan, D., Kauffman, J. (2006). Exeptional Children. Introduction to special
education (6th ed.). Massachusetts. Allyn and Bacon.

4. Hopkins, H. L., Smith, H.D. (1988). Willard and Spackman’s Occupational The-
rapy (7th ed.). Lippincott Company, Philadelphia.

5. Jucevičienė, P. (1997). Ugdymo mokslo raida: nuo pedagogikos iki šiuolaikinės
edukologijos. Kaunas. 

6. Kučinskas, V., Kučinskienė, R. (2000). Socialinis darbas švietimo sistemoje.
Teoriniai aspektai. Klaipėda. 

7. Kučinskas, V. (2000). Ergonomika. Vilnius.

Айсте Валайкене, Лайма Томенене,
факультет изучения социального благополучия и недуга, 

Шяуляйский университет, Литва.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К
ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 

С ОСОБЫМИ УЧЕБНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

В научной литературе подчеркивается, что общие способности и на-
выки у человека необходимо формировать наряду с обучением
карьерному росту, профессиональным информированием, консульти-
рованием и ориентированием еще учась в общеобразовательной школе,
поскольку обучение и профессиональная подготовка, начиная со
школьного периода и заканчивая подготовкой к профессии, является
лучшим способом достигнуть, чтобы молодой человек эффективно ин-
тегрировался в рынок экономики и занятости, стал бы активным чле-
ном общества. Для того, чтобы обеспечить успешную интеграцию
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учащихся с особыми учебными потребностями на рынке труда, стало
очевидно, что профориентации и профессионального обучения не до-
статочно. Во взаимодействии с глобали зацией появилась новая кон-
цепция предварительного допрофессионального обучения, как ответ
на развитие личности, чтобы жить и адаптироваться в быстро меняю-
щемся мире, в плане локализации и индивидуализации. 

Допрофессиональное обучeние помогает учащимся, имеющим
особые образовательные потребности, расширить точку зрения по
поводу целенаправленного применения своих возможностей, раз-
вития общих способностей, чтобы приспособить их к постоянно
меняющимся потребностям общества, при выборе и обучении про-
фессии в будущем. 

Учащиеся с особыми учебными потребностями имеют серьезные
проблемы в академических, личных, социальных и профессиональ-
ных выборах, поэтому их потребности должны быть должным обра-
зом учтены в школе [1]. 

Специалисты, непосредственно участвующие в образовательном
процессе таких учащихся, должны иметь знания пo профориентации
и консультированию. Ученикам должны быть созданы условия для
практической проверки своих профессиональных навыков, пригод-
ности к обучению выбранной профессии [2]. 

Проблема, исследуемая в данном докладе, основана на вопросе
о том, какую профессиональную компетенцию должны иметь
cпециалисты, обучающие учащихся с особыми учебными потреб -
ностями в период допрофессионального обучeния? Объект иссле -
дования – междисциплинарный подход к допрофессиональному
обучению учащихся с особыми учебными потребностями. 

Цель исследования – выявить, какиe специалисты и как (каким
образом) oни должны воплощать дoпрофессиональное обучение
учащихся с особыми учебными потребностями в общеобразователь-
ных школах.

Методы исследования – Для сбора данных исследования был
использован метод групповой дискуссии – метод Дельфи. В ходе об-
суждения полученные данные (предложения) были выделены и сгруп-
пированы в соответствии с аналогичными значениями (по рангам).

Выборка исследования – Дельфи группа состояла из 13 экспертов
(специальных педагогов, психологов, педагогов профессионального
обучения), имеющиx практический опыт работы с учащимися с осо-
быми учебными потребностями в общеобразовательных школах,
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профессионально-технических школах и в центрах специальной пе-
дагогики и психологии. Основoй отбора экспертов состоял в том, что
участвовать в исследовательской группе могли только высококвали-
фицированные специалисты, которые непосредственно общаются
и работают с учащимися, имеющими ограниченные возможности.

Результаты исследования. Большинство экспертов группы подчер-
кивают необходимость умения работать в команде специалистов
(профессионалов) (оценка состояния М = 2.6, оценка потребности
М = 4,8; полярность М = 2.2). Допрофессиональную подготовку
должна осуществлять команда специалистов, состоящая из профес-
сиональныx консультантoв, социальнoгo педагога, специальнoгo пе-
дагога, психолога, класснoгo руководителя. 

Подмечено, что для того, чтобы допрофессиональное обучение
было бы не только декларируемo на бумаге, но и реально происхо-
дилo, не хватает иметь большое количество квалифицированных
специалистов. Услуги допрофессионального обучения должны быть
включены в учебные программы и осуществляться во время лабора-
торных и практических работ, в школьной мастерской, в классе, по-
ездках, просмотре фильмов. 

По мнению экспертов, содержание допрофессионального обра-
зования должно в себя включать: развитие интелектуальных и базо-
вых навыков, способностeй, воспитание личности, теоретическую
и практическую допрофессиональную подготовку, профориента-
цию, практическoe тестирование профессиональных способностeй. 

Помогая учащимся с особыми учебными потребностями выбирать
профессию, очень важно правильно подобрать сферу деятельности
и профессиональных интересов. Ученики должны знать, какие свойства
и качества необходимы для выбора желаемой профессии. Необходимо
учитывать физические характеристики учащегося, состояние здоровья,
чтобы во время установить, подходит ли выбранная профессия. 

Эксперты подчеркивают прагматическую сторону образования.
Передача знаний должна быть связана с необходимым жизненным
опытом, так как практические знания делают более понятным про-
цесс образования. Образовательные программы должны быть адап-
тированы к индивидуальным потребностям обучаемых, которые не
должны быть ни слишком легкими, ни слишком тяжелыми. 

Эксперты предлагают специалистам, осуществляющим допро-
фессиональное обучение, не ограничиваться только использованием
классических методов обучения (таких как обучение, лекции,
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индивидуальные беседы). Качество допрофессионального обучения
определяет не количественное, а более последовательнoe качествен-
ное воплощение содержания образования. 

По мнению экспертов, специалисты, осуществляющие допрофессио-
нальное обучение, должны уметь развивать интелектуальные и об щие
навыки/ способности учащихся с особыми учебными потребностями,
воспитывать иx личностные свойства, основы теоритической и практи-
ческой допрофессиональной подготовки, создавать условия для опробо-
вания в профессиональнoй принадлежности.
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Зміна економічної ситуації в Литві, розвиток ринкової економіки
і досягнення в області технологій, стимулюють ріст попиту на робочі
місця для висококваліфікованих працівників. Існує потреба в осо-
бах, які б швидко орієнтувалися та адаптуватися на робочому місці.
Тому, актуальна проблема Литви, як і всієї Європи, це взаємодія
змісту освіти молодих людей з легкою інтелектуальною відсталістю
та їх стратегічних орієнтирів особистої кар’єри під час переходу від
школи до дорослого життя. Професійна підготовка студентів з особ-
ливими потребами залишається одним з найбільш проблемних об-
ластей системи освіти Литви. Перехід від шкільних занять до
працевлаштування для молодих людей з особливими освітніми по-
требами часто є проблемою. Завдяки інтеграції Литви у швидко мін-
ливому глобальному суспільстві зміст кар’єри освіти повинний бути
модернізованим, а його якість покращилася: більше уваги має при-
діляється розвитку кар’єри людей з особливими потребами. Одна
з цілей концепції литовського освіти є виховання людини, здатної
адаптуватися до мінливого соціальної, економічного життя. Ця ро-
бота заснована на екзистенціалізмі педагогічної концепції співісну-
вання вчителя та учня, які зацікавлені в основних питаннях
людського буття.

The change ofLithuania’s economic situation, the development of the
marketeconomy and theadvances intechnology stimulate demand of grow-
inghigher-skilled jobs. This requires persons having flexible orientation and
able to adapt rapidly to the workplace. In this context, the actual problem in
Lithuania, as well as throughoutEurope, is the interaction of content of ca-
reer education of  young people with mild intelectual retardation and their
strategic personalcareerlandmarks during transitionfromschooltoadult life.

Research methodology is  based on  existential and humanistic philo-
sophy. In the process of career education of mentally retarded young people
it is important to follow the existential philosophy idea that the actualiza-
tion of man‘s «here and now» is the most important. The paper is based on
existentialism pedagogical concept of promoting educator and learner in-
terested in the basic questions of human existence. 

The analysis of scientific literature and document analysis are used to
justify theoretically theinteraction of career education of young people with
mild mental retardation content and personal career landmarks during the
transition from school to adult life.

When Lithuania became an independent state and recognized the pri-
nciple of equal opportunities it became possible  for a person with limited
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opportunities  to act and organize their life on the same principles as for
all members of the society. 

It encourages to change the career education of young people with mild
mental retardation content, and to pay more attention to personal career
landmarks strategic interaction during the transition from school to adult
life, as this is very important to a young person’s future education, profes-
sional activity and self-expression.

The preparing for the profession of sudents with special needs remains
one of the most problematic areas of the Lithuanian education system.
Young people’s preparation for life, their opportunities to acquire profes-
sional skills could be improved by taking over the practices of other coun-
tries and adapting educational practice in Lithuania. The transition from
school to employment for young people with special educational needs is
often a challenge. The aim should be that a student could choose and would
be prepared to acquire a profession by having which the student would be
able to use maximum of their abilities and which would provide personal
satisfaction. To feel a full-fledged society for a disabled person it means to
have a job and make a living from it. The future of students with special
needs often  is to become a master ofcertain craft. According to scientists
vocational training of students with special needs is limited by certain as-
pects. It is difficult to distinguish the specialties in which education system
is capable of high-quality education of persons with special needs. On the
other hand, for individuals with special needs the opportunities of free
choice of a specialty remain rather limited.

The competition of people with disabilities in the labor market is worse
not only for health restrictions, but also because of lower education. Wi-
thout vocational education persons with disabilities can work only unskil-
led, low-paying jobs where they can not reveal their human potential. With
Lithuania’s integration into the rapidly changing global society the content
of career education should be modernized and its quality improved and
greater attention paid to the career development of people with special
needs. One of the goals of Lithuanian education concept is to educate a
person able to adapt to the changing social and economic life. Globaliza-
tion has an impact on various areas of life, poses new requirements and
challenges, promote the emergence of new professions, increase labor mo-
bility, and puts greater demands on workers’ social and professional com-
petence development (learning). People with mild intellectual disabilities
in this environment are constantly forced to compete in the labor market
and should be well prepared for working life, but at school they need to de-
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velop a career competence, the ability to integrate not only the labor market
but also to society. Currently, individuals with special needs can acquire
professional qualification in vocational  schools, special education bodies
and labor market training centers. Despite the active state policy for pro-
moting employment for persons with disabilities their access to employ-
ment and the employment rate remain unfortunately very small.

Conclusions
The preparing for the profession of sudents with special needs remains

one of the most problematic areas of the Lithuanian education system. The
transition from school to employment for young people with special edu-
cational needs is often a challenge.

The abilities of pupils with special needs need to developed in conjun-
ction with career education, vocational information, advice and guidance
already at school before vocational education.It calls for changes in capa-
city-building and to become a valuable and important to further young
man’s education, occupation and self-expression.

With Lithuania’s integration into the rapidly changing global society
the content of career education should be modernized and its quality im-
proved and greater attention paid to the career development of people with
special needs. One of the goals of Lithuanian education concept is to edu-
cate a person able to adapt to the changing social, economic life.
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Довгань Наталія Олександрівна,
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ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ І УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ
ВНАСЛІДОК ТРАВМІВНИХ ПОДІЙ НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІЙНИ

ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ

Актуальність дослідження. Формування в Україні суспільства орієн-
тованого на гуманістичні цінності як загальнолюдські в яких основ-
ними складовими за О. В. Киричук є цінність людського життя, його
недоторканість, повага до людини; ідеали свободи, справедливості,
честі, совісті і правдивості; милосердя та доброти, передбачає враху-
вання особливостей життєдіяльності країни в умовах неоголошеної
війни, травматизації громадян психологічної, медичної, соціальної.
Створення умов інтеграції вимушених переселенців та родини учасни-
ків АТО, які постраждали внаслідок травмівних подій в суспільне життя
вимагає розробки відповідної державної програми реабілітації, стан-
дартизації реабілітаційних заходів на законодавчому рівні. 

В контексті професійної реабілітації визначення умов і розробка
програми підготовки педагогічних кадрів, які постраждали внаслідок
травмівних подій неоголошеної війни до роботи з обдарованими до-
шкільниками, сприятиме інтеграції означеної цільової категорії
в суспільне життя за рахунок актуалізації професійних та психофі-
зіологічних ресурсів.
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Мета: в контексті професійної реабілітації визначити умови підго-
товки педагогічних кадрів, які постраждали внаслідок травмівних
подій неоголошеної війни, до роботи з обдарованими дошкільниками.

Основні результати. За результатами теоретичного аналізу ви-
значено особливості та проблеми психологічної готовності педаго-
гічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми. Засвідчено
необхідність спеціальної психологічної підготовки педагогічних кад-
рів в системі навчальних закладів, які здійснюють професійну під-
готовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, створюють
відповідні умови згідно з державними соціальними стандартами.

Психологічна підготовка педагогічних кадрів, які постраждали
внаслідок травмівних подій розроблялась в рамках гуманістично-цін-
нісного підходу О. І. Бондарчук до психологічної підготовки освітян,
а саме, здійснення психологічної підготовки в умовах спеціально
створеного розвивального середовища.

Для досягнення означеної мети розвитку когнітивної, мотивацій-
ної, операційно-регулятивної і особистісної складових психологічної
готовності до роботи з обдарованими дітьми визначені і обґрунтовані
найбільш адекватні форми та методи роботи з педагогічними кадрами,
які постраждали внаслідок травмівних подій неоголошеної війни.

При визначенні психологічних умов розвитку готовності до ро-
боти з обдарованими дітьми враховані специфічні особливості педа-
гогічних кадрів як дорослих учнів (О. І. Бондарчук, В. А. Семиченко):
мають професійні знання, спираються на власний професійний до-
свід, мають високий рівень тривожності, ознаки «емоційного виго-
рання» тощо; мають систему психологічних захистів, що спрямована
на збереження сталості внутрішнього світу шляхом деструктуру-
вання світу зовнішнього; мають систему смислів, цінностей, оцінних
критеріїв, яка часто відрізняється певною інерційністю, обмеженою
здатністю до змін тощо.

Доведено, за умовою врахування специфічних особливостей педаго-
гічних кадрів як дорослих учнів професійно реабілітаційна робота
повинна бути спрямована не на навчання, а більшою мірою на пере-
учування й розвиток, аніж на перебудову системи смислів слухачів, адже,
якщо нові знання будуть суперечити засвоєним смислам і цінностям,
значущість нової інформації знеціниться. Якщо інформація, яку здо-
бувають педагогічні працівники, постраждали внаслідок травмівних
подій неоголошеної війни щодо роботи з обдарованими дошкільни-
ками в результаті навчання (або переучування), буде узгоджуватись
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з їхніми поглядами, психофізіологічними установкам – слухачі будуть
схильні не тільки взяти її до відома, але й використовувати в процесі
професійної діяльності в нових умовах, на нових робочих місцях,
якщо ні –нова інформація, як правило, не буде засвоєна. 

Висновки. 1.Отримані результати теоретичного аналізу конкрети-
зували специфіку організації психологічної підготовки педагогічних
кадрів в контексті професійної реабілітації, що передбачає не стільки
передачу певної кількості професійних знань, умінь, навичок,
скільки їх орієнтацію на професійне вдосконалення, розвиток твор-
чого потенціалу, особистісне зростання за умовою врахування осо-
бистих поглядів, психофізіологічних установок, стану здоров’я тощо.

Доведено необхідність впливу на педагогічні кадри, які постраж-
дали внаслідок травмівних подій неоголошеної війни переважно на
особистісному рівні, зміну їх установок через розвиток мотивації,
особистісне зростання тощо; асиміляцію нових знань, умінь, нави-
чок у структуру їхнього професійного досвіду.

Egidijus Elijosius, Asta Rimeikyte,
Siauliai University, the Faculty of Social Welfare

AND DISABILITY STUDIES, SIAULIAI, LITHUANIA 
THE STRUCTURE OF VOCATIONAL SELF-DETERMINATION 

OF TEENS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES
IN EDUCATIONAL PROCESS

Елійошюс Егідіюс, Рімейкіте Аста, 
Шяуляйський університет, факультет вивчення 

соціального благополучяя і недуга, Литва

СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОВИЗНАЧЕНОСТІ
ПІДЛІТКІВ З ПОМІРНИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Проаналізовано результати професійного самовизначення підлітків
з легкими інтелектуальними відхиленнями. Також представлені на-
уково-методичні рекомендації для фахівців, які працюють в галузі про-
фесійної орієнтації та професійної реабілітації людей з особливими
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потребами. Якщо право вибору залежить від психічної, фізичної та со-
ціальної зрілості особистості, вікової психології, то рівень обумовле-
ності залежить від багатьох факторів навколишнього середовища.
Інтелектуальний розлад є специфічним чинником, що обумовлює і впли-
ває на закономірності професійності та психологію праці. Постійно
змінюється науковий та соціальний підхід до інвалідності, що спонукає
розглянути умови праці та професійної підготовки людей з особливими
потребами. Завданням спеціальної освіти Литви є підготовка молодих
людей з особливими потребами до соціальної адаптації та інтеграції
в суспільство. 

Abstract. The results of vocational self-determination of the teens with
mild intellectual disabilities (MID) have been analyzed in the article. Sci-
entific methodical recommendations for professionals who work in the area
of vocational counselling and vocational rehabilitation of the disabled have
also been presented. The level of independence of any decisions an indi-
vidual makes depends on psychical, physical and social maturity of the per-
sonality, its developmental psychology, the level of dependence on many
environmental factors. Intellectual disorder is a specific factor conditioning
and influencing regularities of vocational and work psychology. Constantly
changing scientific and social approach towards disability encourages re-
viewing the conditions of work and vocational training of the disabled.

The treatment of the processes of socialization and rehabilitation of the
disabled (MID) in the process of vocational self-determination

The restoration of the statehood of Lithuania is a complicated and long
process requiring new quality of thinking, wide and deep perception of
geopolitical environment, evaluation of all its factors, preparation of de-
tailed strategy and tactics, consistent and concrete realization of the plans
in practice [5]. Citizens are the part of the state and statehood. State care
for the welfare and safety of all citizens is necessary and inevitable, and care
for the disabled, that are «weakened» by fate is compulsory. The direction
of state development depends on the quality of the activity of its citizens.
Then the questions How? and Why? arises. This question naturally arises
in various social and industrial areas of life. One of the most important links
of the formation and self-formation of the society is education, more pre-
cisely, vocational education. Vocational training of the disabled in Lithua-
nia is being reformed together with all educational system not very rapidly
but noticeably [4]. 

The state may change only in a complex way, when its separate segments
change. Giving priority to one of them is approvable only to the extent it
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conditions or gives greater influence to the change of other parts of the
whole. High-quality and consistent implementation of vocational training
in a narrow sense and vocational education in a broad sense in the con-
temporary society should become one of the priority branches. The quality
of the vocational counselling and speciality training of the disabled as a
constituent of the aforementioned structure is mostly determined by the
validity of the decisions taken by these young people, their motivation co-
ordination with personal interests and social needs. 

The task assigned to the system of special education of Lithuania is to
prepare the disabled youth to social integration to the society and adapta-
tion in it. One of the most important links of this process is training and
self-training of the disabled youth as a dual process. The attention should
be paid not only to high-quality specialty training but also to the adaptation
of general cultural contents of education according to specific needs of the
disabled. Therefore, the sociopolitical motive of the research of this subject
is quite distinct.

The issues of pedagogy and psychology of work of the disabled are often
analyzed either on the basis of «work as therapy» [1] or together with the
research of work activity of persons with normal development (in Lithua-
nia) most often simply eliminating them. The area of our scientific research
is educational management of special vocational training, in particular the
analysis of the process of a young disabled person choosing a profession
and the possibilities of its management on the basis of the methods of sci-
entific principles. Scientific problem is the cognition of the educational
structure of vocational self-determination of a young person with mild in-
tellectual disorders from the pedagogical, social and psychological point of
view. Theoretical discussion and scientific investigation of this process is
relevant both for special didacticism as the branch of the discipline of edu-
cology (education science) and for social-pedagogical practice [2].

The aim of the research is to create or adapt the model [3] of the educa-
tion structure of vocational self-determination of the youth with mild in-
tellectual disabilities referring to statistical methods in an uninterrupted
educational process and evaluate the influence of subjective assessment of
teaching disciplines while making important decision in their lives. 

Hypotheses. The character of a disability (mild intellectual disorder),
social-pedagogical-psychological environment condition the quality of in-
dividual’s preparation for working activity and participation in the process
of vocational counselling, vocational self-determination and preparation.
The strategy, methods and contents of the organization of educational
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activity influence the result of the vocational self-determination of a youth
with mild intellectual disabilities.

The aim of the present article is to review the process of the research and its cer-
tain results and also present the principles of the formalization of recommendations.
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ВИЩА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ІНВАЛІДІВ 
ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ЇХ СУСПІЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Стрімкий світовий розвиток кінця ХХ – початку ХХІ призвів до
суттєвих  політичних, економічних та соціальних змін. Надзвичайно
швидко  індустріальне суспільство змінилось постіндустріальним, за-
снованим, насамперед, на  інформації, на її відкритості та доступності. 

За останні десятиліття в світі відбулась велика кількість масштаб-
них подій, які не могли не вплинути на поглиблення процесів гло-
балізації суспільства, на його розвій за новими законами. Завдяки
цьому різні сфери життєдіяльності суспільства (освіта, економіка,
культура, політика) вже не можуть бути закритими чи функціонувати
ізольовано. Суспільство стає різнобічним і не обмежується умовнос-
тями та рамками. На відміну від індустріального, основним страте-
гічним ресурсом постіндустріального суспільства стають знання
людини, її здатність набувати та використовувати ці знання. Відтак
інтелектуальний потенціал стає головною цінністю такого суспільства
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Під впливом швидкого розвитку технологій та інформаційного
суспільства увагу багатьох вчених привертає проблема ролі люд-
ського знання. Особливу зацікавленість вона викликала у таких
вчених як: П.Друкер, М.Кастельс, П.Ромер, Е.Тоффлер та інші. Зок-
рема, Е.Тофлер зауважив, що сфера знань – це вісь, навколо якої
концентруються нові технології, економічне зростання, соціальний
розвиток тощо. Важливою стає, насамперед, трансформація людини
[2]. Таким чином, знання та інновації засновані на них, стають вирі-
шальним чинником глобальної конкуренції.

Найважливішим механізмом відтворення інтелекту та знань у соціумі
є освіта. Тому освітня галузь чи не швидше за інші відреагувала на новітні
тенденції розвитку суспільства. Адже саме вона покликана підготувати
та адаптувати людини до  комфортного буття у світі майбутнього.

Програмним документом «Всесвітній доклад 2005 року. На шляху
до суспільства знань» ЮНЕСКО ще у 2005 році рекомендувало ви-
користовувати термін «суспільство знань», замінивши ним термін
«інформаційне суспільство» [1]. Суспільство знань має свою систему
цінностей: доступ до якісного і неперервного навчання, збереження
культурного та мовного різноманіття, прав людини, об’єднання на-
укових, дослідних, навчальних закладів та економіки в єдиний ком-
плекс, визначення ролі держави як організатора та координатора
становлення і розвитку суспільства знань.  

У серпні 2006 року представниками різних політичних сил та ор-
ганів влади України  був підписаний Універсал національної єдності.
Одним із основних пріоритетів майбутнього розвитку України цей
документ визначив «підвищення доступності та якості освіти, попу-
ляризація здорового способу життя, переорієнтування системи охо-
рони здоров‘я на людський розвиток….» [3].

Доступність освіти, перш за все, передбачає здобуття освіти та от-
римання необхідних для життя у соціумі знань людьми з особливими
фізичними можливостями. 

Тривалий час соціальна політика стосовно інвалідів носила ви-
ключно компенсаційний характер. Інтелектуальна спрямованість
суспільства суттєво змінила таке становище. На перший план ви-
йшла адаптація  людей з обмеженими фізичними можливостями
у життєве середовище на рівні із здоровими людьми. А це означає,
що інваліди, здобувши необхідні знання, не лише стають повноп-
равними членами суспільства, а й можуть достойно реалізовувати
себе у конкурентному середовищі. 
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Освітня галузь в Україні, як і в переважній більшості країн по-
страдянського простору, давно потребувала суттєвої реформації. Зов-
нішні чинники, пов’язані із стрімким розвитком суспільства знань
прискорили ці процеси, визначивши проблемні місця та першопо-
чаткові кроки. Насамперед, це стосується здобуття вищої профе -
сійної освіти людьми з особливими фізичними можливостями.
Головними в реалізації  принципів доступності освіти стають без-
бар’єрність та інтегрованість навчання. Це дає змогу інвалідам не
лише здобувати знання, а й, перебуваючи в звичайному студент-
ському середовищі, набувати досвіду спілкування, вирішення різно-
манітних ситуацій як професійних, так і особистісних. 
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СМИСЛОЖИТТЄВІ ОРІЄНТАЦІЇ 
ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Взаємозв’язок смислу життя, смисложиттєвих орієнтацій та про-
фесійного становлення особистості віднедавна активно вивчається
у психології Розробка цієї проблеми представлена сучасними дослід-
женнями Д.Н. Завалішиної, В.Е.Чудноського, А.Р.Фонарьова,
О.О.Бодальова, Л.А.Джалагонії, Т.В.Максимової, Є.А.Максимової
та ін. За останні кілька років психологи здійснили ряд теоретичних
та емпіричних досліджень цієї проблеми, спільною ідеєю яких було
тлумачення професійної самореалізації особистості як одного з ас-
пектів реалізації людиною смислу її буття.

На теоретичному рівні зв’язок смисложиттєвих орієнтацій  і про-
фесійного становлення можна обґрунтувати на основі тлумачення
М.І.Іванова ціннісною основою основи професійної діяльності. На
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його думку професійні знання можуть забезпечити успішність ро-
боти лише за умови наявності певних ціннісних явлень про профе-
сію. Якщо ж сама робота особистістю на значуща, не має цінності
для людини, то, незалежно від рівня професійної підготовки, від неї
важко очікувати продуктивної роботи [3, 51] ціннісні уявлення, що
стосуються професійної діяльності, виявляються у тому, що одні ас-
пекти професії можуть викликати інтерес до неї, підвищувати її при-
вабливість, тобто мати позитивну цінність, інші – занижувати
привабливість професії, тобто мати негативну цінність.  

Є.І Головаха виділяє три типи відношення особистісних ціннос-
тей до професійної діяльності, котрі можна тлумачити як ціннісну
основу професійної діяльності:1)цінності, що можуть бути реалізо-
вані безпосередньо в професійній діяльності (цінності, що містяться
в самому процесі і змісті праці), 2) цінності, що реалізуються за ра-
хунок професійної діяльності  (моральна та матеріальна вигода),
3) цінності,що можуть бути реалізовані поза професійною діяль-
ністю (при такій орієнтації професійні обов’язки можуть розгляда-
ється людиною як перешкода на шляху до реалізації непрофесійних
цінносте) [1]

Вочевидь, що найбільш оптимальними для самореалізації осо -
бистості є перше та друге співвідношення особистісних цінностей
з професійною діяльністю. У цьому контексті, які є водночас і осо-
бистісними цінностями людини, і цінностями процесу й змісту про-
фесійної діяльності. Можуть бути охарактеризовані як професійно
значущі, оскільки вони сприяють досягненню найвищого рівня
професіоналізму. Тут актуалізується проблема співвідношення про-
фесійних цінностей з системою смисложиттєвих орієнтацій осо -
бистості. В.В. Єрмолін, характеризуючи феномен професійного
покликання. Зазначав, що його  мотиваційне забезпечення виникає
на базі усвідомлення життєвих орієнтацій особистості  [2,259] І хоч
дослідник не розкриває сутності життєвих орієнтацій, вони цілком
могли б бути релевантними  смисложиттєвим орієнтаціям, у співвід-
несені з якими людина могла б будувати свій професійний шлях.
Таким чином, співвідношення професійних цінносте та цілей з ін-
шими особистісними цілями і цінностями може бути таким, що про-
фесійна самореалізація гармонічно «впишеться» у загальну життєву
лінію людини, чи, можливо, навпаки буде конфліктувати з нею,
а може й зовсім виявиться невагомою. Позитивна інтеграція професій -
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ної діяльності у життєву самореалізацію людини може забезпечуватись
включенням професійних цілей у систему пріоритетних життєвих
цілей-цінностей, які в цьому випадку постають смисложиттєвими.
Смисложиттєва проблематика студентів відображає процес проек-
тування їх особистісної самореалізації, ключовими моментами якого
є ціннісне самовизначення, побудова життєвих цілей, вибір  пріори-
тетних сфер самореалізації та життєво-практичне включення у них
молоді.,що супроводжується зростанням їх особистісної незалеж-
ності та соціальним самоутвердженням.

Однією з основних таких сфер є сфера професійного становлення
студенів,  що являє собою найбільш актуальну лінію їх самореаліза-
ції. Теоретичні та практичні дослідження ціннісно-смислової сфери
студентів, засвідчують наявність тісного зв’язку між переживанням
проблем професійного становлення та осмисленістю їх життя. Було
встановлено, що життєві цілі, задоволеність процесом саморе алізації
та переживанням осмисленості життя позитивно корелюють з задо-
воленістю професійним вибором, позитивним ціннісно-смисловим
ставленням студентів до обраної  професії, бажанням оволодіти
обраною спеціальністю та працювати за фахом у майбутньому, та на-
впаки, незадоволеність обраною професію, зовнішня вмотивова-
ність здобуття фаху, небажання працювати за обраною спеціальністю
у майбутньому перебувають у негативному взаємозв’язку з пережи-
ванням студентами осмисленості існування. Здійснений теоретич-
ний аналіз змістовних аспекті смисложиттєвих орієнтацій дозволив
встановити,  що пріоритетними сферами самореалізації є навчання
та майбутня професійна діяльність.

Відмітною ознакою функціонування смисложиттєвих орієнтацій
є детермінація ними основних напрямків самореалізації  людини
і, що особливо важливо, набір нею сфер самореалізації, у яких вона
й буде реалізовувати свої ціннісні вибори. Л.Е.Орбан-Лембрик най-
більш вагомими сферами самореалізації особистості назуває профе-
сійну сферу, сферу сімейно-побутових, сексуальних відношень,
спілкування, саморозвитку та самовдосконалення [4]. В.Ф.Солопов
та Л.В. Карпушина виокремлюють сфери професійного життя, ос-
віти, сімейного життя, суспільної активності [5].  Цей перелік сфер
самореалізації особистості цілком відображає основні можливі на-
прямки життєздійснення людини  у соціумі.  

Секція ІV               Актуальні проблеми
професійної



291

Література

1. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное опреде-
ление молодежи. – К.: Наукова думка, – 1988-144с.

2. Ермолин В.В. Профессиональное призвание. – Иваново 1999-354 с.
3. Иванюк М.И. Об актуальноти изучения профессиональных ценно-

стей \\ Вопросы профессиоведения: Науч.Труды. М.1997 – с. 50-59.
4. Несмелов В.И. Вопрос о смысле жизни в учении навозаветного отко-

ровения\\ Смысл жизни: Антология – М.: 2012 – с.65-92.
5. Солопов В.Ф, Карпушина Л.В. Морфологический тест жизненных

ценностей \\ Прикладная психология – М., 2001, №4. – С.9-30.

Lina Miliuniene
Faculty of social welfare and disability studies, 

Department of health study 
Siauliai University, Lithuania.

ASPECTS OF SELF-REALIZATION AND LIFE QUALITY 
OF PERSONS WITH DISABILITIES

Мілюнієне Ліна
факультет соціального благополуччя  та вивчення недугу, 

Департамент вивчення здоров'я 
Шяуляйського університету, Литва.

АСПЕКТИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇЇ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Розглянуто проблемні питання соціалізації людей з обмеженими
можливостями, а саме – як спортивна діяльність впливає на якість
життя людей з обмеженими можливостями, психологічні аспекти го-
ловного питання. Метою є дослідження питань задля поліпшення
якості життя, соціалізації людей з обмеженими можливостями. Опи-
сано соціологічне опитування, проілюстровано та описано його
результати. В результаті дослідження було встановлено – люди з об-
меженими можливостями які займаються спортом відчувають
більшу задоволеність життям, ніж люди що не займаються. Розгля-
нуто психологічні аспекти життя обох груп респондентів. Також було
встановлено що люди з обмеженими можливостями які не залучені
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до спорту, не сприймають спорт як корисний вид діяльності для себе,
а вибирають проводити вільний час із друзями. Отже, робота є акту-
альною з погляду психології, соціології, мета роботи була цілком
досягнена. 

The system of social integration ensures equal possibilities for people
with disabilities to participate in culture, sport and other areas of social life.
It is already 30 years that social policy of the United Nations and the Eu-
ropean Union has been promoting giving equal rights and possibilities to
people with disabilities to participate in all areas of social life including
sport activity and it denies inappropriate habitual and discriminating atti-
tude that people with disability are patients and only medical specialists
should regulate physical activity of people with disabilities. 

The variety of special needs is conditioned by different kinds of disabil-
ities (physical, visual, hearing, intellectual, etc) and the degree of the dis-
order of a function. Application of various means of physical, psychological
and social rehabilitation and education meeting the needs for physical ac-
tivity of people with disabilities is one of the tasks of applied physical ac-
tivity encouraging the possibility for people with disabilities to participate
in social life (social integration) and at the same time reducing the
manifestations of their disability (Adomaitien�, 2003a). According to
Mikelkevi�i�t� (2002) in improving life quality of persons with disabilities
and their social integration especially much attention is paid to applied
physical activity that can increase the potential of independence and pos-
itive self-evaluation of the aforementioned persons to the maximum.
Therefore, it is not a coincidence that in many developed countries people
with disabilities are involved to a greater and greater extent in various ap-
plied physical, sports and other recreational activities. According to Sku�as
(2003) applied physical activity is one of the factors of successful integration
of people with disabilities in the society. The development of recreational
and competitive sports of people with disabilities is an important factor of
improving their life quality and physical, psychological and social welfare
(Samsonien� et al, 2008; Campbell, E., Jones, G., 2002).  

However, despite the promotion of the integration of people with dis-
abilities and laws that regulate it, many people with disabilities are still seg-
regated and have poor possibilities to participate in the society and its
activity. The statistical data show that in Europe alone there are about 10
per cent of people with disabilities. These people with disabilities have the
same rights as all the inhabitants. Sport and physical activity are especially
important for emotional and social welfare of people with disabilities. So-
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cial problems and the problems of the integration of people with disabilities
in the society, their causes and obstacles are analyzed by many world and
also Lithuanian scientists  (Adomaitien�, 2007; Gudonis, 2000; Ruљkus,
2002; Sku�as, 2004; Daug�la, 2004; Sherrill, C., 1998 et al). Sku�as (2003a)
investigated whether the exercises of applied physical and sports may phys-
ically improve the life quality of people with disabilities. However, the au-
thor treated physical activity as a means to improve biosocial skills without
revealing the influence of sports on psychosocial functions. In the research
on the socialization of people with disabilities in applied physical activity
performed by Samsonien� et al (2008) the attempt has been made to iden-
tify the influence of the disorder of the functions of organism on the so-
cialization of people with disabilities. The authors also oriented towards
biosocial functions of people with disabilities. 

Recently there have been many researches on the problems of the so-
cialization of people with disabilities. However, there is a lack of works that
deal with the influence of applied physical and sport activity on persons hav-
ing movement disability in the aspect of psychosocial functions. In order to
solve the problems of the socialization of persons with disabilities it is not
enough to state the fact that people with disabilities are still a segregated part
of the society. The problem under research is described by the essential ques-
tion – how sports activity influences the life quality of people with physical dis-
ability. It is important to compare the indicators of life quality of persons
having physical disability who are involved and who are not involved in
sports, to identify what influence physical activity has on the aforemen-
tioned persons. Such research on the comparison of the indicators of life
quality of persons having physical disability who are involved and who are
not involved in sports would at least partially fill the lack of knowledge and
information about physical activity of people with disabilities, their attitude
towards disability, life satisfaction, etc., would allow revealing essential pe-
culiarities of the influence of applied physical activity on life quality. 

Object of the research – characteristics of physical activities, self-real-
ization and leisure time of persons having physical disability who partici-
pate and do not participate in applied physical activity. 

Aim of the research – to identify and assess the peculiarities of the in-
fluence of applied physical activities to improve life quality of persons hav-
ing physical disability.

Organization and methods of the research. Methodological basis of the
present quantitative research is the theory of social integration of people
with disabilities through applied physical activity. It has been referred to
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the precondition that the participation of persons with physical disability
in applied sports or physical activity has positive influence not only on
biosocial but also on psychosocial functions of the aforementioned persons. 

111 persons of various age groups (14-77 years of age) that have move-
ment disability participated in the research. To form research sample ran-
dom target selection has been used. The main criteria of the selection of
participants – physical disability, respondents moving only in a wheelchair. 

The survey took place in Љiauliai town sports club for people with disabil-
ities «Entuziastas», the sports festival for people with disabilities of Љiauliai
Region that took place in Љiauliai and in the Centre of Landscape Therapy
and Recreation under the Lithuanian Paraplegic Association in Monciљk�s .

Statistical methods (analysis of percentage, means and frequencies, chi
square, non-parametrical Mann-Whitney U test) have been applied for data
processing. Empirical data have been processed and graphically formatted
using SPSS (Statistical Packet for Social Sciences 11.0) and Microsoft Excel.

In order to find out the peculiarities of the impact of applied physical
and sports activity to improve the life quality of persons having physical
disability, the respondents have been divided into two groups:

1. The group of the respondents  – involved in sports – consists of per-
sons participating in applied sports activity of various level, from the elite
sportspeople and organized sportspeople with disabilities who in organized
manner and systematically train and participate in the club competitions,
represent the club in national sport events for people with disabilities
(Campbell, Jones, 2002) to those who are involved in sports inactively or
with recreational goals, who are involved in sports irregularly, represent
their sports club and are mostly involved in sports as recreation – a form
of spending leisure time (Campbell, Jones, 2002).

2. The group of respondents – not involved in sports – consists of persons
who do not participate at all in applied physical activity of any level.

Results of the Research
Out of all the respondents 60,4% participated in applied sport activity.

A little less than a half of all the respondents (39,6%) stated that they were
not involved in sports. Among the men there were 73,2% of those who are
involved in sports and only 26,8% stated they are not involved in any applied
sport or physical activity. The number of women involved in sports was much
smaller, only 37% of all the women who participated in the research were
involved in sports. The respondents who participated in the research were
from 14 to 77 years of age. The majority (N=37) of them were in their
midlife (25-35 years). There were only 9 senior persons among the respon-
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dents (58 and more years). As it has been expected children and teenagers
(14-24 years) were the most active in sports, even 91,3% of the respondents
of this age are involved in sports. The number of the respondents involved
in sports was also big (even 70%) in the age group of 36-46. It has been no-
ticed that the respondents of senior (47-57 years) and elderly (58 and more
years) age are rarely involved in sports. In the group of elderly people only
22,2% are involved in sports. It is possible to make a presumption that ap-
plied physical and sports activity is not sufficiently applied in gerontology.

Figure 1. Kinds of sports cultivated by the respondents
involved in sports, per cent

Out of all the respondents involved in sports that participated in the research
almost one third (30,4%) is basketball players. The number of the representa-
tives of individual kinds of sport was a little smaller, for example: swimmers
(17,7%), track-and-field athletes (13,9%) and weightlifters (11,4%). The num-
ber of chess players and draughts players is also the same. The smallest part of
people with disabilities involved in sports consisted of shooters (2,5%), Boccia
players (1,3%) and volleyball players (1,3%) (Figure 1).

The data of the investigation of the factors conditioning the decision to
get involved in sports have shown that many (35,9%) respondents are in-
volved in sports because they want to spend their leisure time with other
friends with disabilities during trainings. 19,8% stated that they were
encouraged by other friends with disabilities involved in sports. The wish
to win (15,3%) was also important factor and motivating to get involved in
sports. The example of famous sportspeople (7,6%) and teachers (9,2%)
were indicated as least motivating factor by the respondents (Figure 2).
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Figure 2. Psychical health of people with disabilities involved
and not involved in sports, in points 

Note: * p – statistical significance of difference. Chosen threshold of statisti-
cal significance: p < 0,05.

Conclusions
1. The results of the questionnaire survey have shown that the respondents

with physical disability who go in for sports feel bigger life satisfaction, assess
their psychical health more favourably than those who are not go involved in
sports. The attitude towards one’s disability among persons with disability
who are involved in sports is much more favourable than among those who
are not. Persons with disability who are involved in physical and sport activity
tend to rely more on their strengths even when favourable conditions are not
created for them. Meanwhile, the unadjusted environment more often hin-
ders the respondents not involved in sports from feeling like an able person
of full value. The indicators of life satisfaction and attitude towards one’s dis-
ability among persons with disability who participate in sport activity are bet-
ter than among those who do not participate. 

2. The results of the research have revealed that the number of people
with disability involved in sports is larger by one-third than of those who
are not involved. The most popular kind of sports among people with dis-
abilities is basketball. This kind of sports is chosen by about 30 % of the re-
spondents involved in sports. 
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3. Both groups of the respondents pointed out another person with dis-
ability as the most important agent of socialization. However, people with
disabilities both involved and not involved in sports differently assessed the
institutions that helped them to socialize. The respondents involved in
sports favourably evaluated the information given by many institutions,
meanwhile those not involved in sports restricted themselves with the in-
formation received in treatment institution or active rehabilitation centre.

4. People with disabilities themselves pointed out the wish to spend
leisure time with friends as the most important factor that conditioned the
respondents’ participation in sports or physical activity. As the main reason
of not involving into applied physical activity people with disability indi-
cated lack of perception of the usefulness of sports. 
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ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ МОЛОДІ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

ІХ ІНТЕГРАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВО

Одним з найважливіших аспектів соціалізації та самореалізації
будь-якої людини є трудова діяльність, а особливо людей з особли-
вими потребами, для яких трудова зайнятість є життєво необхідним
стимулом, що дає змогу не тільки поліпшити матеріальне становище,
а й відчути свою значимість, само розвинутися та реалізуватися у про-
фесійній діяльності, зробити свій влад у добробут всього суспільства. 
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Невід’ємним правом інвалідів є право на працю, незважаючи на
обмежену працездатність, тож перед державою особливо гостро по-
стає питання про забезпечення рівних прав і можливостей реалізації
особами з інвалідністю права на працю, а особливо це стосується мо-
лоді з особливими потребами. 

Право людей з особливими потребами на працю встановлено за-
конами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Ук-
раїні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про зайнятість
населення» тощо, які спрямовані на створення людям з особливими
потребами можливостей продуктивно працювати і передбачають
конкретні механізми їх реалізації. Проте, на превеликий жаль, за-
значені нормативно-правові акти не достатньо детермінують чіткість
та ефективність державної політики щодо працевлаштування людей
з інвалідністю.

Організація діяльності підприємств інвалідів має свої особли-
вості, пов’язані з використанням праці осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями. Це ставить такі підприємства у нерівні умови
з іншими суб’єктами господарської діяльності (нижча продуктив-
ність праці, збільшення витрат на обслуговування робочих місць, ви-
сока собівартість продукції тощо) [3, с. 535]. Це стає однією з причин
небажання деяких роботодавців працевлаштовувати робітників
з числа осіб з обмеженими можливостями.

Ще однією з проблем працевлаштування осіб з інвалідністю є на-
явність стереотипів та упереджень по відношенню до них, які мають
мало спільного з реальністю, а їх джерело слід шукати не у проблемі
наявності інвалідності у цих людей, а у сприйнятті їх оточуючими,
у точу числі роботодавцями, і в організації роботи. 

Наступною причиною труднощів працевлаштування людей
з особливими потребами є відсутність інклюзивної системи отри-
мання професійної освіти даної категорії громадян. Інклюзивні
умови навчання тільки починають впроваджуватися в деяких за-
гальноосвітніх закладах нашої країни, тоді як професійну освіту мо-
лодь з особливими потребами, здебільшого, продовжує отримувати
в спеціальних (закритих) професійних освітніх закладах, що нега-
тивно впливає на соціалізацію та інтеграцію молоді з особливими
потребами, робить їх неконтактними та неконкурентоспромож-
ними у соціумі здорових людей. 

Саме тому, одним із основних завдань соціально-педагогічної
діяльності з молоддю з особливими потребами «…є сприяння їхньої

реабілітації людей                                                           Секція ІV
з інвалідністю



300

інтеграції у суспільне життя завдяки професійно-трудовій реабілі-
тації, яка покликана забезпечити особам зазначеної категорії умови
для професійної діяльності відповідно до їхніх можливостей та ін-
тересів» [1].

Послуги з професійної реабілітації інвалідів – це комплекс медич-
них, психологічних, інформаційних заходів, спрямованих на ство-
рення сприятливих умов для реалізації права людини з особливими
потребами на професійну орієнтацію, підготовку, освіту, зайнятість.
Їх перелік зафіксовано у Державній типовій програмі реабілітації
людей з особливими потребами, блоці «Професійна реабілітація ін-
валідів» та має включати такі безоплатні для інваліда або надані на
пільгових умовах послуги з професійної реабілітації: 1) експертиза
професійних здібностей інвалідів; 2) послуги з професійної орієнта-
ції; 3) послуги з професійної підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації; 4) послуги з професійної освіти [2].

Головними завданнями професійної реабілітації людей з особливими
потребами є: 

– надання рівних із здоровими людьми можливостей людям
з особливими потребами у всіх сферах, в тому числі у сфері трудових
відносин та освіти; 

– підвищення рівня зайнятості та забезпечення раціонального
працевлаштування через одержання належної професійної освіти
або підвищення кваліфікації; 

– підвищення соціального статусу, рівня конкурентоспромож-
ності людей з особливими потребами на ринку праці; 

– посилення мотивації до праці та стимулювання працюючих осіб
з особливими потребами; 

– підвищення загальноосвітнього та професійного рівня осіб
даної категорії в умовах інклюзивного освітнього середовища.

Поліпшенню ситуації працевлаштування осіб з обмеженими
можливостями в Україні може сприяти: створення єдиної комплекс-
ної системи професійної реабілітації інвалідів; формування без-
бар’єрного освітнього середовища для осіб з особливими потребами
як головного засобу прискорення їх інтеграції у суспільне життя та
самореалізації у професійній діяльності.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
ЯК ОБ’ЄКТ ОЦІНЮВАННЯ

Модернізація вітчизняної системи освіти, зокрема системи за-
гальної середньої освіти, забезпечення європейських стандартів її
якості вимагає концентрації зусиль нашої держави й суспільства на
вирішенні цієї проблеми, ефективного використання актуальних, ге-
нерування й залучення нових ресурсів. Одним з прихованих потуж-
них механізмів реформування системи освіти з вказаною вище
метою є інноваційний розвиток загальноосвітніх навчальних закла-
дів. Такий шлях розвитку загальноосвітнього навчального закладу
(далі – ЗНЗ) для дітей з особливими потребами (інвалідністю) має
суттєві переваги: активізує продуктивну участь його в процесах онов-
лення вітчизняної системи освіти, забезпечує інтенсифікацію освіт-
ньої діяльності ЗНЗ для дітей з особливими потребами, створює
передумови для швидкого реагування його педагогічного колективу
на освітні запити дитини з інвалідністю, її сім’ї та суспільства, по-
легшує впровадження необхідних освітніх інновацій тощо.

Оптимальне й ефективне використання означеного вище меха-
нізму освітніх змін стане можливим за умови створення комплексу
необхідного теоретико-методичних, нормативно-правових, органі-
заційних основ тощо. Однією з важливих проблем становлення
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теоретико-методичного забезпечення інноваційного розвитку ЗНЗ
для дітей з особливими потребами є створення теоретичних і техноло-
гічних основ його оцінювання. Вагомим кроком на шляху до вирі-
шення цієї проблеми є уточнення поняття та з’ясування сутнісних
характеристик процесу інноваційного розвитку ЗНЗ для дітей з особ-
ливими потребами, які мають значення для його оцінювання.

Отже, інноваційний розвиток ЗНЗ для дітей з особливими потре-
бами – це процес якісних взаємопов’язаних інноваційних змін ком-
понентів педагогічної системи сучасного навчального закладу,
зумовлений добровільною інноваційною освітньою діяльністю його
педагогічного колективу, які (зміни) призводять до якісно нових, ін-
новаційних освітніх та соціальних результатів.

Розглядаючи інноваційний розвиток ЗНЗ для дітей з особливими
потребами як системний об’єкт оцінювання, в ньому можна виді-
лити такі компоненти: суб’єкти, об’єкти, управління, засоби, зміст,
ресурси, результати. Інноваційний розвиток ЗНЗ для дітей з особли-
вими потребами виконує такі основні функції: інформаційно-про-
світницьку, освітню й самоосвітню, стимулювально-мотиваційну,
прогностично-випереджальну, проектну, організаційно-ресурсну,
методичну, оцінно-регулятивну.

Інноваційний розвиток ЗНЗ для дітей з особливими потребами
передбачає проходження таких етапів: функціонування, концептуа-
лізація та проектування, упровадження, оцінювання та коригування,
функціонування (далі цикл повторюється).

Для ефективного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ для
дітей з особливими потребами необхідно враховувати такі його сут-
нісні властивості: цілеспрямованість, системність, комплексність,
варіативність, динамічність і тривалість, прогресивність (спрямова-
ність до оптимальнішого, досконалішого), інтенсивність (спрямо-
ваність на досягнення якісного нових форм і змісту діяльності),
ініціативність (добровільний і понаднормативний характер актив-
ності педагогічного колективу), експериментальний характер.

Оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ для дітей з особливими
потребами – це процес установлення якісного рівня й кількісних по-
казників (загальних і за кожним окремим компонентом) інновацій-
ного розвитку ЗНЗ для дітей з особливими потребами, надання йому
якісної й кількісної об’єктивної й обґрунтованої оцінки.
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EVALUATION OF FUNCTIONAL CAPACITY OF VOCATIONAL
SCHOOL STUDENTS OF DECORATOR’S SPECIALITY 

Савенковієне Агне, Добровольськіте Ілона
Шяуляйський університет, Литва.

ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
ПРОФЕСІЙНИХ ШКІЛ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЕКОРАТОР

В даній науковій роботі, висвітлюється питання – відповідності
функціональних здібностей студентів професійних шкіл спеціаль-
ності декоратор вимогам роботодавців, а також психологічні аспекти
питання. 

Дослідниками було скомпоновано групу респондентів( студенти)
з 10 людей, з яких 9 хлопців та 1 дівчина, середній вік респондентів –
19,6 років. Експеримент тривав один місяць. Дослідження орієнтовані
на визначення змін у функціональних здібностей студентів до і після
реабілітації. Критеріями оцінювання були:  швидкість психомоторних
реакцій, спритність у виконанні та обробці завдань. Було розроблено
індивідуальні тести по програмі Ergos II Work Simulator та виміряні ре-
зультати опитування. Після чого протягом одного місяця респонденти
проходили реабілітацію та  пройшли опитування у друге. 

Було виявлено наступні зміни: швидкість психомоторних реак-
цій, динамічного перенесення зросла, і є позитивним результатом.
Рівень функціональних здібностей респондентів після реабілітації
відповідає вимогам роботодавців, що приводить до висновку, що реа-
білітація позитивно впливає на функціональні здібності студентів та
є дієвим методом поліпшення умов праці, і засобом уникнення ви-
робничих травм. 

Abstract. The aim of the research – to evaluate the change in functional
capacity in students of the vocational training study programme of the de-
corator (n=10) applying  vocational  rehabilitation  programmes.  The res-
pondents were evaluated with ErgosII Work Simulator. Individual
rehabilitation programme for training functional capacity was created for
every respondent and performed for three month time period. The sample
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group consisted  of 9 boys and 1 girl. The average age of the respondents –
19,6 years.

Relevance of the topic. People  in  choosing  a  job  should  be  ready  to
appropriately  physically  participate  in work activity, to have personal abi-
lities to perform a certain chosen job. Therefore, it is very important to pay
attention to people’s physiological, psychological and social preparedness
for work so that people’s health is not damaged during work [2; 3; 4; 5]. 

The evaluation of human physical abilities before choosing a job is a
very important factor that may have positive influence on the decreasing of
professional illnesses because of physical and ergonomic factors. Namely
ErgosII Work Simulator is created to evaluate functional and physical
human abilities and compares them to work requirements [1]. 

Aim is to evaluate the change in functional capacity in students of the
speciality of decorator applying vocational rehabilitation programmes. 

Research methods. Testing and evaluation by standard tests:  evaluation
of the speed of psychomotor reactions, dynamic carrying (weight 5 kg; dis-
tance – 6 m), handling dexterity (left/right hand).

Results of the research. In order to reveal the changes in decorators’
work capacity the means of the tests of dynamic carrying, the speed of psyc-
homotor reactions and the handling dexterity performed by the respon-
dents have been compared. The means of speed of performing tests have
been compared to the obtained results before and after rehabilitation. The
respondents’ results of the speed have also been compared to the set crite-
rion of  the  requirements  for  the  decorators’  profession,  standard  de-
viation  (SD)  and  statistical significance according to Wilcoxon rank
criterion have been taken into account.

The changes in the strength during the tests of the speed of psychomotor
reactions among decorators and dynamic carrying before and after rehabili-
tation have been presented.  The  means  of  the  speed  of  psychomotor  re-
actions  and  dynamic  carrying  have been  compared  to  the  set  competitive
level  (competitive  –  MTM  –  81  per  cent  –  100  per cent). Having ana-
lyzed the obtained data it has been noticed that the results of all the tests of
the speed of psychomotor reactions have increased after rehabilitation, i.e.
the change is positive. The mean of the respondents’ results of the test (2-T)
in dynamic carrying (weight 5 kg; distance – 6 m) before and after rehabili-
tation corresponds to the level above competitive MTM – 100 per cent <,
i.e. the highest result of evaluation. The mean of the results of the test of the
reaction to the stimulus reaching forward (7-T) has increased by 2,8 per cent,
the mean of the results of the test of the reaction to the stimulus
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bending/stooping (8-T) has increased by 11,7 per cent, and the results of the
tests of handling dexterity of left hand (9-T) and right hand (10-T) have in-
creased respectively by 9,9 per cent and 11,3 per cent. The results of all these
tests have increased, however, the means of the speed of the respondents’ re-
actions before rehabilitation and after rehabilitation correspond to the level
below competitive MTM – 0 < 80 per cent. To evaluate the difference in
strength among the respondents Wilcoxon rank criterion has been applied.
This criterion reveals that the strength of performing tests of the reaction to
the stimulus bending/stooping (8-T – z= -2,67, p=0,008, r=1,19), handling
dexterity of left hand (9-T – z= -2,81, p=0,005, r=1,13) and right hand (10-
T – z= – 2,60, p=0,009, r=1,21) after rehabilitation has changed statistically
significantly. After rehabilitation the strength of performing the tests 8-T and
10-T in 9 respondents has changed positively, in 1 respondent – negatively,
the strength of performing the test 9-T in all the respondents (n=10) has
changed positively.  With  regard  to  the  standard  deviation  it  has  been
noticed  that  before  and  after rehabilitation the respondents’ results in per-
forming these tests were different, especially the results of the test of dynamic
carrying (SD=27,1).

Conclusions 
The speed of psychomotor reactions and the results of dynamic carrying

have increased, i.e. the change is positive. The reaction to the stimulus
bending/stoping, handling dexterity of  left and right hands have changed
statistically significantly (p<0,05).

The results in dynamic carrying before and after rehabilitation  corre-
spond to the level above competitive MTM – 100 per cent <, i.e. the highest
result of physical requirements. The speed of psychomotor reactions after
rehabilitation as well as before rehabilitation corresponded to the level
below competitive MTM – 0<80 per cent, although the results have im-
proved and the difference from the set competitive level has decreased. Re-
ferring to standard deviation the changes in performing tests in all evaluated
areas are different, i.e. the changes in the respondents’ physical capacity
were individual.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Професійна реабілітація передбачає відновлення понижених або
втрачених професійних функцій, відбір професії і адаптацію до неї
інваліда, дитини-інваліда, відновлення трудової діяльності інваліда
за старою або новою професією

Професійна реабілітація включає заходи щодо забезпечення зай-
нятості інвалідів, експертизи потенційних професійних здібностей,
професійної орієнтації, професійної підготовки, підготовки ро бочого
місця, професійно-виробничої адаптації, раціонального працевлаш-
тування, динамічного контролю раціональності працевлаштування
і успішністю професійно-виробничої адаптації. Професійна реабілі-
тація спрямована на забезпечення конкурентоспроможності інваліда
на ринку праці і його працевлаштування, як в звичайних виробничих
умовах, так і в спеціально створених умовах  праці.

Послуги з професійної орієнтації дітям-інвалідам надають спеці-
альні загальноосвітні школи (школи-інтернати), загальноосвітні са-
наторні школи при участі, у разі потреби, центрів соціальних служб
для молоді і реабілітаційних установ.

Професійну орієнтацію інвалідів в працездатному віці, які мають
бажання працювати, і зареєстровані в державній службі зайнятості,
може здійснювати державна служба зайнятості. Держава гарантує
інвалідам право на безвідплатне отримання професійної освіти
і пов’язане з цим обслуговування відповідно до індивідуальної про-
грами реабілітації інваліда. Інваліди, діти-інваліди з важкими фор-
мами інвалідності, які потребують спеціальних умов для здобування
професійної освіти, за своїм бажанням можуть вчитися в спеціаль-
них навчальних закладах або в навчальних закладах загального типу,
де створюються відповідні умови згідно державним соціальним нор-
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мативам, і у разі потреби – за навчальними програмам, адаптованим
для навчання осіб, які потребують корекції фізичного і/або розумо-
вого розвитку. У разі неможливості здійснювати професійну освіту
інвалідів, дітей-інвалідів в загальних і спеціальних навчальних за-
кладах їх навчання організовується (за їх згодою або за згодою їх за-
конних представників) вдома за індивідуальними навчальними
планами, якщо ця форма допускається змістом професійного на-
вчання по певній спеціальності.

В Україні функціонують 44 реабілітаційних заклади, з яких лише
23 займаються професійною та трудовою реабілітацією осіб з обме-
женими фізичними можливостями. Діючі центри медичної, профе-
сійної та соціальної реабілітації  не мають належного наукового,
медичного, матеріально-технічного, навчально-методичного, інфор-
маційного забезпечення з питань ерготерапії, фізіотерапії та фізичної
терапії, профорієнтації та професійного навчання. Відсутні індиві-
дуальні програми реабілітації та адаптації таких осіб у навчальних за-
кладах і на виробництві. 

Переліки професій, що враховують медичні показання та проти-
показання за кожним видом і групою інвалідності, відповідно до
яких здійснюється професійне навчання та працевлаштування осіб
з обмеженими фізичними можливостями, є застарілими. Незадо-
вільним залишається кадрове забезпечення фахівцями з професійної
реабілітації зазначених осіб.

Професійна реабілітація поєднує професійне навчання з захо-
дами соціальної, психологічної реабілітації та медичного супроводу. 

Провідним закладом у здійсненні завдань професійної реабілітації
інвалідів є державна соціальна установа – Всеукраїнський центр про-
фесійної реабілітації інвалідів Міністерства соціальної політики Ук-
раїни. Центр оснащений за принципами безбар’єрності, має сучасну
навчально-методичну та матеріально-технічну бази і забезпечує од-
ночасне проходження професійної реабілітації 136 інвалідами І-ІІІ
груп різних нозологій. Тут здійснюється професійна підготовка за
10-ма робітничими професіями. Особи з повною загальною серед-
ньою освітою за 5 місяців можуть здобути наступні спеціальності:
«оператор комп’ютерного набору», «секретар керівника», «перукар»,
«бджоляр», «слюсар з ремонту автомобілів», «взуттьовик з ремонту
взуття», «обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». Маючи пов -
ну чи базову середню освіту та провчившись 10 місяців, слухачі здобу -
вають спеціальності «соціальний робітник», «вишивальниця», «швея».
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Проживання, харчування, заходи професійної реабілітації та на-
вчання, соціальної, психологічної реабілітації та медичного супро-
воду в Центрі здійснюються для інвалідів безоплатно за рахунок
коштів Державного бюджету.

Вибір професії залежить від бажання інваліда, його інтересів,
здібностей та стану здоров’я. Перед тим, як обирати професію та на-
вчальний заклад, необхідно заздалегідь отримати медичну консуль-
тацію щодо можливості навчатися та працювати за обраною
спеціальністю. Тільки лікарі можуть кваліфіковано надати заключ-
ний висновок щодо професійної придатності, про що робиться від-
повідний запис в індивідуальній програмі реабілітації інваліда, яку
видає МСЕК.

Приєднавшись до Європейської соціальної хартії, Україна зо -
бов`язалась активно сприяти зайнятості осіб з інвалідністю, їх про-
фесійній орієнтації і навчанню, створювати умови для використання
їх праці у звичайному виробничому середовищі, а там, де це немож-
ливо, створювати спеціальні робочі місця. Політика держави щодо
вирішення цих проблем спрямована на перехід від медичної до со-
ціальної і реабілітаційної моделі інвалідності. Однак, незважаючи на
фундаментальну законодавчо-нормативну базу сприяння розвитку
людського потенціалу інвалідів, сформованість досить великої ме-
режі їхніх громадських організацій, функціонування центрів профе-
сійної реабілітації знаходиться на неналежному рівні. 

Одним з показників інтеграції інвалідів у суспільство, є рівень їх
зайнятості та кількість створених для них робочих місць. Підтримка
інвалідів з боку держави реалізується, в першу чергу, шляхом гаран-
тованого їх працевлаштування у межах встановленого законом нор-
мативу робочих місць. В Україні діє концепція квотування державою
певного відсотка робочих місць на підприємствах. Відповідно до
ст.19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
всім підприємствам, установам та організаціям з кількістю працюю-
чих від восьми і більше осіб установлено норматив зі створення 4%
робочих місць для працевлаштування.

Україна має забезпечувати і заохочувати реалізацію права на
працю осіб з інвалідністю шляхом ужиття, у тому числі в законо-
давчому порядку, належних заходів, спрямованих на розширення
можливостей для індивідуальної трудової діяльності, підприєм-
ництва, розвитку кооперативів і організації власної справи, най-
мання осіб з інвалідністю в державному секторі, заохочення
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програм професійної та кваліфікованої реабілітації, збереження
робочих місць і повернення осіб з інвалідністю на роботу. Законо-
давство нашої держави передбачає сприяння зайнятості інвалідів
як на вільному ринку праці, так і в спеціалізованих підприємствах,
організаціях для інвалідів. Проте залишається чимало не виріше-
них питань.

Лайма Томенене,
Факультет изучения социального благополучия и недуга, 

Шяуляйский университет, Литва.

РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В ПЕРИОД ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

XXI век – эпоха информационной цивилизации, новых компью-
терных технологий, все наше общество насыщенно математикой.
Современный человек не может обойтись без базовых математиче-
ских знаний, мира цифр и вычислений. В связи с этим возникает по-
требность развивать математические способности каждого члена
общества, поскольку с основами математической грамотности чело-
век сталкивается каждый день во всех сферах жизни.

В условиях экономического кризиса, спада производства возни-
кает потребность в подготовке рабочих кадров, способных быстро
реагировать на изменения в рыночной экономике, на повышение
квалификационных требований к работникам. В условиях возрас-
тающего уровня безработицы и конкуренции возникает особенно
много проблем в подготовке рабочих кадров среди молодых людей с
ограниченными возможностями. Многие ученые (Vorria, Wolkind  и
др. [3]; Радзевичене [4]; Баранаускене, Рушкус [5]; Баранаускене, Йо-
драитис [6], Баранаускене, Гележинене, Томенене, Василяускене, Ва-
лайкене [7] и др.) отмечают, что в профессиональной подготовке
такой категории людей важное место должно занимать формирова-
ние необходимых навыков (таких как коммуникационные, социаль-
ные, практические, трудовые навыки, навыки формирования общей
и математической грамотности, самообслуживания, умений опери-
ровать числами и счетами, умением самостоятельно жить и адаптиро вать
предметы окружающей среды к своим потребностям и др.). Такой про-
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цесс обучения для учащихся с ограниченными возможностями
особенно важен, ведь формирование ранее упомянутых умений и на-
выков должно начаться ещ� в школе, в период активной подготовки
к профессиональной и трудовой деятельности. При нынешнем раз-
витии науки и техники производительный труд без хотя бы элемен-
тарных знаний математики просто невозможен.

Современные образовательные теории и практики с учетом ме-
няющихся взглядов на жизнь и образование, оценки и переориен-
тации жизненных приоритетов, требуют кардинального изменения
процесса преподавания математики в старших классах, соотноше-
ния теории и практики в процессе обучения учащихся с ограничен-
ными возможностями. Следовательно, было бы познавательно
пpоанализировать аспекты формирования навыков функциональной
математической грамотности подростков с проблемами в развитии
и ограниченными возможностями в период обучения в старших
классах основной школы и уточнить значение этих навыков для под-
готовки к профессиональной деятельности. Для этой цели были
опрошены 124 преподавателя профессиональных училищ Литвы
(выборка исследования).

Цель исследования – выяснить мнение педагогов, занимающихся
подготовкой к профессии молодых людей с ограниченными возмож-
ностями, о возможностях формирования функциональной матема-
тической грамотности в период допрофессионального обучения.

Методы исследования – анкетирование, статистический анализ
данных, собранных во время исследований. Анкета составлена из
вопросов, касающихся 3 основных тем: «Реальный уровень матема-
тической грамотности молодых людей, обучающихся профессии
в учебных профессиональных учреждениях», «Система математиче-
ских знаний, умений и навыков, необходимых для успешного овла-
дения профессиональными знаниями и навыками», «Рекомендации
по поводу усовершенствования процесса формирования функцио-
нальной математической грамотности у подростков с ограничен-
ными возможностями в старших классах».

Результаты исследования. Педагогические и психологические ис-
следования, а также анализ ответов преподавателей на вопросы
1 блока вопросника показывают, что уровень математической гра-
мотности учащихся проф. училищ доволно низкого уровня. Уча-
щиеся с ограниченными возможностями, даже обладая знаниями,
не могут ими воспользоваться при решении трудовых задач, условия
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которых тесно связаны с изучаемой профессией. У них не возникает
ассоциаций между определенными математическими понятиями,
закономерностями и теми жизненными явлениями, с которыми они
сталкиваются в процессе выполнения трудовых и бытовых опера-
ций, обучения профессии. По мнению опрошенных педагогов,
только одна третья часть учащихся стараются полученные в школе
математические знания применять для решения жизненых и трудо-
вых задач. Состав учащихся чрезвычайно разнороден, поэтому труд-
ности и потенциальные возможности каждого молодого человека
своеобразны.

Результаты анализа полученных данных из ответов на вопросы
2 и 3 блока анкеты, позволяют сделать следующие обобщенные
выводы: 

Формирование навыков функциональной математической
грамотности должно стать важной частью периода допрофессио-
нального обучения, когда важна подготовка подростков c ограни-
ченными возможностями к выбору будущей профессии. Процесс
обучения математики, как и других предметов, должен быть орга -
низован руководствуясь новой прагматической парадигмой, что
способствует обучению и учению в более привычной, реальной
социально-экономической среде, создавая условия ученикам само-
стоятельно или с помощью учителя применять знания в практиче-
ской деятельности. Важная задача обучения математике подростков
c ограниченными возможностями � формирование таких математи-
ческих знаний, умений и навыков, которые прежде всего являлись
бы практически ценными и содействующими их профессионально-
трудовой подготовке. Значительное место в такой подготовке
должно занимать формирование навыков измерения, счета, взвеши-
вания, пользования справочниками, таблицами, графиками; состав-
ления своего, семейного бюджета, исходя из реального дохода,
производить банковские операциии и решения разнообразных жиз-
ненно практических задач, актуальных старшекласснику. 

Чтобы обучение математики приносило успех, необходимо пере-
смотреть содержание учебного материала, содержание задач прибли-
зить к жизни, связать с обучением на уроках технологий, работой
в классе, мастерских, участием в общественно полезном труде, дея-
тельностью взрослых на предприятиях, с которой ученики знако-
мятся во время экскурсий, на занятиях по профессиональной
ориентации, в повседневной жизни.
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ПОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Громадяни з інвалідністю є серед усіх верств населення будь –
якого суспільства. Це люди з такими вадами здоров’я, як ураження
опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової
системи; психічними захворюваннями та розумовою відсталістю;
ураженнями органів слуху та зору; ураженнями внутрішніх органів;
онкологічними захворюваннями.

Кількість осіб з особливими потребами постійно зростає, хоча
причини і наслідки інвалідності можуть бути різними: зумовленими
як неоднаковими соціально – економічними обставинами, так і різ-
ним ступенем забезпечення державами добробуту своїх громадян.
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Для України проблема соціального захисту інвалідів є особливо
значущою у зв’язку стійкою тенденцією до зростання частки інвалі-
дів у загальній структурі населення. Якщо на початку 90-х років ми-
нулого століття загальна чисельність інвалідів в Україні становила
приблизно 3% усього населення або 1,5 млн. осіб, то в 2013 р. їх чи-
сельність дорівнювала 2,65 млн. осіб, у тому числі 122,6 тис. дітей –
інвалідів, тобто частка осіб цієї категорії в загальній структурі насе-
лення становить 5,3% усього населення, відповідно їх кількість
зросла майже в 1,6 рази.

Збільшення кількості людей з інвалідністю зумовлене суперечли-
вим соціально-економічним розвитком українського суспільства,
який знизив рівень життя більшості людей, незадовільним станом
системи охорони здоров’я, недостатньою безпекою та охороною
праці, низьким рівнем екологічної культури, наявністю різнома -
нітних катаклізмів – природних, екологічних, воєнних, зокрема
наслідки Другої світової війни, війн в Афганістані та на інших тери-
торіях, Чорнобильської катастрофи.

Рівень державного соціального захисту осіб з обмеженими мож-
ливостями є відображенням рівня розвитку суспільства в цілому.
Протягом останніх десятиріч у світі відбулися суттєві зміни стосовно
ставлення до інвалідів. Основою цих змін є визнання рівності прав
інвалідів на повноцінне життя в суспільстві та створення державами
реальних умов для реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів.
Якщо раніше їх основу становили здебільшого мотиви милосердя до
інвалідів, то нині – стан дотримання їх прав. Обов’язком держави
і суспільства є забезпечення належного соціального захисту і під-
тримки, соціальної інтеграції, створення рівних можливостей для
самореалізації, повноцінного життя, здобуття освіти і працевлаштуван -
ня, долучення інвалідів до духовного, культурного, спортивного життя.

Слід зазначити, що від радянських часів в українському суспіль-
стві лишився поганий спадок: громадськість вважала, що про інва-
лідів турбується держава, але держава була не в змозі забезпечити
належний рівень соціального захисту. Політика щодо інвалідів була
переважно пасивною – матеріальна підтримка, державні пенсії,
можливість працювати на спеціалізованих підприємствах організа-
цій інвалідів. Особи з обмеженими можливостями були позбавлені
доступу до багатьох соціальних благ нарівні зі здоровими людьми.
Інваліди й досі стикаються зі зневагою, забобонами і страхами, які
впродовж історії людства стримували соціальний розвиток цієї ка те -
горії членів суспільства та ізолювали їх від нього.
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Широкий спектр проблем людей з інвалідністю в Україні свідчить
про необхідність посиленої і комплексної уваги з боку держави й сус-
пільства. Сучасне життя формує відповідні вимоги до соціального
захисту цієї категорії населення. Практика показує, що значна час-
тина положень соціально-економічної політики щодо інвалідів за-
старіла і не відповідає потребам сьогодення, а також не узгоджується
із загальновизнаними високогуманними міжнародними нормами
і стандартами.

Головним суб’єктом соціального захисту інвалідів залишається
держава. Діяльність держави полягає в розробці заходів, створенні
відповідних інститутів, застосуванні механізмів, призначених забез-
печувати життєві та соціальні потреби інвалідів, реалізовувати гро-
мадянські права та свободи, створювати рівні можливості для їх
інтеграції в суспільство, сприятливі умови для забезпечення соціаль-
ної, медичної, трудової реабілітації інвалідів.

Актуальним питанням є облаштування міського і приміського
транспорту для перевезення інвалідів та виділення для їхніх автомо-
білів місць на автомобільних стоянках. Місцеві органи влади мають
вжити відповідних заходів для оснащення автобусних, тролейбусних
і трамвайних маршрутів принаймні одним транспортним засобом
для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями.

Необхіднотакожздійснюватизакупівлюзалізничнихпасажир-
ськихвагонів, максимально пристосованих для перевезення цієї ка-
тегорії осіб. Потребує організації служба супроводження інвалідів
в аеропортах та вокзалах, забезпечення безперебійної роботи ліфтів
та інших технічних засобів, призначених для інвалідів у візках та
інших мало мобільних груп населення.
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ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  НА РОБОТІ

Невід’ємним правом інвалідів є право на працю, незважаючи на
обмежену працездатність. Право інвалідів на працю встановлено за-
конами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Ук-
раїні» та «Про зайнятість населення», які спрямовані на створення
інвалідам реальних можливостей продуктивно працювати і передба-
чають конкретні механізми їх реалізації. У Законі України «Про
зайнятість» і Кодексі про працю визначаються загальні засади зай-
нятості та працевлаштування населення.

Варто відзначити, що підприємства (об’єднання), установи та ор-
ганізації незалежно від форми власності і господарювання, де кіль-
кість працівників-інвалідів менша, ніж установлено нормативом,
передбаченим частиною першою ст. 19 Закону «Про основи соціаль-
ної захищеності інвалідів», щороку сплачують відповідним відділен-
ням Фонду соціального захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких
визначається у розмірі середньої річної заробітної плати на відповід-
ному підприємстві (в об’єднанні), в установі, організації за кожне
робоче місце, не зайняте інвалідом.

Правові та організаційні засади навчання,                    Секція V
виховання і працевлаштування людей з інвалідністю
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Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою на-
рахування пені із суми недоїмки за кожний день прострочення,
включаючи день сплати, в розмірі, передбаченому законом. Сплату
штрафних санкцій підприємства (об’єднання), установи та органі-
зації провадять відповідно до закону за рахунок прибутку, який за-
лишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів
(обов’язкових платежів). У разі відсутності коштів штрафні санкції
можуть бути застосовані шляхом звернення стягнення на майно під-
приємства (об’єднання), установи та організації в порядку, передба-
ченому законом.

Важливою віхою у забезпеченні прав інвалідів у сфері працевлаш-
тування є Національна програма професійної реабілітації та зайня-
тості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001—2005 ро ки,
яку затверджено Указом Президента України від 13 липня 2001 р.
№ 519/2001. Програму прийнято з метою посилення соціального за-
хисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення
сприятливих соціально-економічних, медичних, організаційних та
правових умов для реалізації ними прав на освіту, професійну орієн-
тацію та добровільну посильну працю [1].

Структура зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливос-
тями: різні види захворювань (17,5 %); ураження опорно-рухового
апарату (10,9 %); інваліди з порушенням зору (4,9 %); з психоневро-
логічними захворюваннями (3,4 %); інваліди з порушенням слуху
(3,1 %); з туберкульозними захворюваннями (1,5 %). Переважну
більшість серед працевлаштованих становлять інваліди III групи [2].

Професійна діяльність інвалідів здійснюється у звичайному (не-
захищеному) соціальному середовищі, яке мінімально або зовсім не
пристосоване до обмежень у життєдіяльності; у спеціальному соці-
альному середовищі (захищеному), яке пристосоване до потреб ін-
валіда та обмежень у життєдіяльності. За кордоном існує також
транзитна (перехідна від спеціального до звичайного середовища)
професійна фаза (період, етап), яка сприяє ефективній інтеграції
осіб з особливими потребами у реальний трудовий ринок.

Робота у звичайному соціальному середовищі із загальної чисель-
ності інвалідів працевлаштовано на підприємства зі звичайними
умовами їх виробництва 87,8 % [3]. 

Таким чином, організація діяльності підприємств інвалідів має
свої особливості, пов’язані з використанням праці осіб з обмеже-

Секція V                Правові та організаційні
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ними фізичними можливостями. Це ставить такі підприємства у не-
рівні умови з іншими суб’єктами господарської діяльності (нижча
продуктивність праці, збільшення витрат на обслуговування робочих
місць, висока собівартість продукції тощо). Також соціальні праців-
ники сприяють активній адаптації інвалідів до професійної діяль-
ності у звичайних трудових умовах, забезпечують створення нових
робочих місць, захищають права інвалідів та ін.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЛУЦЬКОМУ ІНСТИТУТІ

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Становлення та розвиток справді демократичного суспільства не-
можливе без дотримання фундаментальних прав людини. Одним
з таких прав є право на одержання освіти, незалежно від стану здо-
ров’я, світогляду, расової або релігійної приналежності. 

Реальністю України є варіативна освіта, яка надає можливості для
створення різних навчальних закладів як для здібних та обдарованих
учнів (ліцеї, гімназії), так і для тих, хто має труднощі у навчанні та
розвитку (спеціальні школи, навчально-реабілітаційні центри, центри
соціально-педагогічної підтримки, оздоровчі тощо). У нашій державі
одним із перспективних напрямів реформування спеціальної освіти
цих категорій дітей є їх інтегроване навчання в загальноосвітніх
закладах. 

і працевлаштування                                                          Секція V
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Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» є струк -
турним підрозділом базової структури ВНЗ Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна». Відмітною рисою ЛІРоЛ
«Україна» є навчання дітей з особливими потребами на рівних умовах
із фізично досконалими. За 15 років його функціонування (з 2000 до
2014 року), в Луцькому інституті розвитку людини Університету
«Україна» дипломи про вищу освіту різних напрямів підготовки та спе-
ціальностей отримали 866 студентів з особливими потребами: у 2000
році – 8 студентів, у 2014-2015 н. р. 34, тобто спостерігається тенденція
до збільшення кількості навчання студентів з особливими потребами.

Це обумовлено тим, що в ЛІРоЛ «Україна» створено всі умови для
організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми по-
требами:

– безперешкодний доступ до території та приміщень навчального
закладу;

– заклад забезпечено необхідними навчально-методичними по-
сібниками, наочно-дидактичними та індивідуальними технічними
засобами навчання;

– забезпечено педагогічними кадрами, які володіють методиками
роботи зі студентами з особливими освітніми потребами. 

В інституті обладнані комп’ютерні лабораторії-аудиторії, де сту-
денти з особливими потребами мають можливість у вільний від на-
вчання час опрацьовувати необхідний науковий матеріал. Для цього
професорсько-викладацьким складом навчального закладу створено
спеціальні комплекси – електронні папки з дисциплін, де вміщені:
тематика та розгорнуті лекції навчальної дисципліни; тематика й ме-
тодичні вказівки до виконання семінарських, практичних і лабо -
раторних занять; тематика самостійної та індивідуальної роботи
з методичними вказівками до їх виконання; тематика контрольних
робіт з методичними вказівками до їх виконання; залікові та екзаме-
наційні питання з відповідних дисциплін. Окрім того, в такій папці
вміщені електронні варіанти підручників, хрестоматій, методичних
вказівок та рекомендацій, за допомогою яких студенти з особливими
потребами можуть самостійно вивчати навчальні дисципліни.

Якщо є потреба, студенти з особливими потребами можуть ско-
піювати відповідний матеріал на власний електронний носій, та оп-
рацьовувати його в домашніх умовах. Проте варто наголосити, що
на навчання дітей з особливими потребами негативний вплив має
постійне користування стільниковими телефонами та комп’ю -
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терами. З медичної та психолого-педагогічної точки зору таким
студентам постійно потрібно нагадувати про неприпустимість вір-
туалізації способу життя та пагубного впливу частого користування
мобільним телефоном. Наявність вдома комп’ютера є гарною під-
могою. Однак, комп’ютер – це лише один із багатьох приладів су-
часної техніки, таких як холодильник, телевізор, пральна машина
тощо. Він не повинен перетворюватися в якогось «ідола», що заміняє
реальне життя і тим більше негативно впливає на здоров’я. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів з особливими освіт-
німи потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних
досягнень студентів у ВНЗ та обсягом матеріалу, визначеним на-
вчальною програмою. Система оцінювання навчальних досягнень
таких студентів є стимулюючою. З метою оцінювання індивідуаль-
них досягнень студентів використовується метод оцінювання порт-
фоліо, тобто накопичувальна система оцінювання. Вона передбачає
формування вміння студентами ставити цілі, планувати і організо-
вувати власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт,
які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в ін-
теграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

У процесі підготовки й проведення заняття, де в групі є студенти
з особливими потребами, викладач в ході викладу нового матеріалу
інтегрує навчальний матеріал таким чином, щоб усі студенти одна-
ково сприймали нову тему і вивчали на тому рівні засвоєння, який
доступний для кожного індивідуально. Закріплення матеріалу відбу-
вається по-різному: індивідуальні завдання, навчальні та тренувальні
вправи з відповідних посібників, підручників та методичних розро-
бок. Саме така організація навчального процесу в інституті дає мож-
ливість студентам з особливими потребами бути активними його
учасниками, а не пасивними спостерігачами.

Вагомим чинником інклюзивної освіти в ЛІРоЛ «Україна» є спів-
праця професорсько-викладацького складу з батьками таких дітей.
Залучення батьків до навчально-виховного процесу є запорукою ак-
тивної участі студентів з особливими потребами в громадському та
культурно-спортивному житті інституту, міста, області та нашої дер-
жави. Саме така співпраця забезпечує інформування батьків про по-
тенційні можливості студента, його успіхи і невдачі, розвиток його
самостійності та життєво важливих компетенцій.

Таким чином, урахування та реалізація нормативно-правового,
науково-методичного забезпечення змісту навчально-виховного
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процесу в інституті, використання сучасних підходів до навчання
студентів зазначеної категорії, що включають цілеспрямовану діяль-
ність професорсько-викладацького складу та батьків, забезпечують
ефективність навчання студентів і створюють підґрунтя для успіш-
ного результату.

Васильченко Світлана Анатоліївна,
студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота»

Вінницького соціально-економічного інституту
Бацман Ольга Сергіївна,

завідувач кафедри соціальної роботи Полтавського інституту
економіки і права, 099-566-68-68, olga_pisnya@mail.ru

Глоба Сергій Миколайович,
ст. викладач кафедри соціальної роботи,

Полтавського інституту економіки і права,
050-304-80-37, globasergey@mail.ru

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ  
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРТНОГО ІНТЕРВ’Ю)

Постановка проблеми. Рівень соціального захисту населення в на -
шій країні в умовах хронічної інфляції не дає змоги повною мірою
задовольнити найсуттєвіші потреби людей з особливими потребами,
які потерпають не лише від матеріальних нестатків, а в багатьох ви-
падках також і від усвідомлення власної нереалізованості та соціаль-
ної незатребуваності в суспільстві. 

Тенденція щодо частки зайнятих інвалідів праці, які є найчислен-
нішою та найдинамічнішою категорією інвалідів, є негативною, що
потребує більш уважного та обґрунтованого підходу до професійної
орієнтації та працевлаштування цієї категорії осіб з обмеженими мож-
ливостями. Пошук роботи – це складний і нерідко тривалий процес
навіть для людини, що не має обмежень за своїм фізичним станом, –
процес, який потребує активного спілкування з численними потен-
ційними роботодавцями, звернення до багатьох джерел інформації та
оперативного реагування на пропозиції підходящої роботи, швидкої
оцінки умов запропонованого робочого місця та визначення власного
потенціалу. Пошук і вибір підходящої роботи для осіб з інвалідністю
пов’язаний з іще більшими труднощами, зумовленими, з одного боку,
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фізичними можливостями самих інвалідів, з другого – небажанням
роботодавців приймати на роботу людей з обмеженнями, які остері-
гаються мати додаткові ускладнення на виробництві.

Виклад основного матеріалу. Авторами було проведене експертне
інтерв’ю, метою якого був  аналіз проблеми працевлаштування осіб
з функціональними обмеженнями здоров’я. Генеральною сукуп-
ністю виступили особи з функціональними обмеженнями здоров’я.
Гіпотеза дослідження базувалася на науковому припущенні, що про-
цес працевлаштування осіб із функціональними обмеженнями здо-
ров’я в системі занятості є недосконалим.

Завдання дослідження: 1. Визначити проблеми, що перешкоджа-
ють працевлаштуватися особам із функціональними обмеженнями
здоров’я. 2. Виявити яке місце займає робота у людей з інвалідністю.
3. Проаналізувати рівень обізнаності прав осіб з інвалідністю сто-
совно працевлаштування.

Проведене дослідження дало змогу сформулювати наступні висновки:
Проблема працевлаштування осіб з функціональними обмежен-

нями здоров’я існує і буде існувати. Головною перешкодою є низь-
кий рівень освіти, професійної підготовки та перепідготовки осіб
з інвалідністю, але також є проблема з боку Держави щодо стимулю-
вання роботодавців, які не завжди хочуть бачити на своєму підпри-
ємстві людину із функціональними обмеженнями здоров’я. Також
важливим моментом є архітектурні бар’єри та не конкурентоспро-
можність на ринку праці (стаж роботи, володіння допоміжними про-
фесіями, знання іноземної мови).

Заняття для осіб із функціональними обмеженнями здоров’я
у Центрах зайнятості щодо їх навчання та подальшого працевлаш-
тування проводяться, але на наш погляд, цього не достатньо, щоб
людина з вадами здоров’я могла знайти престижну роботу з високою
зарплатнею. Спеціальності, які пропонує Центр зайнятості досить
обмежені, в основному це робота типу «людина-техніка», а для лю -
дей з інвалідністю важливим місцем у житті є спілкування, самореа-
лізація, соціальні зв’язки. Виконання монотонної і некваліфікованої
роботи значно впливає на ступінь задоволеності людини з функціо-
нальними обмеженнями здоров’я своїм робочим місцем

Робота для людини з обмеженими фізичними можливостями здо-
ров’я, в першу чергу – це джерело доходу. Більшість з них вважають за
краще працювати в приватній структурі, що пов’язано з традиційно
більш високою оплатою праці в комерційних організаціях, а потім
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це спосіб  реалізації свого потенціалу, своїх здібностей. Дана позиція
вказує на не розробленість системи стимулювання приватних під-
приємців щодо подальшого працевлаштування осіб з інвалідністю
та низьким рівнем доходів людей з інвалідністю.

За допомогою у працевлаштуванні інваліди найчастіше зверта-
ються до громадських організацій інвалідів. Органи служби зайня-
тості населення менше сприяють зайнятості людей з  інвалідністю,
ніж громадські організації, створені з їх ініціативи. Пропоновані
службою зайнятості населення робочі місця для інвалідів не відпо-
відають їх інтересам. 

Проаналізований рівень обізнаності прав осіб з інвалідністю сто-
совно працевлаштування є дуже низьким, що свідчить про недоско-
налу роботу Центрів зайнятості. В даних Центрах не розроблені
тренінгові програми та семінари-лекції з роз’яснення даної про-
блеми, що знижує рівень працевлаштування осіб з інвалідністю.

На сьогоднішній день у свідомості людей та суспільства в цілому
ще живий стереотип про те, що людина з обмеженими можливос-
тями здоров’я не може і не бажає працювати, що люди даної категорії
живуть під опікою близьких родичів і Держави. Однак серед осіб з
інвалідністю є ті, хто бажає працювати і бути незалежними. У силу
обмеженості можливостей такі люди відчувають певні труднощі в по-
шуку роботи і в зв’язку з цим потребують підтримки з боку Держави
та державних структур, що займаються проблемою працевлашту-
вання людей з інвалідністю. Незважаючи на наявність робочих
місць, не всі працездатні особи з функціональними обмеженнями
здоров’я можуть проявляти себе в трудовій діяльності, хоча мають
таку ж саму потребу, як і здорові люди.

Ворона В.В. 
IV курс Інституту права та суспільних  відносин

Науковий керівник: Ямкова І.М.,
доцент кафедри цивільного, 

господарського  та кримінального права

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ

Невід’ємним правом інвалідів є право на працю, незважаючи на
обмежену працездатність. Право інвалідів на працю встановлено за-
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конами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні» [1] та «Про зайнятість населення» [2], які спрямовані на
створення інвалідам реальних можливостей продуктивно працювати
і передбачають конкретні механізми їх реалізації. У Закон України
«Про зайнятість населення» і Кодексі про працю визначаються за-
гальні засади зайнятості та працевлаштування населення.

У ст. 17 закону України «Про основи соціальної захищеності ін-
валідів»зазначається, що з метою реалізації творчих і виробничих
здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програма реа-
білітації їм забезпечується право працювати на підприємствах
(в об’єднаннях), в установах і організаціях зі звичайними умовами
праці, в цехах і на дільницях, де застосовується праця інвалідів,
а також займатися індивідуальною та іншою трудовою діяльністю,
яка не заборонена законом. Держава захищає інвалідів від різних
форм дискримінації. Відмова в укладенні трудового договору або
в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, пе-
реведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалід-
ності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком
медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає ви-
конанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці
інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру
та обсягу загрожує погіршенню здоров’я [3, с.20]. Ст. 18 визначає ор-
гани влади, які здійснюють працевлаштування осіб з інвалідністю
і несуть відповідальність за виконання законодавства. Працевлаш-
тування інвалідів здійснюється органами Міністерства праці та
соціальної політики, місцевими радами народних депутатів, громад-
ськими організаціями інвалідів. Підбір робочого місця здійснюється
переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з урахуванням
побажань інваліда, його професійних навичок і знань, а також ре -
комендацій медико-соціальної експертизи. Підприємства (об’єд-
нання), установі та організації незалежно від форми власності
й господарювання, які використовують працю інвалідів, зобов’язані
створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних про-
грам реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії,
передбачені чинним законодавством [4, с.15].

У ст. 19 і 20 зазначеного закону визначається норматив робочих
місць для інвалідів. Для підприємств (об’єднань), установ та органі-
зацій незалежно від форми власності й господарювання встановлю-
ється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування
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інвалідів у розмірі 4 % від загальної чисельності працівників, а якщо
працює від 15 до 25 осіб — у кількості одного робочого місця. Керів-
ники підприємств (об’єднань), установ і організацій незалежно від
форми власності та господарювання у разі не забезпечення зазначених
нормативів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

Підприємства (об’єднання), установи та організації незалежно від
форми власності і господарювання, де кількість працівників-інвалі-
дів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим частиною
першою ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів», щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соці-
ального захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких визначається
у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підпри-
ємстві (в об’єднанні), в установі, організації за кожне робоче місце,
не зайняте інвалідом.

Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою
нарахування пені із суми недоїмки за кожний день прострочення,
включаючи день сплати, в розмірі, передбаченому законом. Сплату
штрафних санкцій підприємства (об’єднання), установи та організації
провадять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається
в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов’язкових
платежів). У разі відсутності коштів штрафні санкції можуть бути за-
стосовані шляхом звернення стягнення на майно підприємства (об’єд-
нання), установи та організації в порядку, передбаченому законом.

Основними завданнями програми є забезпечення:
1. реалізації державної політики у сфері професійної реабілітації

та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, спри-
яння їх широкій інтеграції у суспільство;

2. реалізації особами з обмеженими фізичними можливостями їх
конституційних прав на професійну орієнтацію та навчання, освіту,
зайнятість;

3. розроблення економічного та організаційно-правового меха-
нізму створення нових і збереження існуючих робочих місць для за-
значених осіб;

4. створення сприятливих умов для співпраці громадських орга-
нізацій інвалідів з роботодавцями, профспілками, органами вико-
навчої влади у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб
з обмеженими фізичними можливостями;

У Державній доповіді «Про становище інвалідів в Україні та ос-
нови державної політики щодо вирішення проблем громадян з особ-
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ливими потребами» за 2002 р. наводяться дані щодо працюючих ін-
валідів в Україні. Їх у нашій країні 14,5% від їх загальної чисельності,
а у складі всього зайнятого населення вони становлять лише 1,6%.
Особливо низькою є зайнятість інвалідів І та II груп. Із кожних 100
інвалідів, постраждалих внаслідок трудового каліцтва та професій-
ного захворювання трудовою діяльністю зайняті лише 6 осіб. З усієї
чисельності інвалідів внаслідок катастрофи на ЧАЕС працювали
17,8%, а серед інвалідів війни цей показник становить 4,9%.
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ПРОБЛЕМАТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАВЧАННЯ,
ВИХОВАННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

На сьогоднішній день значної уваги та вироблення ефективних за-
собів вирішення потребують як безпосередньо проблеми навчання, ви-
ховання і працевлаштування людей з інвалідністю, так і забезпечення
умов для цього. Адже для соціалізації та активного включення в гро-
мадське життя зазначеної категорії громадян через наявність у них
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певних фізіологічних чи психологічних розладів потрібні певні умови
(наявність спеціальних засобів, інклюзивних закладів навчання, спе-
ціально обладнаних робочих місць, безбар’єрне середовище), які по-
винні бути забезпечені, в першу чергу, на рівні держави, як в плані
законодавчого закріплення, так і в плані практичної, контрольованої
державою реалізації. Це, насамперед, обумовлено тим, що Україна про-
голосила себе соціально спрямованою державою, а отже зобов’язалася
активно і послідовно здійснювати кроки по дотриманню усіх прав лю-
дини і громадянина, серед яких значну кількість становлять інваліди.

Важливим кроком в дотриманні цих прав на міжнародному рівні
стало прийняття Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2006 року Кон-
венції про права інвалідів, яка була відкрита для підписання 30 березня
2007 року і вступила в силу 3 травня 2008 року. Вона передбачає основні
стандарти забезпечення та захисту прав людей з інвалідністю. Згідно
з цими стандартами люди з інвалідністю повинні бути повноправно
включені в загальний соціальний процес. При цьому, в центрі уваги зна-
ходиться тепер вже не інвалідність, а сама людина з інвалідністю, яка має
бути здатна, наскільки це можливо, самостійно жити в суспільстві [1].

Дана Конвенція була ратифікована Україною шляхом прийняття
відповідного закону, який набув чинності 9 січня 2010 року, а отже
Україна взяла на себе чіткі зобов’язання щодо послідовного впро-
вадження міжнародних стандартів по дотриманню та всебічній реа-
лізації прав інвалідів.

Основою законодавства України із соціального захисту інвалідів
крім даної Конвенції є Закон України «Про основи соціальної захи-
щеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ. У за-
коні зазначається, що інваліди в Україні володіють усією повнотою
соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, за-
кріплених Конституцією України, законами України та міжнарод-
ними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України [2]. 

Також, на сьогоднішній день, що безпосередньо пов’язано із пе-
ребуванням нашої країні фактично в стані війни, пов’язаної із вій-
ськовою агресією зі сторони суміжної держави, значним чином
загострилась ситуація і з забезпеченням реалізації прав інвалідів, час-
тина з яких стали вимушеними переселенцями, а інша частина за-
знала інвалідизації внаслідок військових дій.

В цьому плані актуальним є положення статті 11 Конвенції про
права інвалідів, згідно з якою держава-учасниця зобов’язується вжи-
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вати усіх необхідних заходів для забезпечення захисту й безпеки
інвалідів у ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, надзви-
чайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих [3].

Отож, Україна на сьогодні конче потребує розроблення та забез-
печення реалізації нормативно-правової бази, яка б зуміла врегулю-
вати усі питання щодо  забезпечення як безпеки цим особам, так
і умов для їх навчання, виховання та працевлаштування.

Основою цього процесу є, зокрема, і ініціатива громадських ор-
ганізацій, завдяки яким розглядається, як законодавче забезпечення,
так і реалізація проекту будівництва соціального селища для інвалі-
дів. Так, голова наглядової ради Європейської Асоціації прав інвалі-
дів Наталія Уварова розповіла, що в соціальному селищі можуть
розміщуватися не тільки інваліди-переселенці, але і бійці АТО, які
отримали травми в ході бойових дій. На реалізацію проекту необ-
хідно близько 1,5-2 млн. євро, які планується залучати в різних між-
народних організаціях. Будинки за канадською технологією можуть
бути зібрані всього за 3 місяці. За проектом, соціальне селище по-
винне враховувати крім будинків, адаптованих спеціально для інва-
лідів, і необхідну інфраструктуру, яка, у першу чергу, включає
безбар’єрне середовище та медичне обслуговування [4].

В загальному, права інвалідів, як тимчасово переміщених осіб вре-
гульовані Законом України «Про забезпечення прав і свобод внут-
рішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 року № 1706-VII, яким,
зокрема, передбачено можливість отримання соціальних послуг за
місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо
переміщеної особи; влаштування інвалідів, які проживали в стаціо-
нарних інтернатних установах в зоні АТО та окупованого Криму
в аналогічні установи та заклади за місцем фактичного перебування
таких осіб; сприяння у їх працевлаштуванні та ін. [5].

Залишається надіятись, що права інвалідів в Україні будуть об’єк-
том особливої уваги законодавців та громадськості, що неодмінно
буде сприяти досягненню соціальної справедливості, толерантності
та взаємоповаги в суспільстві незалежно від будь-яких ознак, особ-
ливостей чи життєвих ситуацій.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

У соціальній державі соціальний захист – це один з найважли
віших напрямків діяльності держави. Рівень її цивілізованості та сус-
пільства визначається ставленням до найменш захищених та най-
більш вразливих його членів, які потребують соціального захисту,
у першу чергу до дітей-інвалідів.

Соціальний захист дітей інвалідів досить широко та досить
уважно розглядалися такими науковцями: А. Шевцова, Т. Семигіна,
С. Богданова, О. Іванова, Р. Кравченко, К. Міщенко, В. Тарасенко,
І. Козуб, М. Провоженко та інші.

Головними поняттями є: інвалід, дитина-інвалід, інвалідність,
дискримінація.

Основними нормативними актами в Україні, якими регулюються
питання соціального захисту дітей-інвалідів в частині забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації є Закони України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону
дитинства», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Державної типової програми реабілітації інвалідів» та «Про
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затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засо-
бами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих катего-
рій населення, переліку таких засобів».

Згідно з чинним законодавством діти-інваліди першочергово і без-
оплатно забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації.

Діти-інваліди забезпечуються технічними засобами реабілітації
без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який
видається такий засіб. Діти-інваліди забезпечуються технічними за-
собами реабілітації без права їх продажу, дарування і передачі про-
тягом строку, на який видається такий засіб. Послуги, спрямовані на
відновлення оптимального фізично-інтелектуального, психічного
і соціального рівня життєдіяльності особи з метою сприяння її інтег-
рації в суспільство – це і є реабілітаційні послуги. 

Такі послуги надаються дитині-інваліду відповідно до індивіду-
альної програми реабілітації, яка складається лікувально-консульта-
тивною комісією лікувально-профілактичного закладу.

Послуги, які передбачені Державною типовою програмою реабі-
літації інвалідів, надаються дитині-інваліду безоплатно чи на піль-
гових умовах у межах суми, передбаченої на зазначену мету. 

Відповідно до чинного законодавства інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам, за їх вибором, призначається пенсія або державна
соціальна допомога. 

Державна соціальна допомога надається інвалідам з дитинства
і ді тям-інвалідам віком до 18 років. За допомогою має звернутися
один із батьків, усиновитель, опікун або піклувальник.

Переведення дитини-інваліда з пенсії чи державної соціальної до-
помоги, яка виплачувалась органами Пенсійного фонду України, на
державну соціальну допомогу згідно Закону України «Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» здійс-
нюється органами праці та соціального захисту населення.

Отже, інвалідність призводить до обмеження життєдіяльності лю-
дини, її соціальної дезадаптації, обмеження здатності до самообслуго-
вування, пересування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою,
спілкування. В Україні існує комплекс проблем пов’язаних з інтегра-
цією дітей-інвалідів в суспільство. Але система навчання цих дітей не
досконала. Корекційну роботу найчастіше виконують самі батьки,
проте багато з них не володіють спеціальними знаннями. Допомогу та
захист повинні надавати всі від батьків до службових осіб, на яких по-
кладено відповідні обов’язки та яким надані чималі повноваження.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Інваліди складають значну соціальну групу, яка потребує особли-
вої допомоги з боку держави. Станом на сьогодні це майже кожен
двадцятий українець. Інвалідність – це не тільки проблема особис-
тості, але і держави і суспільства в цілому. Саме трудова діяльність
відіграє особливу роль у подоланні наслідків інвалідності, вона ство-
рює позитивний вплив на життя інваліда, дає йому відчуття своєї не-
обхідності для сім’ї й суспільства, сприяє реабілітації. 

Досліджували працевлаштування людей з інвалідністю такі вчені:
А.К. Бойко, К.П. Уржинський, Н.Б. Болотіна, О.М. Медведєв,
Г.І. Ча нишева та інші.

Гострота питань щодо сприяння зайнятості інвалідів обумовлена їх
визнанням на міжнародному рівні як одного із напрямків державної
політики. Так, Конвенція МОП № 159 передбачає, що кожна держава
відповідно до національних умов, практики й можливостей розробляє,
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здійснює й періодично переглядає національну політику в галузі про-
фесійної реабілітації й зайнятості інвалідів, а також закріплює при-
нципи такої політики. Серед них: сприяння можливостям зайнятості
інвалідів на вільному ринку праці; рівність можливостей інвалідів
і трудящих у цілому; рівність звернень і можливостей для працюючих
чоловіків і жінок, які є інвалідами.

Відповідно до вимог КЗпП інваліди мають право на додаткові
пільги та привілеї в порівнянні з іншими працівниками.

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, за-
робітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші пору-
шення вимог законодавства про працю � спричиняють накладення
штрафу на посадових осіб підприємств, установ й організацій неза-
лежно від форм власності та громадян � суб’єктів підприємницької
діяльності від п’ятнадцяти до п’ятдесяти не оподатковуваних подат-
ком мінімумів доходів громадян.

Інвалід має право на: працевлаштування без випробувального
терміну; неповний робочий день або робочий тиждень; відмову пра-
цювати в нічний час і надурочно; надання щорічної відпустки в зруч-
ний для нього час; основну відпустку мінімальною тривалістю
30 (для інвалідів І й ІІ груп) і 26 календарних днів (для інвалідів ІІІ
групи); неоплачувану відпустку тривалістю 60 (для інвалідів І й ІІ
груп) і 30 календарних днів (для інвалідів ІІІ групи); розірвання стро-
кового трудового договору (якщо стан здоров’я інваліда став пере-
шкоджати виконанню трудових обов’язків).

Головним напрямком діяльності з соціального захисту інвалідів
є соціальне обслуговування інвалідів, під яким розуміється діяль-
ність із забезпечення потреб названих громадян у соціальних послугах
(ст. 26–35 Закону України «Про основи соціальної захищеності ін-
валідів в Україні»). Серед них такі найважливіші, як транспортне об-
слуговування (ст. 28), вирішення житлових проблем інвалідів (ст. 29).

Підводячи підсумок, можна сказати, що працевлаштування інва-
лідів може розглядатися в двох аспектах. З одного боку, як гарантія
реалізації прав у сфері зайнятості всіх громадян, у тому числі інвалі-
дів, і, з іншого боку, в аспекті соціального забезпечення інвалідів –
як один із заходів реабілітації інвалідів. Можна не зважати на всі до-
сягнення нашої держави в галузі створення сучасної правової бази
у питаннях регулювання працевлаштування інвалідів, яка відповідає
світовим стандартам, якщо забезпечення зайнятості цієї категорії
громадян залишається однією з найгостріших і найактуальніших
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проблем сьогодення, яка потребує негайного вирішення й розуміння
у своєму розв’язанні з боку роботодавців, суспільства і спеціальних
заходів з боку держави.
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Зельман І.
магістр соціальної роботи ЖЕГІ ВНЗ 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  ТА ЗАЙНЯТІСТЬ ОСІБ 
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ’Я 

В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

Конституцією України визначено, що одними з найважливіших прав
будь-якої людини є соціально-економічні права. Саме ці права здатні
забезпечити належне життя та відчуття людської гідності, без них багато
в чому втрачають свій сенс усі інші права людини. Серед них одне з го-
ловних місць посідає право на працю та його об’єктивна передумова –
право на працевлаштування. Державна політика України у сфері зайня-
тості населення загалом «базується на принципах забезпечення рівних
можливостей усім громадянам, незалежно від походження, соціального
і майнового стану, расової та національної належності, статі, віку, полі-
тичних переконань, ставлення до релігії в реалізації права на вільний
вибір виду діяльності відповідно до здібностей та професійної підготовки
з урахуванням особистих інтересів і суспільних потреб» [2]. 

На сьогоднішній день в Україні інвалідів працездатного віку на-
лічується понад 1,8 млн. осіб – більше половини від загальної кіль-
кості інвалідів. Проте чисельність працюючих інвалідів станом на
1 жовтня 2013 становила лише 662 тис. осіб [3]. В той же час соціо-
логічне опитування, що провів Науково-дослідницький інститут
праці та зайнятості населення, показало, що більшість 79,6% інвалі-
дів бажає працювати [4]. 

Секція V                Правові та організаційні
засади навчання, виховання



333

Отже, з метою збереження трудового потенціалу населення дер-
жави, особливо за сучасних негативних тенденцій демографічного
розвитку, виникає необхідність розроблення на державному рівні
комплексу заході щодо сприяння залучення якомога більшої чисель-
ності інвалідів працездатного віку до зайнятості у доступних їм за
станом здоров’я умовах праці.

Планування надання даних соціальних послуг клієнту з інвалід-
ністю базується на інформації, отриманої в ході первинної співбе-
сіди. Заходи та їх обсяг залежать від трудового потенціалу (готовності
до праці) особи з функціональними обмеженнями здоров’я, й, від-
повідно, – потреб у послугах та обсягу підтримки, що необхідна для
успішного працевлаштування й подальшої зайнятості.

Саме від рівня реабілітаційного потенціалу та рівня потреб лю-
дини з інвалідністю, спеціалісти державної служби зайнятості вжи-
вають відповідні заходи щодо її працевлаштування.

Аналіз існуючої системи працевлаштування та зайнятості осіб
з інвалідністю в Україні, свідчить, що в умовах соціально-економіч-
ного спаду Державна служба зайнятості досить інтенсивно працює
над проблемою працевлаштування людей з функціональними обме-
женнями здоров’я на відкритому ринку праці. За  останній час сут-
тєво розширилися як соціальні послуги, що надаються особам
з інвалідністю Державною службою зайнятості, так і заходи, щодо сти-
мулювання роботодавців до працевлаштування інвалідів та підви-
щення мотивації самих інвалідів до участі в трудовому житті країни. 

Разом з тим, слід констатувати, що робота державної служби зай-
нятості була б більш ефективнішою, якщо б в нашому суспільстві
зникли архітектурні, соціальні, організаційні, психологічні та нор-
мативно-правові (пов’язані з недосконалістю нормативно-правової
бази) бар’єри. Саме вони в більшій мірі заважають повністю інтег-
руватися людям з функціональними обмеженими здоров’я до від-
критого ринку праці в Україні.
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Ірклієнко Андрій Ігорович,
Інститут права та суспільних відносин,

Університет «Україна»

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ,
ВИХОВАННЯ І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Інтеграція України в європейські структури потребує нових під-
ходів до вирішення проблем людей з інвалідністю. 

Досвід зарубіжних країн свідчить, що головним напрямком під-
тримки таких людей є створення доступного та сприятливого сере-
довища для існування, можливості навчання та професійної освіти,
ефективної професійної реабілітації, створення нових робочих
місць, що є основою для реалізації прав інвалідів та сфери постійної
турботи держави і суспільства. Тому 16 грудня 2009 року Верховна
Рада України ратифікувала Конвенцію ООН про права інвалідів (далі
КПІ) та Факультативний протокол до неї, а 6 березня 2010 року ці
договори набули чинності на території України. 

Після ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів держава
зробила значні кроки по імплементації стандартів КПІ в національне за-
конодавство, хоча багато законодавчих актів продовжують носити дек-
ларативний характер і спрямовані на надання соціальної допомоги, а не
на підхід, який базується на дотриманні прав людей з інвалідністю. Ко-
рупція, відсутність фінансування, безвідповідальність посадових осіб
створюють численні виклики, які породжують нові потреби в наданні
послуг, економічній підтримці та забезпеченні прав людей з інвалідністю.

За офіційними даними на 01.01.2011 р. в Україні проживає 2 709
982 людей з інвалідністю.

Відсутність достовірних статистичних даних про людей з інвалід-
ністю є перешкодою на шляху до розробки прагматичної політики
та її ефективного виконання.
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Права людей з інвалідністю продовжують порушуватися – зок-
рема, право на освіту, охорону здоров’я, працевлаштування, участь
у політичному та культурному житті, доступу до правосуддя, до ін-
формації тощо.

Держава не вживає належних заходів, спрямованих на заохочення
поваги до гідності осіб з інвалідністю, виховання толерантного став-
лення до них.

Прикладами проблем у реалізації положень законодавства щодо
захисту прав людей з інвалідністю є ситуації із застосуванням при-
нципів універсального дизайну і використання жестової мови.

При обстеженні об’єктів соціальної інфраструктури (готелі, гур-
тожитки, спортивні споруди, тощо.), неефективність державного
механізму контролю за дотриманням діючих державних будівельних
норм та правил при будівництві нових та реконструкції існуючих
об’єктів. Це унеможливлює дотримання прав людей з інвалідністю
на безперешкодний доступ до об’єктів громадського користування.
Проте людей з інвалідністю досі заганяє в кут безвихідності не-
гласна політика бездіяльності або ж іще гірше – оманлива імітація
діяльності.

Порушуються права молоді з інвалідністю що перебувають у дер-
жавних закладах системи соціального захисту населення.

Перебуваючи у цих закладах протягом всього життя, вони прире-
чені на повну ізоляцію. Вони стають залежними від існуючої системи
і не можуть зайняти місце в суспільстві як повноправні громадяни.
Держава гарантує інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти
на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям.

Чи є розуміння того, якої моральної, а можливо і фізичної шкоди,
може завдати здорова дитина хворій. В такій дитині на все життя
сформується комплекс неповноцінності, який потім жодна психо-
логічна методика не зруйнує. Тільки нещодавно цю проблему почали
вивчати у педагогічному середовищі. За даними Міністерства освіти
і науки , молоді та спорту України 11% навчальних закладів є по-
вністю доступними для дітей з особливими освітніми потребами, 39
% – частково доступні. Існуюча політика в сфері освіти людей з ін-
валідністю не відображає в повній мірі положення, які базуються на
правах людини. Не сприйняття інвалідності як людського різнома-
ніття призводить до того, що сьогодні існуюча система освіти в Ук-
раїні не несе відповідальності за забезпечення права на освіту осіб
з інвалідністю і не готова забезпечити реалізацію цього права.

і працевлаштування                                                          Секція V
людей з інвалідністю



336

Я, як юрист і помічник народного депутата України, на собі від-
чуваю ледь не кожен день, що таке робота законів європейського
стандарту в українських реаліях.

І тому я хочу, щоб глибоко розуміли проблемні питання, які я по-
рушив у своїй доповіді. 

Щоб красиві, безглузді фрази на папері не ставали, кошмарними
реаліями для людей, які потребують перш за все розуміння, а потім
всього іншого…

Калита Х.В.
ІV курс, спеціальність «Міжнародна інформація», Інститут права

та суспільних відносин
Науковий керівник: Дабіжа В.В., 

доцент

ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ 
В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

За даними ООН 10% людей на планеті  має інвалідність, 25%
страждають хронічними захворюваннями. Лише за час незалежності
України кількість дітей з особливими потребами зросла в чотири
рази. Причини даного явища різноманітні, розпочинаючи з поганих
умов життя та низького рівня культури, закінчуючи низькими еко-
логічними показниками країни. 

Левову частку в сучасній освіті на державному рівні отримує пи-
тання впровадження ІКТ в освіту. Що й відображено в ряді норма-
тивних документів, таких як:

– Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–2015 роки»;

– Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріо-
ритетного розвитку освіти в Україні»;

– Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–2015 роки», та інші.

На думку багатьох вчених впровадження ІКТ являється панацеєю
для освітнього простору. Так дійсно ІКТ дозволяє досягнути ряд
таких цілей:

– у компенсаційних цілях (використання ІКТ в якості технічної
допомоги, підтримки, часткової компенсації або заміщення відсутніх
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природних функцій, що дозволяє учням з особливими потребами
повноцінно залучатись до процесів спілкування й взаємодії); 

– у комунікаційних цілях (допоміжні прилади і програмне забез-
печення,  альтернативні форми зв’язку, що полегшують або умож-
ливлюють комунікацію у більш зручний спосіб, специфічний для
кожного виду функціонального обмеження); 

– у дидактичних цілях (сприяють диференціації, задоволенню ін-
дивідуальних потреб, особистісному розвитку дітей з особливими
потребами, розкриттю їх здібностей, повноцінній інклюзії, вклю-
ченню в освітнє й суспільне середовище).

Проте досягнення таких цілей як соціальна адаптація та суспільна
інтеграція для людей з особливими потребами, в повній мірі стає не-
можливою. Не зважаючи на це, більшість вчених педагогів бачить
в впровадженні ІКТ та дистанційній освіті реальний вихід з ситуації
в питанні інклюзивної освіти, але варто пам’ятати що освіта це про-
дукт навчання і виховання.

Питаннями інклюзивного виховання займаються такі вчені, як
П.М. Таланчук, Г.В. Оникович, І.Д. Звєрєва, І.Б. Іванова, Р.І. Крав-
ченко, Н.А. Бастун, Н. Софій, І. Єрмаков, М.І. Томчук, Елен Р. Да-
ніелс, Кей Стаффорд та інші.

Питанням соціальної адаптації та суспільної інтеграції займа-
ються такі вчені, як І.Б. Іванова, Л.В. Борщевська, Л.В. Зіброва.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення
рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми по-
требами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчаль-
них закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих
методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей на-
вчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Виховання – це складний і багатогранний процес формування
особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психіч-
ного та соціального розвитку. 

Отже, повноцінною інклюзивну освіту можна вважати лише тоді,
коли вищий навчальний заклад робить певні кроки на шляху до своїх
студентів, а саме:

– Створює необхідні умови праці для студентів з особливими по-
требами; 

– Постійно оновлює та поповнює матеріально-технічне забезпе-
чення навчального закладу;
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– Підвищує кваліфікацію своїх працівників; 
– Створює виховні програми з врахуванням студентів з особли-

вими потребами;
– Залучає студентів з особливими потребами в суспільне життя

навчального закладу;
– Створює гуртки та секції змішаного типу з врахуванням сту-

дентів з особливими потребами;
– Та створює гуртки та секції для студентів з особливими потребами.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ПРАВ ОСІБ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ПЕРІОД З XVIII СТ. ДО 1918 Р.

З початку існування людини як розумної істоти її життя й здо-
ров’я через  різні життєві обставини ставилося під загрозу, у тому
числі це було пов’язано з  нанесенням шкоди здоров’ю, отриманням
травм і каліцтвом. На сьогодні ми визнаємо, що такий стан людини,
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як інвалідність, протягом досить тривалого часу не мав чіткого нор-
мативного закріплення, однак певні окремі аспекти, пов’язані із
цим, прямо чи опосередковано знайшли відображення в законодав-
стві різних періодів розвитку суспільства.

Актуальність дослідження нормативних актів у період з XVIII ст.
до  1918 р., що містили в собі положення щодо прав осіб з особли-
вими потребами та забезпечували їх обґрунтована необхідністю  не-
упередженого осмислення сучасного стану законодавства у сфері
забезпечення прав інвалідів з врахуванням історичного досвіду.

Окремими питаннями цієї проблематики займалися такі вчені,
як В. Дерюжинський, В. Скуратівський, О. Титов та інші.

Слід відзначити, що початковий етап допомоги особам з обмеже-
ними можливостями розпочався з перших кроків цивілізації, коли
сім’я, домогосподарство були основним виробничим осередком
у суспільстві, і цілком логічно було покладати турботу про непрацез-
датних на інших членів сім’ї. Ті, хто залишився безпомічним поза
сім’єю, або ціла сім’я, яка опинилася в скрутному становищі, могли
розраховувати на допомогу громади. 

Захист нужденних здійснювався у формі особистої й громадської до-
брочинності тоді, коли йшлося про виживання людини та сім’ї [1, c. 95].

До кінця XVI ст. на Русі історично склалися й розвивалися три ос-
новні напрями благодійництва та надання соціальної допомоги нуж-
денним: державна, земсько-церковно-приходська та приватна
(особиста). Увесь подальший соціально-історичний період часу, до
1917 року, благодійність і піклування в Російській імперії розвива-
лися саме в межах цих трьох основних напрямів, змінювалися форми
й методи надання допомоги інвалідам залежно від конкретних соці-
ально-економічних умов та особливостей соціально-економічного
розвитку держави [2]. На цей період забезпечення прав інвалідів зде-
більшого пов’язувалось із благодійництвом, яке виступало основною
формою підтримки нужденних із певними вадами здоров’я.

Окремим етапом щодо створення більш сприятливих умов існу-
вання для осіб із вадами здоров’я слід вважати період з ХVII – ХVIII ст.
на території Російської імперії. Під час цього етапу благодійність не
втрачала своїх позицій, однак почалося формування державного за-
безпечення інвалідів, що обумовлювало прийняття нормативних до-
кументів, які закріплювали права цих осіб.

У російському законодавстві ХVII ст. в окремих актах знайшли
своє відображення певні особливості правового статусу осіб, які
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за станом здоров’я та іншими ознаками не мали змоги бути на
«государевой службе». Так, у статтях 17–18 розділу 7 «Соборного
Уложения» 1649 року досить докладно регламентується порядок ви-
ходу військовослужбовців у відставку за старістю, у зв’язку з каліц-
твом або хворобою. При цьому не зазначалося, що слід розуміти під
старістю. Показово, що це визначалося на медичному огляді так
само, як каліцтво чи хвороба [3, с. 276]. Подібні положення містяться
також в «Артикуле воинском» 1715 року в розділі 9, який регламен-
тував порядок звільнення від служби у зв’язку з хворобою або каліц-
твом [4, с. 340]. Значний внесок у становлення системи державного
піклування вніс Петро I. До його заслуг треба віднести також те, що
він уперше визнав обов’язок держави щодо піклування хворих, калік
та інших категорій нужденних. 

Уже до 1718 року лише в Москві було влаштовано більше 90 бо-
гаділень, у яких проживало до 4,5 тисяч жебраків, слабких і калік,
які отримували утримання від казни. Питанням державного піклу-
вання було присвячено багато указів Петра І. Наприклад, Указ 1712 року
зобов’язував організовувати в усіх губерніях мережі госпіталів «для
самих калік» [2].

Згодом ще однією важливою формою піклування про інвалідів
у Російській імперії стала матеріальна допомога держави. Зазначимо,
що відповідно до Закону від 2 червня 1903 року «Про винагороду по-
терпілих внаслідок нещасного випадку працівників та службовців,
а також членів їх сімей на підприємствах фабрично-заводської, гір-
ської та гірсько-заводської промисловості» визначено, що винаго-
рода потерпілим може бути у формі виплати та пенсії. 

Виплата призначалася у випадку тимчасової непрацездатності,
а пенсія – у випадку постійної втрати працездатності [5, с. 497].

На становлення законодавства у сфері забезпечення інвалідів на-
клали відбиток певні соціальні потрясіння, притаманні відповідному
періоду. 

Історичні умови, які склалися під час розробки нормативно-пра-
вових актів,  не дозволяли належним чином визначити та врегулю-
вати конкретні важливі проблеми щодо допомоги й поліпшення
життєдіяльності інвалідів.

Незважаючи на вкрай важке соціально-економічне становище,
яке супроводжувало становлення державності в Україні на початку
ХХ ст., питанням забезпечення прав інвалідів також приділялася
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увага. Так, у Четвертому Універсалі Української Центральної Ради
1918 року зазначалося, що в самостійній Народній Республіці
України не повинна страждати жодна особа, яка працює. Уряд Рес-
публіки має підняти промисел держави, розпочати творчу роботу за
всіма галузями, де всі безробітні могли б знайти працю, докласти
своїх сил та вжити всіх заходів для забезпечення покалічених і по-
страждалих від війни [6, с. 78]. 

Зважаючи на вищевикладене, приходимо до висновку, що На мо-
мент воєнних дій питання забезпечення осіб з обмеженими можли-
востями не було актуальним. Історичні події, які зумовлювали
в країні бідність, голод, велику смертність і низький рівень життя,
не давали змогу належним чином вирішувати проблеми правового
регулювання, пов’язані з реалізацією й захистом прав інвалідів.
У цей період держава повноцінно не забезпечувала потреби людей
з обмеженими можливостями через те, що економіку країни було
зруйновано, вона потребувала відновлення. Це поставило державну
політику в аналізованій сфері в стан занепаду, що не давало змоги
реалізовувати певні соціальні програми, спрямовані на забезпечення
прав інвалідів.
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ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ФУ ВІДНОСИНАХ З ПУБЛІЧНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ

Поняття «публічна адміністрація» досить часто зустрічається
у нормативно-правових актах України та працях науковців, але, на
жаль, у сучасній науці не сформовано єдиного підходу щодо визна-
чення даного поняття. Зазначена обставина актуалізує необхідність
поглиблення наукових досліджень поняття публічної адміністрації,
її сутності та особливостей в конкретних умовах сучасної України.
Термін «публічна адміністрація» вперше було використано в праві
Європейського Союзу. Аналіз окремих нормативно-правових актів
ЄС дозволяє зробити висновок, що під публічною адміністрацією ро-
зуміється сукупність державних і недержавних суб’єктів публічної
влади, ключовими структурними елементами якої є: органи держав-
ної виконавчої влади і виконавчі органи місцевого самоврядування.

Систему державних органів виконавчої влади складають: Кабінет
Міністрів України – вищий орган у системі органів державної вико-
навчої влади; міністерства, державні служби, агентства, інспекції та
центральні органи зі спеціальним статусом – центральні органи ви-
конавчої влади; місцеві державні адміністрації – місцеві органи дер-
жавної виконавчої влади.

Конституція України проголошує широкий спектр прав і свобод
людини та громадянина, а також гарантій їх забезпечення, що є важ-
ливим кроком для побудови суверенної, незалежної, демократичної,
соціальної, правової держави. Слід погодитися з думкою вчених-
юристів, що проголошення названих прав і свобод є важливою, але
не єдиною ознакою правопорядку в суспільстві. Необхідно також
створити умови для реалізації відповідних прав, що може бути забез-
печено надійною системою гарантій у цій сфері.

Гарантування є найважливішим чинником реального забезпе-
чення прав і свобод особи разом з їх визнанням, дотриманням і по-
вагою. Воно здійснюється за допомогою специфічних засобів –
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гарантій, що надають усім елементам правового статусу особи реаль-
ного змісту. Термін «гарантія» походить від французького слова «ga-
rantie», та в перекладі на українську означає «забезпечення; запорука;
умова, котра забезпечує що-небудь».

У сучасній літературі під поняттям «гарантії прав та свобод людини
і громадянина» розуміють умови, засоби, способи, які забезпечують
здійснення у повному обсязі та всебічну охорону прав і свобод особи.

Правові (юридичні) гарантії реалізації прав та свобод окремої
групи громадян – інвалідів – це сукупність встановлених державою
правових норм, правових способів і засобів, за допомогою яких реа-
лізуються, охороняються, захищаються права і свободи осіб з інва-
лідністю та поновлюються порушені права.

Захист прав людини і громадянина невіддільний від усього ком-
плексу її взаємодії з владними структурами та повною мірою мож-
ливий лише у контексті принципів правової держави, які розвивають
та доповнюють одне одного. 

Під організаційно-правовими гарантіями конституційних прав та
свобод інвалідів слід розуміти систематичну організаторську діяль-
ність держави та всіх її органів, органів місцевого самоврядування,
їх посадових осіб, громадських організацій і політичних партій, за-
собів масової інформації, спрямовану на забезпечення реалізації,
охорони та захисту прав інвалідів.

Систему організаційно-правових гарантій становлять: Українська
держава, органи державної влади – Президент України (статті 102-106
Конституції України), Верховна Рада України (статті 85, 92 Конституції
України), Уповноважений Верховної Ради з прав людини (стаття 101
Конституції України), Конституційний Суд України (статті 147-150
Конституції України), органи правосуддя (статті 124-129 Конституції
України), Кабінет Міністрів України та інші центральні органи вико-
навчої влади (стаття. 116 Конституції України), місцеві державні адмі-
ністрації (статті 118-119 Конституції України), органи місцевого
самоврядування (статті. 143,144 Конституції України).

Основним організаційним гарантом прав і свобод громадян України
є українська держава в цілому. Адже, відповідно до статті 3 Конституції
України, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави. У взаємовідносинах з інвалідами дер-
жава не обмежується юридичною фіксацією їх прав. Проголошуючи
права та свободи особи, держава покладає на себе юридичні та мо-
ральні зобов’язання гарантувати ці права не тільки правовими, але
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й економічними, політичними, ідеологічними, культурними засобами.
Тому законодавче закріплення прав та свобод інвалідів тягне за собою
систему організаційно-господарських, політико-ідеологічних, соці-
ально-культурних та етичних заходів, спрямованих на їх забезпечення.

Значним кроком у гарантуванні захисту прав та свобод людини
і громадянина є запровадження адміністративного судочинства. На
сьогодні інваліди можуть захищати свої права в адміністративному
суді в разі їх порушення органами виконавчої влади, органами міс-
цевого самоврядування, їх службовими чи посадовими особами.

Отже, гарантування прав та свобод інвалідів у відносинах з пуб-
лічною адміністрацією виступає найважливішим чинником їх забез-
печення, визнання, дотримання та захисту. Воно здійснюється за
допомогою специфічних засобів – гарантій. На нашу думку, потре-
бують вдосконалення, подальшого розширення та посилення пра-
вові норми, які закріплюють не лише гарантії, а й створюють дієві
правові механізми реалізації конституційних прав і свобод інвалідів.

Кісс Світлана Володимирівна
старший викладач кафедри правознавства
Полтавський інститут економіки і права 

ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 
ІНВАЛІДНОСТІ В УКРАЇНІ

В усі часи існування людської цивілізації мала місце проблема
надання допомоги людям з обмеженими можливостям. Зміни, що
відбуваються в розвитку суспільства, в соціально-економічних від-
носинах, змінювали напрямок і підходи до допомоги нужденним.

Деякими дослідниками пріоритет у галузі соціального захисту інва-
лідів відводиться закордонним країнам. Тим часом Україні завжди була
притаманна соціальна підтримка нужденних громадян [1, с. 548].

Ще в найдавніші часи у  слов’янській громаді, в період язичниц-
тва була закладена традиція турботи про слабких і немічних. Піклу-
ванням таких людей повинні були займатися родичі. Якщо нужденні
не мали родичів, то соціальне піклування інвалідів покладалося на
селянську громаду. Широке поширення отримала така форма соці-
альної допомоги немічним людям, як почергове годування в будин-
ках сільських господарів від одного дня до тижня. [2, с. 14].
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З появою Київської Русі основні тенденції допомоги інвалідам
були пов’язані з княжим захистом і піклуванням. Великий князь ки-
ївський Володимир статутом 996 року зобов’язав доручив церкві тур-
буватися про знедолених, заснувавши для цього Десятинну церкву,
але реально першою вітчизняною лікарнею стала лікарня при мо-
настирі Києво-Печерської лаври, заснована в середині XI ст. святим
Феодосієм [3, с. 18 ].

Серед князів, що вирізнялися милосердям і піклуванням про людей
з інвалідністю, «Повість временних літ» відзначає Чернігівського князя
Всеволода (1030-1093 рр.), який зробив внесок у будівництво лікарні
для убогих в районі Києво-Печерського монастиря, князя Мстислава
(1076-1132 рр.), Псковського князя Всеволода (1138).

Але перший досвід піклування про знедолених та убогих на Русі
не отримав широкого розвитку. Основні причини цього — міжусо-
биці та татаро-монгольського навала. Саме вони несли розруху,
голод, злидні і повальні хвороби: в часи, коли «люд» намагався ви-
жити, навряд чи будувалися «соціальні установи» для людей з інва-
лідністю та відбувалося піклування про них.

У роки середньовіччя значну роль у формуванні світогляду суспільства
і зокрема ставлення до людей з фізичними та розумовими вадами відіг-
равала церква, яка фактично підпорядкувала собі політику, мораль, науку,
культуру, освіту, мистецтво. Протягом багатьох століть церква й монастирі
залишалися центром соціальної допомоги старим, убогим, калікам і хво-
рим. Церковні приходи надавали соціальну допомогу багатьом калікам.

Отже, потрібно відзначити, що в Україні, яка в силу свого геогра-
фічного положення увібрала в себе і східноєвропейську, азіатську
культури (в даному випадку  як частина Російської імперії), істо-
рично передавалася традиція особливо шанобливого ставлення до
«убогої» людини, яка має видимі фізичні, психічні або розумові вади.
Така особа розглядалася як особливо відзначена Богом («у-богій»,
«у-Бога»), і в традиції української культури велике значення приді-
лялося справам благодійності й милосердя щодо людей, які мають
важкі недуги – убогих, калік, блаженних [4]. 

Саме поняття «інвалід» у Російській імперії з’явилося у XVIII ст.,
коли так називали колишніх військовослужбовців, які вже не могли за
станом здоров’я себе обслуговувати і тим більше  служити. Пізніше,
у XIX ст., межі застосування цього слова розширилися й до інвалідів
стали відносити всіх осіб, які втратили можливість себе утримувати та
обслуговувати у зв’язку з порушенням здоров’я [5, с. 221].
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У історії інвалідності період до XVII ст. згадується як «період ва-
гань», недостатнього розуміння проблем людей з інвалідністю і по-
слуг для них [6, с. 10]. 

Після поворотних політичних подій жовтня 1917 року, що  при-
звели до встановлення радянської влади, новий уряд в особі Ради
Народних Комісарів (РНК) відразу ж приступив до реалізації про-
грами більшовицької партії щодо нужденних категорій населення,
і в першу чергу громадян з обмеженими можливостями.

На початку 1960-х рр. був прийнятий ряд документів (Закон про
державні пенсії від 14 липня 1956 року, Закон про пенсії і допомогу
членам колгоспів від 15 липня 1964), які істотно  вплинули на поліп-
шення пенсійного забезпечення інвалідів. 

З середини 1970-х рр. можна говорити про виникнення і розвитку
нової державної форми соціального обслуговування, а саме соці-
ально-побутового обслуговування непрацездатних на дому. 

Паралельно виникають служби по наданню соціально-побутової
допомоги недієздатним громадянам зі спеціальними структурними
підрозділами. 

24 серпня 1991 р. Верховна Рада прийняла Акт проголошення не-
залежності України як самостійної Української держави. [7, c. 55].
Так були відкриті нові сторінки відродження традицій благодійності
в українській незалежній державі.

Отже, благодійність як вид соціальної роботи в Україні має багаті
традиції і тривалу історію, починаючи від перших князів Київської Русі
і закінчуючи сьогоднішнім меценатством, що дає підстави визнати бла-
годійність одним з найважливіших напрямків соціальної роботи.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТИ ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ

Освіта для дітей з особливими потребами була започаткована на
території України на межі ХІХ–ХХ ст. Здебільшого це були державні
школи, котрі підпорядковувалися Маріїнському попечительству
і займалися освітою сліпих та глухонімих дітей. 

Попечительство імператриці Марії Олександрівни про сліпих було
засноване статс-секретарем К.К. Гротом у 1881 році та існувало за раху-
нок приватних пожертвувань і церковного сбору. Для розповсюдження
інформації щодо допомоги сліпим попечительство щомісяця видавало
журнал «Сліпець», який розсилався усім членам попечительства безкош-
товно. Для людей з вищезазначеними особливими потребами попечи-
тельство друкувало підручники, нав чальніпосібники, популярну
літературу (шрифтом Брайля). Також з 1.01.1898 р. попечительство по-
чало видавати щомісячний журнал «Дозвілля сліпих» [1, 466].

Ще один з напрямів діяльності попечительства – заснування
і підтримка діяльності училищ для сліпих школярів з метою надання
загальної та спеціальної освіти. Програма училищ являла собою роз-
ширений курс народної початкової школи, з додаванням ремісни-
чого відділення. Навчання тривало у середньому десять років [1, 467].

Полтавське відділення попечительства імператриці Марії Олек-
сандрівни про сліпих було створено 17.01.1894 р. під головуванням
єпископу Полтавського і Переяславського Іларіона. Канцелярія
відділення знаходилася при Полтавській Казенній палаті. За кошти
попечительства у м. Полтава було придбано будинок, в якому
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відкрито 1.09.1894 р. початкове училище для сліпих дівчаток. Станом
на 1909 р. працювало підготовче, молодше та старше відділення, три
основні і три спеціальні класи з ремісничим спрямуванням [4, 86-87]. 

1910 р. нараховувалося 22 учениці [1, 468]. У 1915-1916 н.р. у за-
кладі працювало 6 учителів, які викладали окрім основних предме-
тів, рукоділля, ремесло, музику,спів [2, 54], вихователі, а також за
дівчатками наглядав і здійснював офтальмологічну та іншу медичну
допомогу лікар [5, 84]. Училище мало майстерню і гуртожиток
з їдальнею [1, 468].

Як зазначено у звітах керівництва навчальної установи, при майс-
тернях училища  сліпі дівчата займалися виготовленням робіт з ме-
режива, в’язали спицями і гачком дитячі й жіночі речі з шерстяних
матеріалів, а також – гаманці, сидіння для стільців, доріжки, плели
гамаки з кокосових і конопляних мотузок, виготовляли щітки для
верхнього одягу, взуття, прибирання у будинку, миття посуду тощо.
У місцевих періодичних виданнях містилися об’яви щодо виготов-
лення ученицями училища різних виробів за помірну ціну [5, 83-84].
Доля закладу після 1917 р. невідома.

Окрім державних навчальних закладів для дітей з особливими по-
требами на території України, в зазначений вище період, діяло і кілька
церковних шкіл. Наприклад, у Київській митрополії вони функціону-
вали у с. Максимовичі та містечку Малин Радомишльського повіту.
Розглянемо унікальний досвід діяльності школи в с. Максимовичі.
Так, у 1897 р. церковнопарафіяльну школу зазначе ного села через ма-
теріальні проблеми перетворено на державну. У перший клас цього
року було записано 143 хлопчики та 9 дівчаток. Аналіз періодичних ви-
дань того часу свідчить, що протягом 1897-1898 н.р. при діючій однок-
ласній школі було відкрито єдиний на території Правобережної
Київщини навчальний заклад для глухонімих дітей. В ті часи це було
величезною рідкістю для життя школи – адже сотні дітей з дефектами
слуху чи зору були позбавлені можливості здобувати освіту. Батьки
ж багатих дітей з особливими потребами могли навчати своїх нащадків
у закритих закладах Санкт-Петербурга, Москви, Варшави. Однак, ос-
новна маса таких дітей навіть не мріяла про освіту[3, 398].

Навчання у цій школі відбувалося безкоштовно – причому учнів
навчали не лише грамоти, але й деяким ремеслам, щоб вони могли
в майбутньому здобувати засоби для існування. В школі навчалося
чимало школярів з різних губерній і різних віросповідань. Для учнів
з інших місцевостей при школі існував гуртожиток, за проживання
в якому бралася мінімальна оплата.
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Зі сторінок періодичних видань відомо, що учні у школі для глу-
хонімих  жили і навчалися за інтернатським типом. Ранок починався
з підйому о 7-00, о 7-30 відбувалася молитва та скромний сніданок
у вигляді чаю з хлібом, а згодом до 13-00 здійснювалися уроки. Далі
учні йшли навчатися мистецтву «оправляти» книги (замовлення
сюди сходилися з усієї Київської губернії), після чого відбувався обід
(дві страви у будні або три страви у святкові дні). Після обіду школярі
годину відпочивали, а згодом з 16-00 по 20.00 знову тривали уроки.
Далі була вечеря і учні йшли відпочивати [3, 398-400].

Вважаємо за позитивне те, що педагоги деяких з учнів навчали
говорити хоча б елементарні речі. Здійснювалося це за методом «на-
глядним міміко-фізіологічним звуковим». При цьому більша частина
учнів не чули те, що вони промовляли, проте могли висловити свої
певні потреби, почуття тощо[3, 400].

Детальне вивчення діяльності вищезазначених навчальних закла-
дів для дітей з особливими потребами допоможе визначити пози-
тивні здобутки, які варто використовувати і сьогодні.
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Полтавський інститут економіки і права

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Невід’ємним правом інвалідів є право на працю, незважаючи на
обмежену працездатність. Право інвалідів на працю встановлено
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законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні» та «Про зайнятість населення», які спрямовані на ство-
рення інвалідам реальних можливостей продуктивно працювати і пе-
редбачають конкретні механізми їх реалізації. У Законі України «Про
зайнятість» і Кодексі про працю визначаються загальні засади зай-
нятості та працевлаштування населення.

Інваліди — особлива категорія громадян, яких чинне законодав-
ство, зокрема Закон України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ, наділяє спе -
ціальним статусом, забезпечуючи їм водночас усю повноту соці-
ально-економічних, політичних і особистих прав та обов’язків.
Дискримінація інвалідів заборонена і карається законом. 

Оскільки професійні можливості інвалідів обмежені, законодавством
установлено для них спеціальну систему працевлаштування та пільгові
умови праці. Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний
час без їхньої згоди не допускається (ч.4 ст.63, ч.2 ст.55 КЗпП України.

З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та
з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується
право працювати на підприємствах із звичайними умовами праці,
в цехах і на дільницях, де застосовується праця інвалідів, а також зай-
матися індивідуальною та іншою трудовою діяльністю, яка не забо-
ронена законом (ч.1 ст.17 Закону № 875). 

Працевлаштування інвалідів, відповідно до статті 18 Закону
№ 875, здійснюється центральним органом виконавчої влади з пи-
тань праці та соціальної політики, органами місцевого самовряду-
вання, громадськими організаціями інвалідів з урахуванням побажань
інвалідів, їхніх навичок і знань, а також рекомендацій МСЕК.

23 лютого 2006 року Президент України підписав Закон України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інва-
лідами права на трудову діяльність» (Закон № 3483 – ІV).  Згідно За-
кону № 3483 – ІV до ст.2 Закону України «Про зайнятість населення»
були внесені зміни, а саме безробітними визнаються також інваліди,
які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі,
що шукають роботу. Згідно із доповненням до ст.18-1 Закону України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» рішення
про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для пра-
цевлаштування приймається центром зайнятості за місцем прожи-
вання інваліда на підставі поданих ним рекомендацій МСЕК та
інших передбачених законодавством документів.
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Відповідно до статті 20 Закону № 875 підприємства (об’єднання),
установи і організації незалежно від форми власності і господарю-
вання, де кількість працюючих інвалідів менша, ніж установлено
нормативом, передбаченим частиною першою статті 19 Закону
№ 875, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду штрафні
санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної
плати на відповідному підприємстві (в об’єднанні), в установі, орга-
нізації за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом. Порушення тер-
мінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нарахування пені із
суми недоїмки за кожний день прострочення, включаючи день
сплати, в розмірі, передбаченому законом.

Законодавством визначено певний механізм працевлаштування
інвалідів: усі підприємства мають або виконати встановлений нор-
матив робочих місць для працевлаштування інвалідів, або перераху-
вати в державний бюджет через відділення Фонду відповідну суму
штрафних санкцій, які використовуються згодом на фінансування
заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної реабілі-
тації інвалідів, надання цільової позики для створення робочих
місць, призначених для працевлаштування інвалідів (п. 9 Порядку). 

1 вересня  2005 року набрав чинності Кодекс адміністративного су-
дочинства України.  Згідно ст. 2 Кодексу  завданням адміністративного
судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та
інтересів юридичних осіб у сфері публічно – правових відносин від
порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійс-
ненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства,
в тому числі на виконання делегованих повноважень. До адміністра-
тивних судів можуть бути оскаржені  будь – які рішення, дії чи безді-
яльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо
таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України
встановлено інший порядок судового провадження.
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ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК СУБ’ЄКТИ
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні» визначає, що інвалідом є особа зі стійким розкладом фун-
кцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може
приводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава
зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими
громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Основоположними принципами державної політики щодо осіб
з інвалідністю є принципи рівності та недискримінації. Аналіз на-
ціонального законодавства дає можливість зробити висновок, що
зміст даних принципів полягає у рівності всіх перед законом та ство-
ренні у суспільстві умов для поваги відмінностей, усунення неспри-
ятливих умов для реалізації такими громадянами своїх прав і свобод.

Відповідно суб’єктами адміністративного права є учасники відно-
син, котрих адміністративно-правові норми наділили правами й обо -
в’язками, здатністю вступати в адміністративно-правові відносини.

Важливе місце серед індивідуальних суб’єктів адміністративного
права належить громадянам, їх адміністративно-правовому статусу.
Адміністративно-правовий статус громадян є складовою частиною
їх загального правового статусу і містить такі елементи:

– адміністративну правоздатність і дієздатність (правосуб’єктність);
– права та обов’язки у сфері державного управління;
– адміністративно-правові гарантії прав і свобод громадян.
Адміністративна правоздатність – це здатність індивіда бути носієм

суб’єктивних прав і обов’язків у сфері державного управління. Вона
виникає з моменту народження і припиняється зі смертю особи.
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Адміністративна дієздатність – це визнана державою здатність
своїми власними діями реалізувати права та набувати нових особис-
тих прав, виконувати обов’язки у сфері державного управління.
У повному обсязі вона настає з вісімнадцяти років, а в окремих ви-
падках – з шістнадцяти.

Конкретний обсяг прав і обов’язків залежить від низки чинників:
віку, освіти, статі, стану здоров’я тощо. Деякі з них можуть служити
причиною повного або часткового обмеження адміністративної пра-
вової дієздатності, наприклад, душевна хвороба, інвалідність.

Центральним елементом адміністративно-правового статусу гро-
мадянина є його права та обов’язки.

Оскільки адміністративно-правовий статус тісно пов’язаний
з конституційним, є похідним від нього, можна виділити загальні
права, які належать до конституційних: право на участь в управлінні
державними справами; на рівний доступ до державної служби; на ос-
карження в судовому порядку актів (дій) державних органів (поса-
дових осіб).

Усі ці права не можуть бути реалізованими без участі органів дер-
жавної виконавчої влади і місцевого самоврядування (органів публіч-
ної влади). Інші права у сфері державного управління розвивають
(забезпечують) конституційні права. Так, конституційне право на охо-
рону здоров’я конкретизується в таких правах, що є частиною адмініс-
тративно-правового статусу громадян: право на медико-санітарну та
медико-соціальну допомогу, забезпечення ліками, надання ортопедич-
ної й протезної допомоги, отримання інформації про стан здоров’я.

Разом із правами, на громадян покладається і низка обов’язків.
Основним (загальним) обов’язком громадян є обов’язок дотримува-
тися Конституції України та законів держави. Інші обов’язки є по-
хідними і стосуються різних сфер життєдіяльності людей.
Адміністративно-правові норми встановлюють різні правила пове-
дінки й обов’язки громадян їх дотримуватися, наприклад: правила
дорожнього руху і користування громадським транспортом; проход-
ження у встановлених випадках обов’язкового медичного огляду і лі-
кування; реєстрування транспортного засобу й отримання дозволу
на зайняття певними видами діяльності.

Також потрібно розрізняти загальний і спеціальний адміністра-
тивно-правові статуси громадян. Першим володіють усі громадяни
незалежно від віку, статі, стану здоров’я, місця проживання тощо.
Однак кожна людина у своєму житті може опинятися в різних ситуа-
ціях, певних становищах, що зумовлює наявність спеціальних прав
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і обов’язків. Особа може виступати суб’єктом так званих спеціальних
адміністративно-правових статусів, одним із яких є статус суб’єктів
адміністративної опіки. Сюди входять: сироти, самотні матері, члени
багатодітних сімей, а також інваліди тощо.

Ще одним елементом адміністративно-правового статусу є адмі-
ністративно-правові гарантії прав і свобод громадян. До них належать
організаційні гарантії (існування і діяльність органів, які здійснюють
охорону і захист прав та свобод громадян); право на скаргу (адмініс-
тративну і судову). Його закріплено Законом «Про звернення грома-
дян», а також Кодексом адміністративного судочинства.

Отже, основний акцент в оновленні змісту адміністративно-пра-
вового статусу інвалідів необхідно робити на реальний дієвий меха-
нізм забезпечення реалізації цих прав, які вже сьогодні закріплені
в Конституції та численних законах. Цим механізмом повинні стати
норми адміністративно-процесуального законодавства, які врегу-
льовують порядок здійснення різноманітних адміністративних про-
цедур та процесуальних дій.

Коломієць П.В.,
к.ю.н., доцент кафедри правознавства

Полтавського інституту економіки і права 
Гнітько Т.С.,

студентка Полтавського інституту економіки і права

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ 
В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Правове регулювання охорони дитинства в нашій країні заде -
кларовано в Конституції України, яка визначаючи права і свободи
людини і громадянина, регламентує, що діти рівні у своїх правах не-
залежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі
чи поза ним. Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороня-
ються державою. 

Актуальність проблем дитинства для перспективи розвитку укра-
їнської держави, разом із завданням посилення результативності
позитивних процесів у цій сфері, обумовлюють необхідність вироб-
лення якісно нового підходу щодо забезпечення дітям повноцінного
розвитку відповідно до їх потреб, докорінних змін у механізмах спів-
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праці органів влади і громадськості. Як зазначено в положеннях
Плану дій для України 2015–2017, ухваленого Комітетом Міністрів
Ради Європи 21 січня 2015 року, забезпечення дотримання прав лю-
дини для дітей має велике значення для Ради Європи, свідченням
чого є заходи зі співпраці в Україні, здійснювані останнім часом.
Зміцненню та захисту прав людини сприяли зусилля із запобігання
насильства щодо дітей, зокрема їх сексуальної експлуатації та сек-
суального розбещення. Рада Європи ініціювала аналіз міжнарод-
ними експертами стану захисту прав дітей у рамках механізмів
державного захисту, результатом чого стали рекомендації, надані
українським органам влади.

Діяльність із просування прав дітей триватиме, доповнюючись зу-
силлями Ради Європи зі збільшення зобов’язань Уряду України щодо
приєднання й ефективної реалізації норм ООН та Ради Європи
з прав дитини. Розробка національного плану дій та стратегії з прав
дитини буде продовжуватися. Рада Європи і надалі заохочуватиме
Українську владу брати інтереси дітей до уваги під час розробки ке-
рівних принципів правосуддя, дружнього до дітей. 

Останніми роками в Україні реалізація міжнародних стандартів
прав дитини в національному законодавстві щодо забезпечення їх
прав та законних інтересів стає важливою складовою загальнодер-
жавної політики, оскільки найбільш злободенною є актуальна про-
блема сьогодення – захист дитинства і визначення шляхів протидії
насильству над дітьми. Завдяки спільним зусиллям Верховної Ради
України, Президента України, Уряду, центральних та місцевих орга-
нів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування охорону ди-
тинства в Україні визначено як стратегічний загальнонаціональний
пріоритет. Стабільність держави, її економічний розвиток значною
мірою залежать від фізичного та духовного розвитку дитини, став-
лення держави до її проблем, інтересів та потреб.

Підтвердженням цьому є План заходів з виконання у 2015 році
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реаліза-
ції Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, затвер-
джено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 серпня
2015 року № 881-р, який впроваджено з метою реалізації державної
політики у сфері охорони дитинства, забезпечення прав і свобод
дітей відповідно до міжнародних стандартів прав дитини. Разом
з тим, об’єктивною реальністю є те, що через соціально-економічні
труднощі в державі, низький рівень життя, зростання бідності та
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безробіття загострюється ситуація щодо захисту та забезпечення реа-
лізації прав та інтересів підростаючого покоління.

Практика застосування норм Закону України «Про охорону ди-
тинства» та розвиток законодавства в сфері забезпечення прав та за-
конних інтересів вразливих категорій дітей підтверджують нагальну
потребу в удосконаленні деяких його норм, оскільки діючий закон
не повною мірою відображає ключові принципи Конвенції ООН про
права дитини. Результати проведеного моніторингу реалізації в за-
конодавстві України міжнародних стандартів прав дитини свідчать
про те, що економічні, соціальні, екологічні та інші проблеми тор-
кнулися в першу чергу найбільш соціально незахищеної категорії на-
селення України – дітей.

Протягом останніх років зберігається тенденція до погіршення
стану здоров’я дітей. Високий рівень захворюваності дітей зумовлений
такими факторами, як поширення шкідливих звичок, зокрема вжи-
вання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин,
а також ранній початок статевого життя. Залишаються високими по-
казники дитячої інвалідності. На реформуванні та модернізації освіти
дітей негативно позначається недостатнє забезпечення навчальних
закладів сучасними підручниками та навчальними посібниками, тех-
нічними засобами, комп’ютерною технікою, іншим обладнанням.
Поширення практики надання платних послуг у сфері освіти зробило
їх малодоступними для дітей, які виховуються у родинах з низьким
рівнем матеріального забезпечення. Крім того, відбувається таке не-
гативне явище, як ліквідація дошкільних навчальних закладів. Діти,
позбавлені батьківського піклування, потрапляють у сферу впливу
кримінальних структур, займаються жебракуванням, бродяжництвом.
Є факти сексуальної експлуатації, насильства, жорстокого повод-
ження з дітьми та торгівлі ними. Відсутність у державі системи юве-
нальної юстиції, орієнтованої на профілактичні заходи, призводить
до збільшення кількості дітей, що перебувають у конфлікті із законом.
Основними причинами ситуації, що склалася, є:

1) загальне зниження рівня життя населення, безробіття одного
або обох батьків, виїзди їх до інших країн чи регіонів з метою пра-
цевлаштування;

2) збільшення кількості неблагополучних сімей та розлучень, асо-
ціальна поведінка батьків, ухиляння або відсторонення батьків від
виконання своїх обов’язків з виховання дітей, жорстокість і насиль-
ство в сім’ях; 
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3) недостатнє фінансування навчальних закладів, закладів охо-
рони здоров’я, культури, соціального захисту; 

4) відсутність соціальних стандартів діяльності служб, що працю-
ють з дітьми;

5) існування застарілої системи опіки та піклування над дітьми; 
6) низька активність територіальної громади у розв’язанні про-

блем дітей.
Україна є учасницею переважної більшості міжнародних догово-

рів універсального характеру, прийнятих на рівні ООН, а також кон-
венцій Ради Європи, які відіграють провідну роль у міжнародному
захисті прав дитини.

Положення національного законодавства свідчать про те, що до-
тримання міжнародних стандартів прав дитини та попередження
жорстокого поводження з дітьми юридично є одним з пріоритетів
державно-правової політики України.

Коломієць П.В.,
к.ю.н., доцент кафедри правознавства

Полтавського інституту економіки і права 
Жакун Н.В.,

студентка Полтавського інституту економіки і права

ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ НОРМ
УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

У СФЕРІ ПРАВ ДИТИНИ

Нагальною потребою сьогодення є розроблення та прийняття нової
стратегічної програми з метою встановлення відповідності національних
правових норм України до міжнародних стандартів у сфері забезпе-
чення прав і законних інтересів дітей, оскільки діюче сучасне вітчиз-
няне законодавство не повною мірою відображає ключові принципи
Конвенції ООН про права дитини. Ця програма повинна проводитися
в рамках адаптації вітчизняного законодавства до міжнародних стан-
дартів, зокрема Європейського Союзу в умовах дії Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-
ським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,
з іншої сторони від 27 червня 2014 року, ратифікованої Україною За-
коном України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII.
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Дослідження ролі міжнародних стандартів у галузі прав дитини
в урегулюванні суспільних відносин, що виникають у сфері реалізації
в національне законодавство України міжнародних стандартів прав
дитини, особливо напередодні 25 річниці з дня ратифікації Конвен-
ції про права дитини (Постанова Верховної Ради УРСР від 27 лютого
1991 року № 789-XII «Про ратифікацію Конвенції про права дитини»),
яка відзначатиметься 27 лютого 2016 року, є вкрай актуальним.
Оскільки досвід 24-х років у питаннях встановлення відповідності
національних правових норм України до міжнародних стандартів
у сфері забезпечення прав і законних інтересів дітей свідчить про те,
що і організаційні і нормативно-правові заходи з проблем подолання
цих невідповідностей, на сьогодні, не є достатньо обґрунтованими
і потребують удосконалення. Підтвердженням цьому є положення
пункту 50 Плану заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини» на період до 2016 року, затверджено розпоряд-
женням Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 881-р,
яким передбачено приведення актів законодавства у відповідність із
міжнародними нормами, які випливають із відповідних міжнарод-
них договорів щодо захисту прав та розвитку дитини.

Захист прав дитини визначається пріоритетним напрямком соці-
альної політики багатьох розвинутих держав світу. Рівень соціальної
захищеності дітей та їх соціального забезпечення виступає об’єктив-
ним показником розвитку держави, відображає рівень гуманності та
цивілізованості суспільства. Реалізувати державну політику щодо за-
хисту прав дитини допомагають міжнародні стандарти, які втілені
у відповідних міжнародних актах.

Сучасна практика свідчить про те, в Україні потреба в міжнарод-
них стандартах прав дитини обумовлена, по-перше, інтеграційним
процесом до європейського співтовариства, який вимагає привести
у відповідність національні правові норми до міжнародних у сфері
прав дитини; по-друге, негативними тенденціями у сфері захисту
прав дитини, які зумовлені економічними та соціальними чинни-
ками нашої держави, і, по-третє, великою кількістю нормативно-
правових актів українського законодавства, які регулюють захист
прав дитини та наявність колізій між цими актами, а тому виникає
необхідність застосування міжнародних стандартів прав дитини.
Саме тому питання реформування, удосконалення національного
законодавства у сфері захисту прав дітей та імплементації міжнарод-
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них стандартів прав дитини у вітчизняне право, що опікується пра-
вами дитини, сьогодні знаходяться в числі важливих правових про-
блем, від позитивного вирішення яких значною мірою залежить
стабільність і економічний розвиток нашої держави.

Досліджуючи результати діяльності України, як безпосереднього
учасника міжнародного співтовариства у сфері реалізації вимог
Конвенції ООН про права дитини, за одне із джерел інформації ви-
користаємо доповіді учасників парламентських слухань з цієї про-
блематики, оскільки парламентські слухання останнім часом
перетворилися на усталену традицію та інструмент коригування дер-
жавної політики щодо підвищення ефективності виконання Загаль-
нодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року. Зокрема,
17 червня 2015 року в залі пленарних засідань Верховної Ради Ук-
раїни будуть проведені парламентські слухання на тему: «Сімейна
політика України – цілі та завдання». В Пояснювальній записці до
проекту Постанови Верховної Ради України про проведення цих
парламентських слухань зазначено, що кожна епоха має свої ви-
клики і свої завдання. Існують унікальні знаки часу, які ніколи не
повторюються. Виклик сьогодення це захист прав дитини, що по-
винно визначатися пріоритетним напрямком соціальної політики
нашої держави. Проте, поряд з наведеним вище слід зауважити, що
і досі актуальними є тези, що були проголошені під час проведення
парламентських слухань на тему: «Стан дотримання прав людини
в Україні» 12 червня 2013 року, Уповноваженим Президента України
з прав дитини Ю.О. Павленком, який доповів наступне: «Насампе-
ред ми можемо констатувати, що права дитини, визначені Конвен-
цією ООН про права дитини, в Україні практично всі порушуються,
більшою чи меншою мірою. …Водночас є ціла низка інших проблем
у системі захисту прав дитини і у ставленні суспільства до прав ди-
тини. Без сумніву, права дитини є невід’ємною складовою прав лю-
дини, але наголошую – не підпорядкованою складовою. Міжнародні
документи, національне законодавство декларують пріоритет інтер-
есів дитини над інтересами дорослих. На жаль, суспільство не готове
до такого сприйняття. І на практиці, коли виникає конфлікт між ін-
тересами дорослого і дитини, як правило, дитина програє. І далі, як
наслідок, програє дорослий. На жаль, ми живемо в дорослій державі,
де все дитяче сприймається як меншовартісне і похідне від благопо-
луччя дорослих. Переконаний, що цю практику треба змінювати на
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рівні і сім’ї, і держави. Переконаний, що у сфері захисту прав дитини
немає маленьких проблем. І від здатності їх бачити і розв’язувати
і складається мозаїка країни, в якій поважають права дитини, пова-
жають права людини».

Король В.А.,
студент коледжу «Освіта»

Науковий керівник: Дадерко Л.Ф.,
професор кафедри цивільного,

господарського та кримінального права

ОСОБЛИВОСТІ  ПРИТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ 
ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Серед багатьох проблем правового виховання є боротьба із зло-
чинними проявами серед неповнолітніх. Проте, незалежно від стану
злочинності, вирішальною умовою підвищення ефективності бо-
ротьби з нею є законність у діяльності правоохоронних органів.
У зв’язку з цим суттєве значення має дотримання всіх гарантій прав
неповнолітніх осіб, які за вчинення злочинів притягаються до кри-
мінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність для осіб з обмеженими можливос-
тями настає за умови, що діяння вчинила особа, якій виповнилось
16 років. За найбільш тяжкі злочини[1] кримінальна відповідальність
встановлена з 14-ти років.

Малолітні, які вчинили передбачені кримінальним законом ді-
яння у віці  до 14 років, не можуть бути притягнуті до кримінальної
відповідальності ні за яких умов. Діяння розглядаються районними
(міськими) комісіями в справах неповнолітніх, які до них застосо-
вують заходи виховного впливу.

Навіть тоді, коли неповнолітній вчинив діяння у віці, з якого на-
стає кримінальна відповідальність, але воно не становить великої
суспільної небезпеки, він також може бути звільнений від кримі-
нальної відповідальності за умови, що виправлення та перевихо-
вання цього підлітка можливе без застосування кримінального
покарання.

Якщо прокурор або слідчий має підставу вважати, що неповно-
літнього недоцільно притягати до кримінальної відповідальності, то
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може передати матеріали справи на розгляд районної (міської) ко-
місії у справах неповнолітніх для вирішення питання про застосу-
вання до нього заходів виховного впливу.

Звільнити від кримінальної відповідальності може і суд, до якого
надійшла справа про злочин неповнолітнього, якщо дійде висновку,
що виправлення та перевиховання останнього можливі без застосу-
вання кримінального покарання.

Визнання злочину таким, що не становить великої суспільної не-
безпеки, залежить від його характеру і умов, за яких він вчинений.

Неповнолітній вік є пом’якшуючою обставиною і, виходячи
з цього, неповнолітньому може бути призначено покарання менш
суворе, ніж дорослому за аналогічний злочин. При цьому суд врахо-
вує його характер і ступінь небезпеки, особу винного, його психофі-
зичний розвиток, обставини справи, які пом’якшують чи обтяжують
відповідальність, а також конкретні причини вчинення злочину та
обставини, що йому сприяли. Отже, покарання неповнолітньому по-
винно бути призначено таке, щоб відповідало меті його виправлення
і перевиховання та запобіганню вчиненню ним нових злочинів.

Для того, щоб неповнолітній був притягнутий до кримінальної
відповідальності законно і обгрунтовано та щоб запобігати безпід-
ставному засудженню підлітків, необхідно попереднє слідство і су-
довий розгляд кримінальної справи провести відповідно до вимог
закону, з додержанням процесуальних гарантій, які надаються для
цієї категорії осіб з урахуванням їх віку, фізичного, а також психіч-
ного розвитку.

Законом встановлено особливий порядок виклику неповноліт-
нього до слідчого, прокурора або суду. Він викликається, як правило,
через його батьків або інших законних представників [2]. Це спрямо-
вано на забезпечення інтересів підлітка, створення реальних умов для
захисту його особи. І тільки у вийняткових випадках неповнолітній
обвинувачений може бути викликаний без відома батьків або інших
законних представників. Таке може бути коли встановлено, якщо зга-
дані особи заінтересовані у певних наслідках і тому доцільно допитати
неповнолітнього у їх відсутності але в присутності педагога.

Має особливості й пред’явлення обвинувачення неповнолітньому
та його допит як обвинуваченого. Вони відбуваються у присутності
захисника. Якщо неповнолітній не досяг 16-річного віку, пред’яв-
лення обвинувачення і допит обвинуваченого слідчий повинен про-
водити у присутності педагога або лікаря, батьків або інших
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законних представників, які покликані допомогти слідчому встано-
вити психологічний контакт з обвинуваченим. Ці особи мають право
ставити неповнолітньому запитання і висловлювати свої зауваження
щодо ведення допиту. Якщо слідчий відведе поставлене питання, він
повинен занести це питання до протоколу. Питання про те, хто із зга-
даних осіб буде присутнім під час пред’явлення обвинувачення та
допиту неповнолітнього, вирішується слідчим.

У випадках якщо обвинувачений належить до осіб з вадами слуху,
то йому надається сурдоперекладач безкоштовно. 

Література

1. Кримінальний кодекс України  від 05.04.2001 станом на 15.09.2015 р.
2. Кримінальний процесуальний кодекс  від 13.04.2012 станом на

15.09.2015 р

Кудлаєнко Сергій Володимирович, 
Народний депутат України.

ІНКЛЮЗИВНА ПОЛІТИКА ПОЧИНАЄТЬСЯ  
З ЗАКОНОТВОРЧОСТІ

Навчання організовано з метою формування інклюзивної полі-
тики в Україні, а однією із головних умов цього є адаптація законо-
давства ще на стадії проектування до потреб людей з обмеженими
фізичними можливостями.

Ми маємо забезпечити виконання державою зобов’язань згідно
з Конвенцією ООН про права інвалідів, формувати нові підходи до
вирішення питань людей з інвалідністю.

Підтримка повноцінної інтеграції людей з обмеженими фізичними
можливостями в суспільне життя є ознакою демократичного розвитку
держави і ми будемо підтримувати цей напрямок діяльності влади.

На підставі Закону України «Про основи соціальної захищеності ін-
валідів в Україні» особи з інвалідністю можуть мати наступні пільги:

Жилі приміщення, займані особами з інвалідністю або сім’ями,
у складі яких вони є, під’їзди, сходові площадки будинків, в яких
мешкають люди з інвалідністю, мають бути обладнані спеціальними
засобами і пристосуваннями відповідно до індивідуальної програми
реабілітації, а також телефонним зв’язком.
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Обладнання зазначених жилих приміщень здійснюється орга-
нами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і ор-
ганізаціями, у віданні яких знаходиться житловий фонд.

Обладнання індивідуальних жилих будинків, в яких проживають
люди з інвалідністю, здійснюється підприємствами, установами і ор-
ганізаціями, з вини яких настала інвалідність, а в інших випадках –
відповідними органами місцевого самоврядування. У разі невідпо-
відності житла вимогам, визначеним висновком медико-соціальної
експертизи, і неможливості його пристосування до потреб людини
з інвалідністю, може провадитись заміна жилої площі.

Органи місцевого самоврядування забезпечують виділення зе-
мельних ділянок особам з інвалідністю із захворюваннями опорно-
рухового апарату під будівництво гаражів для автомобілів з ручним
керуванням поблизу місця їх проживання.

(Закон України « Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні», стаття 30).

Місцеві органи державної влади зобов’язані забезпечувати людям з
інвалідністю необхідні умови для вільного доступу і користування куль-
турно-видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять
фізкультурою і спортом, а також забезпечувати надання спеціального
спортивного інвентаря.

Люди з інвалідністю користуються переліченими послугами без-
коштовно або на пільгових умовах згідно з рішеннями органів міс-
цевого самоврядування за участю громадських організацій інвалідів.

(Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні», стаття 34).

Інваліди забезпечуються засобами спілкування, що полегшують
їх взаємодію між собою та з іншими категоріями населення. Порядок
і умови такого забезпечення передбачаються місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за участю
громадських організацій інвалідів.

Інваліди першої та другої груп мають право на позачергове і піль-
гове встановлення квартирних телефонів за рахунок коштів

Фонду соціального захисту інвалідів. Порядок і умови встановлення
телефонів інвалідам визначаються Кабінетом Міністрів України з ура-
хуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалі-
дів. Інвалідам першої, другої груп і сім’ям, у складі яких є два або
більше інвалідів, оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні
розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посе-
кундним) обліком їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою.
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Інвалідам першої, другої груп і сім’ям, у складі яких є два або
більше інвалідів, оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні
розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посе-
кундним) обліком їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою.

Інвалідам першої, другої груп по зору надається право безплат-
ного користування радіотрансляційною точкою.

(Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні», стаття 35).

Інвалідам і дітям-інвалідам надаються безоплатно або на пільго-
вих умовах послуги з соціально-побутового і медичного обслугову-
вання, технічні та інші засоби реабілітації (засоби для пересування,
протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для пись-
мового спілкування тощо), вироби медичного призначення (індиві-
дуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та
голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечота калоприймачі
тощо) на підставі індивідуальної програми реабілітації, автомобілі –
за наявності відповідного медичного висновку.

Інваліди, які отримують пенсію, що не перевищує мінімального
розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість
пенсії, діти-інваліди мають право на безплатне придбання лікар-
ських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування.

Інваліди першої і другої груп мають право при амбулаторному лі-
куванні на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оп-
латою 50 відсотків їх вартості.

Інваліди і діти-інваліди за наявності медичних показань мають
право на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками.

Порядок та умови забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів лікар-
ськими, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами
медичного призначення, санаторно-курортними путівками, автомо-
білями, а також переліки технічних та інших засобів реабілітації і ви-
робів медичного призначення визначає Кабінет Міністрів України.

Після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, виданий безоплатно
чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою,
за бажанням членів його сім’ї може бути переданий у їх власність у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. Технічні та інші засоби реабі-
літації можуть бути залишені у власності членів сім’ї померлого інваліда,
дитини-інваліда в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні», стаття 38).
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Лавриненко Л.М.
к.е.н., доцент кафедри «Менеджмент і адміністрування»,

Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ 
«Україна», м. Київ

РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Сьогодні актуальними залишаються проблеми формування ринку
праці та соціального захисту населення. Сформована структура со-
ціальної системи в умовах ринкової економіки не вирішує проблем
соціального захисту населення, особливо соціально вразливих та ма-
локонкурентних на ринку праці громадян. 

На протязі останніх років соціальна політика багатьох європей-
ських країн стосовно осіб із інвалідністю зазнала суттєвих змін. Став-
лення до цієї соціальної групи людей, як до пацієнтів, якими
необхідно лише опікуватися, і які не можуть долучатися до актив-
ного суспільного життя, змінилося на ставлення до них, як до по-
вноправних членів суспільства, що мають рівні права з іншими
громадянами країни. Однак, ще чимало країн, в тому числі й Ук-
раїна, при формуванні державної соціальної політики стосовно
людей з інвалідністю не враховують цих змін, надають пріоритетного
значення «медичному», а не «соціальному» підходу до проблеми, що
позначається на змісті та якості заходів, спрямованих на зменшення
негативних наслідків «інвалідності». І найголовніше – не сприяє
ширшому залученню людей з інвалідністю до участі у суспільному
житті, реалізації їхніх прав, як громадян країни.

Незалежно від причин інвалідності інваліди справедливо вважа-
ються «мало мобільною», соціально замкненою групою в загальній
соціально-демографічній структурі суспільства. Психологічне від-
сторонення особистості внаслідок інвалідності особливо небезпечне
у випадку настання інвалідності у дитячому віці. Інваліди з дитинства
та діти-інваліди – особлива категорія, матеріальне та соціально-пси-
хологічне включення яких у ритм звичного життя вимагає відповід-
ної адекватної уваги з боку владних структур.

Визнання основних принципів соціальної та правозахисної мо-
делей «інвалідності» не створює автоматично умови реалізації прав
інвалідів. Виникає гостра необхідність дослідження національного
законодавства щодо відповідності положенням основних міжнародних
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документів з питань захисту та реабілітації осіб із інвалідністю, та ви-
значення напрямів подальшої адаптації нормативно-правового за-
безпечення прискорення процесів соціального залучення інвалідів.
Сутністю соціальної моделі є те, що «інвалідність», є явищем, що
може трапитись з буд-ким і вважається нормальним аспектом життя,
а не відхиленням і, в зв’язку з цим, виникає необхідність створення
умов соціального залучення інвалідів (зручного пересування, адап-
тація системи навчання, облаштування зручними сходами тощо),
оскільки проблеми виникають через неадекватне функціонування
суспільства.

Створення умов для повноцінної та ефективної участі інвалідів
у політичному, економічному і соціальному житті суспільства з ме тою
розширення їхніх індивідуальних можливостей для реалізації власного
потенціалу та забезпечення добробуту протягом всього життя перед-
бачає необхідність реалізації системи заходів, до яких належать:

• розробка і впровадження на державному та регіональному рів-
нях методичного й організаційного забезпечення системи підбору,
профорієнтації, професіональної підготовки, створення умов для
адаптації в суспільстві та працевлаштування осіб із обмеженими
можливостями;

• постійне і неперервне інформування інвалідів про чинні соці-
альні програми та нормативні акти, які забезпечують їхню інтеграцію
в повноцінне соціально-економічне та політичне життя суспільства;

• розробка і реалізація стратегій забезпечення вільного доступу ін-
валідів всіх категорій до матеріальних і духовних благ, необхідних для
повноцінного життя особистості, зокрема освіти, житла, кредитів;

• моніторинг наявних типових та спеціалізованих робочих місць
та створення умов для продовження трудової діяльності інвалідів до
тих пір, поки людина спроможна і прагне працювати, отримуючи за
працю певний дохід;

• будівництво такого житла для інвалідів, яке зменшує кількість
перешкод на шляху самостійного пересування і сприяє такій само-
стійності;

• розширення програм імунізації для всіх вікових категорій інва-
лідів як превентивного заходу загострення хвороб;

• забезпечення професійної підготовки і відповідної системи сти-
мулювання працівників соціальних служб і служб охорони здоров’я
з метою систематичного консультування та інформування інвалідів
з соціально-економічних та юридичних питань;
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• розробка та реалізація програм, що забезпечують участь інвалі-
дів в культурному, економічному, політичному і соціальному житті
суспільства, з відповідним їх фінансуванням з державного бюджету
та позабюджетних фондів;

• забезпечення повноправної участі інвалідів у моніторингу ефек-
тивності соціальних програм, спрямованих на підтримку та допомогу
в реалізації їхніх прав, гарантій і пільг.

Реалізація зазначених заходів потребує координації діяльності
всіх інституцій та господарюючих суб’єктів з метою зниження ри-
зику інвалідності для населення, а також сприяння покращенню до-
бробуту та якості життя інвалідів. 

Життєво важливим і необхідним є врахування потреб та прагнень
інвалідів максимально зберегти активність, віру в свої сили, а також
відчуття захищеності та особистої свободи. Проте в Україні основ-
ним критерієм якості життя інвалідів визнається пенсія, розміри якої
не забезпечують ні прийнятного рівня задоволення повсякденних,
часто винятково фізіологічних потреб, ні соціальної захищеності. На
практиці конституційні права інвалідів сьогодні суттєво порушені.
Тому, дотримання Конвенції ООН про права інвалідів в Україні пе-
редбачає переосмислення основних напрямів соціальної політики,
виходячи за межі обмеженої медичної допомоги, спираючись на
стійке соціальне залучення осіб з обмеженнями та гідне життя. 
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ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ 
З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖ ЛИВОСТЯМИ

Праця – основа життя і багатства суспільства, джерело внутріш-
нього зростання духовних якостей людини. Праця – це діяльність
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людини, що потребує витрат фізичної або розумової енергії і має
своїм призначенням створення матеріальних і духовних цінностей.
Праця є найважливішою умовою снування суспільства, його роз-
витку і вдосконалення.

У Конституції України (ст. 43) зазначається, що кожен громадя-
нин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на
життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права
на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду тру-
дової діяльності, реалізує програми професійно-технічного на-
вчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних
потреб( cт.43 КУ).

Нарівні з іншими громадянами нашої держави право на працю
є невід’ємною складовою прав і для осіб з обмеженою працездат-
ністю, що і визначає актуальність теми даної публікації.

Основною метою даної статті є дослідження  проблем у реалізації
права  на працю осіб із зниженою працездатністю в Україні.

Правові принципи працевлаштування інвалідів закріплені у низці
законодавчих актів, які зобов’язують роботодавця створити спеці-
альні робочі місця для інвалідів і сприяти їх працевлаштуванню з
урахуванням обмежених фізичних можливостей.

Проблема інвалідності займає одне з провідних місць у нашій дер-
жаві, прощо свідчать статистичні показники. 

З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та
з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується
згідно із статтею 17 Закону № 875 право працювати на підприєм-
ствах, в установах, організаціях, а також займатися  підприємницькою
та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом(ст.17За-
кону № 875).

Незалежно від причин та ступеню інвалідності люди з особли-
вими потребами  повинні бути соціально захищені,кожна держава
повинна створити необхідні умови для їх життєдіяльності,тому що
інваліди – це такі ж самі люди, як і всі інші громадяни та люди,які
мають такі  ж самі конституційні права і свободи,тільки ще більш
незахищені.

Отже, дослідивши дане питання, можна сказати, що  на теперіш-
ньому етапі розвитку нашої держави, ще недостатньо здійснюються
заходи щодо забезпечення повноцінного життя людей з обмеженими
можливостями та фізичними вадами,  держава дбає про інвалідів
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шляхом прийняття нормативно-правових актів, які юридично існу-
ють, але фактично не виконуються. На сьогоднішній день осіб з об-
меженими можливостями можливо зустріти просто на вулиці, немає
елементарних засобів для їхнього пересування, навчання, життя. По-
трібно докласти багато зусиль аби вирішити цю проблему допомогти
цим особам не дискримінуючи їх, а навпаки зробити все для того ,
щоб дати змогу людям з інвалідністю жити без відриву від соціуму,
та допомогти в соціальній реабілітації. Працевлаштування інвалідів
не єдина проблема, існує низка питань серед яких: заходи щодо
забезпечення повноцінного життя людей з обмеженими можли -
востями та фізичними вадами, модернізація існуючої системи соці-
ального захисту інвалідів, заходи щодо дистаційного навчання,
створення центрів професійної реабілітації, забезпечення автотранс-
портом та вільне користування громадським транспортом.

Молчановська Віолєтта Миколаївна,
старший викладач кафедри правознавства
Полтавський інститут економіки і права

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА АСПЕКТИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

На сучасному етапі розвитку українського суспільства відбува-
ється реформування системи виховання та освіти. Стан правового
регулювання відносин, які виникають у сфері забезпечення здобуття
освіти та виховання людей з особливими потребами, на сьогодні
є актуальним і визначається фактом необхідності інтеграції зусиль
науковців, освітян, підприємців і політичних діячів для обговорення
та розв’язання широкого кола проблем навчання та виховання
людей в інтегрованому освітньому середовищі [4]. Важливість і до-
цільність їх наукових досліджень обумовлено, насамперед, сучасним
періодом розвитку України, який характеризується проведенням ре-
форм, започаткуванням нової філософії державної політики, щодо
осіб з особливими освітніми потребами, реалізацією та поширенням
моделі їх інтегрованого навчання у закладах освіти, забезпеченням
нормативно-правової та навчально-методичної бази у відповідності
до Конвенції про права інвалідів (далі – Конвенція) [1] та норм
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Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII [2]
і Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» [3].
Все це й зумовило вибір теми даної наукової роботи, яка присвячена
саме правовому регулюванню навчання та виховання людей з особ-
ливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі.

Загальнотеоретичні та методологічні засади проблеми правового ре-
гулювання особливих освітніх потреб осіб з інвалідністю в процесі здо-
буття ними освіти, підтверджують численні дослідження сучасних
вітчизняних учених, у наукових працях, серед яких Г.В. Бурова, Т.М. Гре -
бенюк, О.М. Дікова-Фаворська, А.А. Колупаєва, К.О. Кольченко,
Н.О. Мирошніченко, Г.Ф. Нікуліна, П.М. Таланчук, Л.В. Тищенко.

Метою даного наукового дослідження є аналіз чинного вітчизня-
ного законодавства у сфері правового регулювання навчання та ви-
ховання людей з особливими потребами в інтегрованому освітньому
середовищі. 

Основним міжнародним документом, з якого розпочалося форму-
вання системи міжнародних стандартів щодо захисту прав інвалідів
є Конвенція про права інвалідів, прийнята 2006 році. Так, після рати-
фікації (2009 рік) цієї Конвенції, Україна поряд з іншими країнами
світу активно розбудовує своє національне законодавство з приводу
захисту прав інвалідів, а також щодо освіти, відповідно до міжнарод-
них стандартів. Важливим кроком на шляху вдосконалення вітчизня-
ного законодавства, було прийняття Закону України «Про вищу
освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII. Досліджуючи норми чин-
ного Закону України «Про вищу освіту», автор звернув увагу на те, що
формулювання запропонованих шляхів забезпечення формування
і реалізації державної політики у сфері вищої освіти стосовно осіб
з інвалідністю (підпункт 4 і 9 пункту 3 статті 3) виглядають надто ана-
логічним по своїй сутності, що, на наш погляд, не повною мірою
відповідає принципу правової визначеності, який передбачає форму-
лювання положень і норм закону таким чином, щоб кожний суб’єкт
його застосування міг чітко усвідомлювати їх зміст [3]. Зокрема, від-
повідно до підпункту 4 пункту 3 статті 3 Закону України «Про вищу
освіту» формування і реалізація державної політики у сфері вищої ос-
віти забезпечуються шляхом створення та забезпечення рівних умов
доступу до вищої освіти, у тому числі забезпечення осіб з особливими
освітніми потребами спеціальним навчально-реабілітаційним супро-
водом та створення для них вільного доступу до інфраструктури ви-
щого навчального закладу з урахуванням обмежень життєдіяльності,
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зумовлених станом здоров’я. З метою удосконалення загальних засад
правового регулювання особливих освітніх потреб осіб з інвалідністю
передбачених статтею 33 Закону України «Про вищу освіту», пропо-
нуємо пункт 7 статті 33 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня
2014 року № 1556-VIІ викласти в такій редакції: «7. Структурними під-
розділами вищого навчального закладу є:» [3].

Проведене дослідження актуальних проблем правового регулю-
вання особливих освітніх потреб осіб з інвалідністю в процесі здобуття
ними вищої освіти, свідчить про те, що стан відповідності національ-
ного законодавства України у даній сфері потребує вирішення питань,
пов’язаних з: обмеженим фінансуванням програм соціального захисту
інвалідів; незадовільним станом забезпечення вищих навчальних
закладів підручниками, методичною літературою для інвалідів та ви-
сококваліфікованими викладачами. На нашу думку, у нормативно-
правових актах, тим більш у Законі України, повинні міститись
конкретні, чіткі, виважені, узгоджені правові терміни, категорії та по-
няття. Вважаємо, що не потрібно зупинятися лише на удосконаленні
юридичних норм, а також проводити уніфікацію застосовуваних у цих
нормах термінів. З метою впорядкування правового регулювання на-
вчання та виховання людей з особливими потребами в інтегрованому
освітньому середовищі, необхідно в оперативному порядку і якомога
швидше напрацювати ряд нормативно-правових актів та посилити за-
ходи щодо безумовного впровадження закону про вищу освіту в Україні
у сфері правового регулювання особливих освітніх потреб осіб з інва-
лідністю. Також, нами було запропоновано удосконалити норми під-
пунктів 4 і 9 пункту 3 статті 3 Закону України «Про вищу освіту»
стосовно шляхів забезпечення формування і реалізації державної по-
літики у сфері вищої освіти осіб з інвалідністю. 
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Мурашин Олександр Геннадійович,
Інститут права та суспільних відносин, 

Університет «Україна».

СТАРОДАВНЬО-ІСТОРИЧНЕ СТАВЛЕННЯ ЛЮДСТВА ДО
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Історія людства складається з двох великих проміжків часу: пер-
вісного і державно-організованого суспільства. Держава є атрибутом
останнього, але вона зародилась в первісному суспільстві. Основною
характеристикою соціальних норм первісного суспільства є те, що
норми звичаїв передавались з покоління в покоління, ніде не фіксу-
вались, а зберігалися лише у пам’яті людей. Норми родових звичаїв
не проводили розмежувань між правами і обов’язками членів сус-
пільства. Звичаї відігравали важливу роль у регулюванні суспільних
відносин та багато з них були пов’язані з нормами первісної моралі.

Гідністю грецько-римської історії є те, що її світогляд вселен-
ський, а не локальний. Виходячи із цього, історичні факти від -
ношення античного світу до осіб з фізичними вадами допустимо
розглядати як загальну позицію античної цивілізації до цього пи-
тання. Судження авторитетного для сучасників філософа або серед-
ньовічного богослова про людей з фізичними вадами сприймалось
за нормативну установку для сподвижників у області юриспруденції,
медицини та педагогіки. 

Багатовікове негативне сприйняття суспільством осіб з фізич-
ними вадами зафіксувалося не тільки у історичних документах,
а також у фольклорі та феноменах світського і релігійного життя та
внутрішня негативна установка «нормальних людей» на «аномаль-
них» зумовила дискримінацію останніх суспільством. 

Суспільство, вважаючи окремих своїх членів неповноцінними,
обмежувало їх громадські права або ускладнювало їх повсякденне
життя, виключало із повноцінного культурного життя, деструктивно
впливало на їх розвиток і не тільки не допомагало цим людям реабі-
літуватися, а ще сприяло ускладненню їх входження в соціум. 

До людини з фізичною вадою під час усіх історичних епох відно-
сились з упередженістю не тільки тому, що інвалід не міг приймати
участь в суспільному житті, але й тому, що у здорової людини він ви-
кликав містичний страх.
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Очевидно, що суспільна увага фіксувалась на фізичних вадах, які
відрізняли їх носія від більшості оточуючих. Саме про цих осіб йде
мова у античних та середньовічних законодавчих актах, історичних
документах, літературних джерелах. Проведений аналіз античних за-
конодавчих актів та ще більш ранніх законоположень показує, що
протягом тисячоліть закон сприймав людей з інвалідністю як непов-
ноцінних громадян та захищав від них суспільство. 

Укладачів римського права, яким в той час були Закони ХІІ Таблиць
(451–450 до н.е.), можна вважати першими юристами, які вперше за-
фіксували наявність у суспільстві осіб з фізичними вадами. Але їх не ці-
кавила природа та причини фізичної неповноцінності. Замість цих
причин їх турбувало судове підтвердження факту фізичних та розумових
вад, встановлення можливих негативних для суспільства наслідків. 

Античне законодавство, піклуючись про міцність держави, нака-
зувало виявляти фізично неповноцінних дітей під час народження
та відділяти їх від здорових. В гіршому випадку ці хворі діти знищу-
вались, а в кращому – залишались напризволяще. 

У античному світі людське життя, особливо життя дитини, не
мало цінності. Греки та римляни розділяли це переконання, вва-
жаючи, що життєздатність держави залежить від фізичної сили її гро-
мадян, визнавали та пропагували культ військового мистецтва,
фізичного здоров’я і тіла. 

В ті часи була поширена концепція суспільно-державного вихо-
вання, яка полягала у тому, що діти вважались власністю держави,
а не батьків. Тому кількість повноправних громадян у полісах суворо
регулювалась законом або фактично (наприклад, в Римській імперії
такий статус мало не більш 10% від усіх мешканців римських колоній
та метрополії), причому громадські права були тісно пов’язані з но-
сінням зброї, внаслідок чого інваліди з дитинства не могли претен-
дувати на статус громадянина та були абсолютно безправними.
Незацікавленість та неувага античного суспільства до людей з фізич-
ними вадами підтверджується відсутністю відомостей про них у іс-
торичних свідоцтвах. Але питання про інвалідів стає суспільно
важливим в тоталітарних державах, які проводять політику «корис-
ності» громадян. Подібний відбір «неповноцінних» дітей, як бачимо,
здійснювався не тільки в Спарті, а був нормою для Давньої Греції
протягом багатьох століть. 

Платон (427–347 до н.е.) за євгенічними міркуваннями, а Арісто-
тель (384–322 до н.е.) по економічним, схвалювали досвід Спарти.
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«Хай буде у силі цей закон, – писав Арістотель, – що ні однієї каліки
дитини годувати не належить». 

Не дивлячись на те, що римляни вважали основним інститутом
соціалізації сім’ю, а не державу, відношення до фізично неповноцін-
них дітей в імперії дуже мало відрізнялось від еллінського. За зако-
ном тільки голова сім’ї, який являвся римським громадянином, мав
усі права в повному обсязі і розпоряджався життям та смертю усіх
членів сім’ї. Він, з його абсолютною владою, мав право відмовитися
від дитини під час її народження, вбити її, покалічити чи продати.
Дитину, яка не досягнула трирічного віку та може стати тягарем для
суспільства, батько кидав у Тибр. На щастя, подібні звичаї не завжди
виконувались строго. Літературні джерела містять згадування про
хворих та покалічених дітей, позашлюбних синів, в тому числі тих,
хто міг би бути покинутим напризволяще. 

Розумово відсталі вважалися неповноцінними і до них призначали
опікунів. Саме римські судді першими запровадили у юридичній прак-
тиці інститут опікунства. Цей інститут став зразком для опрацювання
подальшого законодавства щодо осіб з фізичними вадами. Навряд чи
можливо звинуватити античне законодавство у формальному або не-
дбалому опрацюванні нормативних актів у сфері прав осіб з особли-
вими потребами. Навіть, виходячи із визнання природного права
рівності людського буття, яке забороняло нерівне поводження з віль-
ним та невільним, римський закон «не бачив» аномальних осіб, так як
в той час він являвся проекцією відношення до цієї частини населення
імператора та сенату, які вважали, що інваліди та раби не являються
і не можуть бути повноцінними громадянами імперії.

Олефір В.І.,
д.ю.н., професор, проректор з наукової роботи 

Університету «Україна»

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Залучення інвалідів до праці дозволяє значно підвищити життє-
вий рівень самих інвалідів та членів їхніх сімей; призводить до утвер-
дження інвалідів як особистостей, формує і підтримує почуття
людської гідності, дозволяє задовольнити їх потреби в активній жит-
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тєдіяльності. Окрім того, праця інвалідів створює додатковий обсяг
виробництва продукції (надання послуг), а також певним чином
може сприяти відносній компенсації дефіциту робочої сили на ринку
праці. Залучення інвалідів до праці забезпечується шляхом здійс-
нення їх професійної реабілітації. У вітчизняному законодавчому до-
кументі у галузі реабілітації інвалідів – Законі України «Про
реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 р. № 2961-ІV зазнача-
ється, що професійна реабілітація – це система заходів, спрямованих
на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи здо-
буття професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації, на-
вчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подальшим
працевлаштуванням та необхідним соціальним супроводженням із
урахуванням особистих схильностей та побажань особи.

До складу системи професійної реабілітації інвалідів входять такі
компоненти: 1) оцінка професійних здібностей інвалідів та надання їм
рекомендацій щодо подальшої професійної діяльності, що здійсню-
ється лікарями-експертами медико-соціальних експертних комісій та,
відповідно, передбачає оцінку характеру і ступеня обмежень у трудовій
діяльності (стану працездатності) інваліда; експертизу потенційних
професійних здібностей інваліда; надання інваліду рекомендацій щодо
конкретних професій або видів праці з урахуванням його захворю-
вання, персональних особливостей, віку, рівня освіти, соціальних та
побутових умов; 2) професійна орієнтація; 3) професійне (або фахове)
навчання для інвалідів, які не мають професії (фаху); перенавчання для
осіб, які через настання інвалідності не можуть належним чином ви-
конувати роботу за попередньою професією (фахом); 4) раціональне
працевлаштування (за можливості на відкритому ринку праці), соці-
альний супровід працевлаштування та подальшої соціально-трудової
адаптації інваліда; 5) динамічне спостереження (контроль) за раціо-
нальністю працевлаштування та успішністю соціально-трудової адап-
тації інваліда з їх коригуванням (за необхідності).

Переважна більшість людей з інвалідністю зазнає труднощів у ви-
борі професії (спеціальності), яка б одночасно відповідала двом кри-
теріям: по-перше, була прийнятною для них у відповідності до стану
здоров’я, особистих здібностей, можливостей, індивідуально-пси-
хологічних якостей, по-друге, була б витребуваною на ринку праці. До-
помогти інвалідам у правильному виборі професії, яка б одночасно
відповідала цим двом вищезазначеним критеріям, саме і покликана
система професійної орієнтації.
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Основні напрями професійної орієнтації населення, зокрема людей
з інвалідністю, визначено Концепцією державної системи професійної
орієнтації населення, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 17.09.2008 р. № 842. У відповідності до цієї Концепції про-
фесійну орієнтацію визначено як науково обґрунтовану систему взає-
мопов’язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних
і педагогічних заходів, спрямованих на активізацію процесу професій-
ного самовизначення та реалізацію здатності до праці особи, вияв-
лення її здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що
впливають на вибір професії або на зміну виду трудової діяльності.
Професійна орієнтація за змістовними напрямами функціонування
має такі структурні елементи, як професійна інформація, професійна
консультація, професійний відбір, професійна адаптація.

Основними суб’єктами, що здійснюють професійну орієнтацію
інвалідів (у т.ч. дітей-інвалідів), в Україні є: а) центри соціальної
реабілітації дітей-інвалідів; б) загальноосвітні та спеціальні загаль-
ноосвітні школи (школи-інтернати) для дітей-інвалідів; в) медико-
соціальні експертні комісії; г) державна служба зайнятості; д) центри
професійної реабілітації інвалідів; е) навчальні заклади професійно-
технічної та вищої освіти.

Критичний вік, на якому зосереджено увагу фахівців центрів соці-
альної реабілітації дітей-інвалідів при проведенні професійної орієн-
тації, – це вік від 14 до 18 років. Саме в цей період життя у дитини
формується інтерес до певної професії (спеціальності), зайнятості,
умов і організації праці, заробітної плати, відношення до роботи тощо. 

Панасюк Іван Леонідович,
ІІ курс, Інститут права та суспільних відносин,

Університет «Україна»
Науковий керівник: Сенченко Л.В., 

к.ю.н., доцент кафедри конституційного, 
адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Чинне законодавство України прямо не дає визначення адміністра-
тивної відповідальності, але розглядає її через поняття адміністратив-
ного правопорушення (проступку), вказуючи, що це проти прав на,
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винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на
громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на вста-
новлений порядок управління і за яку законом передбачено адмініс-
тративну відповідальність (ст. 9 КУпАП).

Адміністративна відповідальність має подвійну природу – вона
є різновидом адміністративного примусу та юридичної відповідаль-
ності. Виходячи з цього, можна визначити адміністративну відпові-
дальність як вид юридичної відповідальності фізичних осіб, який
виражається у застосуванні уповноваженими державою публічними
органами (їх посадовими особами) певного виду адміністративного
примусу – адміністративного стягнення.

Відповідно до статті 23 КУпАП адміністративне стягнення
є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи,
яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання
законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання
вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так
і іншими особами. Отож адміністративне стягнення виконує дві
основні функції: виховну та запобіжну (превентивну). За вчинення
адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адмі-
ністративні стягнення:

1 )попередження;
2) штраф;
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення

або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;
4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або без-

посереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей,
одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадяни-
нові (права керування транспортними засобами, права полювання);

5) громадські роботи;
6) виправні роботи;
7) адміністративний арешт.
Поряд із принципом невідворотності адміністративної відпові-

дальності, який полягає в тому, що особа, яка вчинила адміністра-
тивне правопорушення, повинна бути піддана адміністративному
стягненню, існує також інститут обмеження адміністративної відпо-
відальності. Ці обмеження пов’язані насамперед з особливостями
суб’єктів адміністративних правопорушень, передбаченими адмініс-
тративним законодавством. Зокрема, Кодекс про адміністра тив -
ні правопорушення виключає можливість застосування деяких
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адміністративних покарань в залежності від тих чи інших особливос-
тей суб’єкта адміністративного правопорушення.

Так, згідно зi статтею 30-1 КУпАП громадські роботи не призна-
чаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи. Гро-
мадські роботи – це відносно новий вид адміністративного стяг нення,
він з’явився в КУпАП у вересні 2008 року і полягає у виконанні осо-
бою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від
роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид
яких визначають органи місцевого самоврядування.

Стаття 32 визначає, що адміністративний арешт не може засто-
совуватись до інвалідів першої і другої груп. Адміністративний арешт
є найсуворішим видом адміністративного стягнення, що застосову-
ється лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних
правопорушень на строк до 15 діб і полягає у триманні правопоруш-
ника в ізоляції від суспільства.

Також позбавлення права керування засобами транспорту не може
застосовуватись до осіб, які користуються цими засобами в зв’язку з ін-
валідністю, за винятком випадків керування транспортними засобами
у стані сп’яніння, ухилення від проходження в установленому порядку
медичного огляду на стан сп’яніння, а також залишення місця дорож-
ньо-транспортної пригоди, учасником якої вони є (ст. 30 КУпАП).

Отже, виходячи з вищесказаного, не всі адміністративні стягнення мо-
жуть застосовуватися до інвалідів. Таким чином, не зважаючи на те, що
кожна людина має рівні права та обов’язки, певні особливості адміністра-
тивної відповідальності людей з інвалідністю законодавцем передбачені.

Maria Agnieszka Paszkowicz,
Uniwersytet Zielonogуrski, Instytut 

In�ynierii Bezpiecze�stwa i Nauk o Pracy, 
Marcin Garbat,

Uniwersytet Zielonogуrski, Pe�nomocnik Rektora UZ ds. 
Studentуw Niepe�nosprawnych. 

ОТКРЫТЫЙ  РЫНОК ТРУДА В ПОЛЬШЕ – 
СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

В Польше люди с ограниченными возможностями могут работать
как на открытом, так на храненом рынках труда. Однако предпочти-
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тельна занятость на открытом рынке труда. Правила, касающиеся найма
и трудоустройства людей с ограниченными возможностями, находятся
в Законе о социальной и профессиональной реабилитации    инвалидов
(Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776 со сменами). Средства на профессиональ-
ную реабилитацию и занятость людей с ограниченными возможностями
происходят из взносов работодателей, у которых нет достаточного ко-
личества этих людей (6%). В случае занятости работодателем людей со
значительной инвалидностью или умеренной инвалидностью и так на-
зываемыми специальными заболеваниями (слепотой, психическими за-
болеваниями, умственно отсталых, с общими нарушениями развития
или эпилепсией) сумма выплат уменьшается.

В законе о реабилитации вычислены следующие инструменты
поддержки занятости:

– возмещение расходов на адаптацию помещений рабочего места
для потребностей людей с ограниченными возможностями,

– возмещение расходов на адаптацию или приобретение обору-
дования, которое помогает лицу с ограниченными возможностями
выполнять работу или функции на рабочем месте,

– возмещение расходов на приобретение и проверку программ-
ного обеспечения для использования работниками-инвалидами
и устройств вспомогательных технологий или адаптированных к по-
требностям возникающих из инвалидности работников,

– ежемесячные субсидии до заработной платы работника-инвалида,
– возмещение ежемесячных расходов на трудоустройство работ-

ников помагающих работнику-инвалиду и расходов на подготовку
этих работников.

Данные Центрального статистического бюро показывают, что
в начале 2015 году работало 434 тысяч людей с ограниченными
возможностями. Уровень экономической активности – 26,2%, а уро-
вень занятости этих людей – 22,8%. В январе 2015 года Государст-
венный фонд реабилитации инвалидов (PFRON) субсидировал
225 989 рабочих мест.

Текущие расходы PFRON в связи с субсидиями до зарплаты работ-
ников с ограниченными возможностями составил в 2014 году 2 886 512
тыс. злотых (в 2013 году – 2 753 211 тыс. злотых). Данные PFRON по-
казывают, что в анализируемом периоде, средний заработок людей с
ограниченными возможностями был значительно ниже (около поло-
вины), чем средний заработок поляков, и эта проблема касается глав-
ным образом сектора храненой занятости, который в гораздо большей
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степени, использует систему субсидий, чем открытый рынок труда, на
котором работает несколько людей с ограниченными возможностями.
Такая низкая средняя зарплата была похожа на сумму субсидий, кото-
рые можно получить с PFRON. Можно здесь задуматься, является это
совпадение случайным, и заработок людей с ограниченными возмож-
ностями, согласно предпосылке законодательного органа, не зависит
от формы помощи в их трудоустройстве.

Однако, несмотря на существование многих – казалось бы привле-
кательных – инструментов поддержки занятости лиц с ограни чен -
 ными возможностями, по-прежнему сталкиваются они с проблемами
в поиске работы и удержаться в нем. Основной причиной такой ситуа-
ции являются стереотипы по отношению к людям с ограниченными
возможностями, которые умеряют окончательное решение о их тру-
доустройстве, например идентифицирование инвалида с человеком
в инвалидной коляске, для которой необходимо удалить функцио-
нальные барьеры на рабочем месте, а это стоит больших денег. Рабо-
тодателям по-прежнему архитектурные барьеры является основным
препятствием для трудоустройства людей с огра ниченными возмож-
ностями. Они часто признают, что архитектура их предприятий не
адаптирована к занятости людей с ограниченными возможностями.

В статье будет представлена польская система поддержки занято-
сти людей с ограниченными возможностями, её финансирование
и последствия политики рынка труда отражающиеся в статистиче-
ских данных, показывающих структуру занятости этих лиц на от-
крытом рынке труда.

Рибальченко Ю.О. 
студентка коледжу «Освіта»

Науковий керівник Дадерко Л.Ф.  
професор кафедри цивільного, 

господарського та кримінального права

ПОРЯДОК ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПІД
ЧАС ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ

ВОЛІ ОТРИМАЛИ ІНВАЛІДНІСТЬ 

Відповідно до статті 122 Кримінально-виконавчого кодексу Ук-
раїни засуджені мають право на загальних підставах на державне
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пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою
годувальника та в інших випадках, передбачених законом. Пенсії за-
судженим за наявності відповідного права мають призначатися орга-
нами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання.

Так, особа, яка під час відбування покарання набула права на пенсію,
надає адміністрації виправного закладу клопотання про забезпечення
необхідних умов для призначення їй пенсії за місцезнаходженням
цього виправного закладу, в тому числі щодо виклику представників
Пенсійного фонду України та офіційного прийому ними у встановле-
ному порядку необхідних документів безпосередньо від особи, яка від-
буває покарання, або від представника особи, яка відбуває покарання,
за нотаріальним дорученням.

Адміністрація виправного закладу забезпечує зустріч засудженого
з представником Пенсійного фонду України та всебічно сприяє на-
лежному оформленню і поданню ним відповідних документів або за-
безпечує умови для оформлення і подання необхідних документів
через представника особи, яка відбуває покарання.

Водночас відповідно до Порядку подання та оформлення доку-
ментів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України
25.11.2005 № 22-1, до заяви про призначення пенсії по інвалідності
додається, серед іншого, виписка з акта огляду медико-соціальної
експертної комісії (далі – МСЕК).

Особливості проведення медико-соціальної експертизи засудже-
ним (встановлення або переогляд групи інвалідності) визначено
Порядком організації надання медичної допомоги засудженим
до по збавлення волі, затвердженим спільним наказом Міністер -
ства юстиції України, Міністерств охорони здоров’я України від
15.08.2014 № 1348/5/572.

Згідно із зазначеним Порядком, медико-соціальну експертизу по-
внолітнім засудженим проводять МСЕК відповідно до Положення
про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317. Експертиза прово-
диться за направленням установ виконання покарань після
проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за
наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій
організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи врод-
женими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.
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За результатами експертизи МСЕК готує щодо засуджених,
визнаних інвалідами, виписку з акта огляду медико-соціальною екс-
пертною комісією, відповідну довідку до акта огляду медико-соці-
альною експертною комісією (форма № 157-1/о) та індивідуальну
програму реабілітації інваліда.

МСЕК у триденний строк надсилає до установи виконання пока-
рань, у якій відбуває покарання засуджений, визнаний інвалідом, до-
відку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації
і надсилає виписку з акта огляду МСЕК органу Пенсійного фонду
України за місцезнаходженням установи виконання покарань (для
розгляду права на призначення пенсії) чи структурному підрозділу
з питань соціального захисту населення місцевої державної адмініс-
трації (для розгляду права на призначення державної соціальної до-
помоги, що призначається замість пенсії) разом з індивідуальною
програмою реабілітації інваліда.

Після надходження до установи виконання покарань довідки до
акта огляду МСЕК, що підтверджує наявність у засудженого інвалід-
ності, керівництво установи виконання покарань негайно вживає за-
ходів щодо сприяння у призначенні або продовженні виплати пенсії
чи державної соціальної допомоги, що призначається замість пенсії,
шляхом надсилання письмового звернення про розгляд відповідних
питань до органів Пенсійного фонду та/або структурних підрозділів
з питань соціального захисту населення місцевої державної адмініс-
трації за місцезнаходженням установи виконання покарань.

Література

1.Кримінальний  виконавчий кодекс України станом на 12.08.15 р.
2 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра -

хування»,
3. Порядк організації надання медичної допомоги засудженим до по-

збавлення волі, затвердженим спільним Наказом Міністерства юстиції Ук-
раїни, Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2014 № 1348/5/572.

4. Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317
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Рудюк К. Б.
VІ курс, група ФН-61, спеціальність «Фінанси та кредит»

Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна»;
науковий керівник: Рудюк Л. В., 

доцент кафедри фінансів та банківської справи 

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 
У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ  ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ 

Провідним органом щодо надання державної підтримки у сфері
зайнятості в Україні є Державна служба зайнятості, яка, окрім допо-
моги по безробіттю, надає послуги з працевлаштування, професій-
ного навчання, профорієнтації, участі у громадських роботах. Так,
профорієнтаційні послуги Державної служби зайнятості в 2013 році
отримали близько 40 тис. осіб з інвалідністю з числа зареєстрованих
безробітних (96,9% від загальної чисельності безробітних інвалідів),
в 2014 році – близько 42 тис. осіб з інвалідністю (97,2%), а в січні-
червні 2015 року – понад 29 тис. осіб з інвалідністю (94,8%).

З метою залучення осіб з інвалідністю у сферу соціально-трудових
відносин за направленням Державної служби зайнятості професійне
навчання проходили: у 2013 році – 4 281 осіб, у 2014 році – 4 252 осіб;
протягом I півріччя 2015 року – 2 235 осіб. Навчання проводиться
майже по 200 професіям. З метою підтримки конкурентоспромож-
ності інвалідів на ринку праці, у 2013 році особам з інвалідністю
у віці старше 45 років, Державною службою зайнятості видано
480 ва у черів, у 2014 році – 121.

Протягом 2014 року послугами Державної служби зайнятості ско-
ристалися понад 43,2 тис. безробітних громадян з інвалідністю, що
на 9,3% більше, ніж в 2013 році. За направленням центрів зайнятості
працевлаштовано 11,8 тис. інвалідів, з них 965 осіб відкрили власну
справу, отримавши допомогу по безробіттю одноразово для органі-
зації підприємницької діяльності. Протягом січня-травня 2015 року
послуги в Державній службі зайнятості отримували 28,4 тис. зареєс-
трованих безробітних з числа людей з інвалідністю. За сприяння
Державної служби зайнятості працевлаштовано 4,8 тис. осіб з інва-
лідністю, з них організували підприємницьку діяльності шляхом от-
римання допомоги по безробіттю одноразово 290 безробітних.

З метою забезпечення додаткової соціальної підтримки до участі
у громадських та інших роботах тимчасового характеру протягом
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2014 року залучено 3,4 тис. людей з інвалідністю, впродовж січня-
травня 2015 року – 1,6 тис. безробітних інвалідів. Організація таких
робіт спрямована на збереження трудових навичок незайнятого на-
селення, дозволяє більш раціонально використовувати робочу силу,
сприяє тимчасовій зайнятості населення та пом’якшенню соціальної
напруженості на ринку праці.

Центрами зайнятості забезпечується проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи з роботодавцями, зокрема, індивідуальних
і групових консультацій, семінарів з питань працевлаштування,
адаптації, створення робочих місць та організації зайнятості осіб
з інвалідністю. Так, станом на 01.06.2015 актуальна база вакансій, по-
даних роботодавцями, налічує 48,1 тис. робочих місць, з них – 6,8 тис.
вакансій, на які, за інформацією роботодавців, можуть бути працев-
лаштовані люди з інвалідністю.

Відповідно до законодавства Державною службою зайнятості за-
безпечується надання людям з інвалідністю повного комплексу со-
ціальних послуг з метою прискорення адаптації до вимог ринку
праці, працевлаштування та інтеграція в суспільство. Профорієнта-
ційна робота з цією категорією населення здійснюється у співпраці
з відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів, управліннями
праці та соціального захисту населення, органами медико-соціальної
експертизи, центрами професійної та соціальної реабілітації інвалі-
дів, організаціями інвалідів та іншими партнерами. З урахуванням
рекомендацій органів медико-соціальної експертизи та індивідуальних
програм професійної реабілітації людям з інвалідністю надаються
індивідуальні та групові послуги з професійного інформування, про-
фесійного консультування і професійного відбору (у т.ч. з викорис-
танням психодіагностичного обстеження).

У всіх центрах зайнятості визначено фахівці, які надають адресні
послуги людям з інвалідністю, забезпечено вільний доступ цим
людям до інформаційних матеріалів, загальнодержавної бази вакан-
сій, обладнані спеціальні місця для самостійної роботи, в т.ч. з до-
ступом до інтернету. У той же час встановлені термінали або стенди
з інформацією про вакансії для людей з інвалідністю, створені ін-
формаційні куточки, що містять нормативні документи та довідкову
інформацію з питань їх соціального захисту та реабілітації, можли-
вості їх працевлаштування та навчання.

З метою сприяння інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство
практикується їх залучення до профорієнтаційних заходів з іншими
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категоріями незайнятих громадян. Застосовується також система
проведення заходів, цільовою аудиторією яких є виключно особи
з обмеженими можливостями. Для них проводяться спеціалізовані
ярмарки вакансій, круглі столи, дні відкритих дверей, під час яких
забезпечується спілкування з роботодавцями, отримання інформа-
ційних та юридичних консультацій, підбір роботи за фахом і отри-
мання направлення на працевлаштування. Так, протягом 2014
профорієнтаційними послугами Державної служби зайнятості було
охоплено близько 42 тис. інвалідів з числа зареєстрованих безробіт-
них (97,2% від загальної чисельності інвалідів, які перебувають на
обліку протягом зазначеного періоду). Державою заплановано на
2015 рік використання з Державного бюджету 133 млн. грн. на заходи
щодо зайнятості інвалідів. У січні-травні 2015 року профорієнта -
ційними послугами Державної служби зайнятості було охоплено
26,8 тис. осіб з інвалідністю (94,3%).

За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів або за рі-
шенням місцевої ради за рахунок власних коштів, у разі необхід-
ності, підприємства, установи та організації створюють спеціальні
робочі місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для
цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного
оснащення і пристосування з урахуванням обмежених можливос-
тей інваліда. Так, роботодавець, виконуючи законодавчо встанов-
лений норматив створення робочих місць для працевлаштування
інвалідів або заплативши адміністративно-господарські санкції за
його невиконання, отримує можливість: 1) отримати дотацію на
створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інва-
лідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, як безробітні;
2) отримати цільову позику (на поворотній основі з терміном по-
гашення до трьох років) на створення робочих місць, призначених
для працевлаштування інвалідів; 3) здійснити професійне навчання
працівників з інвалідністю.

Крім того, підприємствам громадських організацій інвалідів на-
дається фінансова допомога на: 1) технічне оснащення існуючих ро-
бочих місць для працевлаштування інвалідів; 2) для створення на
робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробни-
чих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації
інваліда; 3) технічне переоснащення виробництва з метою створення
додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів.
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Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна»

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ЯК ВИМОГА ЧАСУ

Результат наших досліджень свідчить, що головними чинниками,
які в найбільшій мірі гальмують розвиток вітчизняної економіки на су-
часному етапі є: частка тіньової економіки; масштаб корупції; пенсійне
навантаження на бюджет; обслуговування державного боргу; енерго-
місткість ВВП України. На думку експертів, без усунення цих перепон
через проведення системних реформ принципово неможливо говорити
про підйом вітчизняної економіки та її прискорений розвиток. 

Сьогодні Україна переживає дуже складний та суперечливий етап
своєї історії. Навіть, не враховуючи події 2014-2015 рр., слід відмітити
такі негативні тенденції періоду її незалежності, як значне зниження
рейтингу за міжнародним Індексом людського розвитку (Україна пере-
містилася із 45-го на 83-тє місце), значне падіння обсягів ВВП, відсут-
ність модернізації виробництва, надто низький рівень оплати праці,
висока майнова нерівність, несправедливий розподіл ресурсів.

Безумовно, соціальні послуги є однією з найбільш важливих та до-
волі масштабних складових державної соціальної підтримки. Однак
у системі соціального захисту України накопичена значна кількість про-
блем, частина яких успадкована ще з радянських часів. Слід зазначити,
що національну систему надання соціальних послуг потрібно було ство-
рювати з залишків радянської мережі закладів, але керуючись європей-
ським досвідом і баченням розбудови аналогічних систем. Саме тому
більшість актуальних сьогодні проблем у розвитку системи надання со-
ціальних послуг виникли внаслідок зіткнення минулих підходів до пи-
тань соціального захисту з необхідністю майбутніх перетворень.

Об’єктивною передумовою посилення уваги до сфери соціальних
послуг є демографічна ситуація, а саме – старіння населення (особ-
ливо жіночого). Крім того, відбулось певне зростання кількості
людей з інвалідністю, що також обумовило зростання потреб у від-
повідних послугах. Так, статистичні дані свідчать, що в Україні ста-
ном на 01.01.2015 загальна чисельність осіб з інвалідністю становила
2 млн. 568 тис. 532 (або 6% у загальній структурі постійного насе-
лення країни (42,9 млн. осіб), зокрема: осіб з інвалідністю I групи –
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251 тис. 833; осіб з інвалідністю II групи – 915 тис. 891; осіб з інва-
лідністю III групи – 1 млн. 249 тис. 683; дітей з інвалідністю – 151 тис.
125 осіб (44% дівчатка, 56% хлопчики). Залежно від різних вікових
груп чисельність чоловіків з інвалідністю на 12-20% більше чисель-
ності жінок з інвалідністю.

Особи з інвалідністю працездатного віку становлять 53% від за-
гальної кількості осіб відповідної категорії або 6,5% у загальній
структурі економічно активного населення. Станом на 01.04.2015 чи-
сельність працюючих інвалідів становить 742 тис. 591 осіб (на
01.01.2014 – 749 тис. 660 осіб). Станом на 01.07.2015 працевлашто-
вані і працюють 312,6 тис. жінок-інвалідів, з них інвалідів І, ІІ, ІІІ
груп – 8,3 тис., 83,2 тис. і 221 тис. осіб відповідно.

Варто відзначити, що в Україні триває реформування системи на-
дання соціальних послуг, основною метою якого є поліпшення якості
надання соціальних послуг. Сьогодні в Україні впроваджується більш
прогресивна форма соціального обслуговування – надання соціаль-
них послуг інвалідам через територіальні центри, які обслуговують
пенсіонерів та інвалідів за місцем проживання. В Україні створено
розвинуту мережу територіальних центрів, які діють у кожному адмі-
ністративно-територіальному районі, в містах, в районах великих
міст. Так, у системі органів праці та соціального захисту населення
України функціонують 656 територіальних центрів, що надають різні
види соціальних послуг майже 1,1 млн. особам, які перебувають
у складних життєвих обставинах.

Однак характерними рисами чинної системи соціальних послуг
(на відміну від європейської) є надмірна централізація, схильність
до інституціоналізації та концентрації послуг у стаціонарних закла-
дах. Це робить систему негнучкою та ускладнює соціальну інтегра-
цію осіб, які перебувають у стаціонарних закладах. Існує монополія
на надання певних видів послуг територіальними центрами або бу-
динками-інтернатами, що перешкоджає здоровій конкуренції та,
відповідно, знижує якість послуг. Крім того, недоліком системи є
також її закритість, дефіцит інформації не лише щодо якості надання
послуг, але й самої можливості їх отримати. 

Більшість видів допомоги надається за формальними ознаками,
а не через реальну нужденність, та без чіткої спрямованості на усу-
нення причин тих проблем, що виникли. Крім того, органи, що
надають підтримку, належать до різних відомств, а їх робота недос-
татньо узгоджена. 

і працевлаштування                                                          Секція V
людей з інвалідністю



388

Таким чином, аналіз проблем у сфері соціальних послуг призво-
дить до висновку про необхідність комплексного, і, водночас, інди-
відуального підходу до їх надання. Загальне погіршення економічної
ситуації, загострення ризиків бідності та безробіття, вимоги міжна-
родних організацій щодо скорочення державних видатків диктують
необхідність побудови нової стратегії соціального захисту населення,
підтримки розвитку громад та виходу з кризи.

Сьогодні настав час впроваджувати в Україні більш ґрунтовні про-
грами, які мають не короткотерміновий, а середньостроковий характер
не лише за часом реалізації, а й за терміном отримання результатів. Не-
обхідно забезпечити розвиток публічно-приватного партнерства, для
чого доцільно (одночасно з реалізацією активних програм зайнятості)
розробляти стратегічні плани для забезпечення відповідності інфрас-
труктурних проектів, які реалізуються на засадах співфінансування,
державній та місцевим стратегіям соціально-економічного розвитку.

Програмні заходи мають бути забезпечені необхідним фінансуван-
ням, сформованим із різних джерел: кошти державного та місцевих
бюджетів, недержавна вітчизняна підтримка та кошти донорських між-
народних організацій (що є особливо актуальним на початкових ста-
діях реалізації програми).

Серед ключових пріоритетів соціальної політики в Україні слід виді-
лити такі: забезпечення гідної зайнятості, збалансовану політику доходів,
модернізацію професійної освіти, забезпечення основних соціальних
стандартів та соціальної захищеності вразливих верств населення.

Руснак Л.М.
здобувач кафедри конституційного, адміністративного

та фінансового права Інституту права та суспільних відносин,
к.тел. (066)-0870504

Науковий керівник: Фрицький Ю.О.,
д.ю.н., професор

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЩОДО 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА

НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Система охорони здоров’я України, а саме адміністративно-пра-
вове забезпечення, що було предметом нашого дослідження, є від-

Секція V                Правові та організаційні
засади навчання, виховання



389

зеркаленням тих складних перехідних умов життя українського сус-
пільства в посттоталітарний період. Проблеми перехідної економіки,
її незбалансованість, непослідовність політики держави в повній мірі
і особливо гостро та болісно даються взнаки, а перш за все, у сфері
охорони здоров’я.

Приєднуюсь до думки науковця В. Курінного, що світовий досвід
проведення реформ національних систем охорони здоров’я в окремих
країнах дає позитивну відповідь на це питання. Саме  вивчення до-
свіду країн світу зі схожою перехідною економікою, оцінка їх поми-
лок і досягнень можуть дати цінну інформацію для передбачення
наслідків запропонованих змін в управління ресурсами охорони здо-
ров’я [1, с.197]. Спільна історія розвитку країн колишнього Радян-
ського Союзу, аналіз загальних рис, розбіжностей у системах охорони
здоров’я та порівняння соціальних наслідків допомагають зробити
висновки щодо напрямів удосконалення адміністративно-правового
забезпечення права на охорону здоров’я населення в Україні. 

Перспективи розвитку системи охорони здоров’я в Білорусії,
Грузії, Вірменії, Молдові, Казахстану та прибалтійських країн спря-
мовані на законодавчому вдосконаленні системи, визначення клі-
ніко-медичних стандартів та державних гарантій права на охорону
здоров’я. Крім того, фахівці значну увагу приділяють удосконаленню
механізмів ефективності використання коштів та розвитку нових ор-
ганізаційно-правових форм діяльності закладів охорони здоров’я.
В країнах постійно збільшуються державні асигнування на охорону
здоров’я, запроваджено обов’язкове медичне страхування, де фінан-
сування медичної допомоги здійснюється єдиним фондом соціаль-
ного страхування за рахунок державного бюджету [2, с.124]. 

Щодо законодавчого забезпечення права на охорону здоров’я
в Грузії прийнято основні закони: «Про охорону здоров’я», «Про
права пацієнта», «Про обов’язкове медичне страхування», «Про лі-
карську діяльність», «Про ліцензування медичної та фармацевтичної
діяльності» [3, с.112]. Постановою уряду Вірменії затверджено «Кон-
цепцію приватизації медичних установ», відповідно до якої для ви-
конання держзамовлення статус та форма власності закладів
охорони здоров’я не має значення. Крім цього, прийняті закони
«Про психіатричну допомогу», «Концепція покращання контролю
та якості медичної допомоги», «Стратегія покращання здоров’я ма-
теринства та дитинства на 2014-2015 роки» [3, с.113]. У Республіці
Молдові в 2004 році була запроваджена система обов’язкового
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медичного страхування. Дана система здійснюється за рахунок внес-
ків з державного бюджету та за рахунок роботодавців [3, с.114-115].
Указом Президента республіки Казахстан затверджена «Комплексна
програма реформування та розвитку охорони здоров’я Республіки
Казахстан на 2005-2015 роки». У країні розвивається система охо-
рони здоров’я з державним фінансуванням, заснована на принципах
солідарної відповідальності. Ще одним нормативно-правовим
актом, який заслуговує на увагу є Кодекс Республіки Казахстан про
здоров’я народу і систему охорони здоров’я. Він регулює суспільні
відносини у сфері охорони здоров’я з метою реалізації конституцій-
ного права населення на охорону здоров’я і спрямований на систе-
матизацію законодавства у сфері охорони здоров’я [4]. Слід
зазначити, що прибалтійські країни – Естонія, Литва та Латвія –
також ввели систему обов’язкового медичного страхування. Без-
умовно, здійснюючи реформи у сфері охорони здоров’я населення,
необхідно враховувати фактори історичного й економічного роз-
витку країн (Україна, Білорусія), релігійні й територіальні (Литва,
Естонія), традицій і менталітету націй (Таджикистан, Киргизстан).

Нагромаджений багаторічний світовий  досвід у сфері охорони
здоров’я свідчить про високу ефективність різних моделей та систем
медичного страхування здоров’я. Так, наприклад, в Англії, Ірландії,
Шотландії, Італії та Данії домінує державна система фінансування.
У таких країнах як Німеччина, Франція, Австрія, Бельгія, Нідер-
ланди, Швеція та Японія домінує система обов’язкового медичного
страхування, у той час як у США переважає змішана форма фінан-
сування медичної допомоги, де близько 90% населення користується
послугами приватних страхових компаній [5, с.42].

Фундаментальним втіленням права на охорону здоров’я на між-
народному рівні є Загальна Декларація ООН про Права людини.
В преамбулі цього документа зазначається, «що визнання вродженої
гідності та рівних і невід’ємних прав усіх членів людської спільноти
є основою свободи, справедливості та миру у світі» [5, с.48].  Значним
та дієвим кроком у визначені права на охорону здоров’я для осіб
з обмеженою життєдіяльністю було прийняття 20 грудня 1971 року
Генеральною Асамблеєю ООН Декларації про права розумово від-
сталих людей [5, с.50].

Узагальнюючи викладане, необхідно зазначити, що опанування
зарубіжного досвіду сприятиме успішному реформуванню вітчизня-
ного законодавства у сфері охорони здоров’я населення, який би уз-
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годжувався з положеннями міжнародного законодавства, сприяв
ефективності його застосування,  захисту прав, свобод та інтересів
громадян, зміцненню законності та правопорядку в Україні. 
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Луцький інститут розвитку людини

ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ІНВАЛІДІВ 
У СФЕРІ ВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Одним із головних завдань сучасного суспільства є належне за-
безпечення можливостей соціального розвитку людей з особливими
потребами. У сфері права це завдання реалізується, насамперед,
через механізми так званої позитивної дискримінації. Втілення ме-
тоду позитивної дискримінації інвалідів в Україні часто охоплює
лише сферу соціального захисту. Незважаючи на ратифікацію нашою
державою Конвенції ООН про права інвалідів, «сьогодні залиша-
ються основні бар’єри, що заважають реалізації прав осіб з інвалід-
ністю: недосконалість законодавства та його декларативність,
відсутність розуміння міжнародних підходів до питань інвалідності;
негативне ставлення суспільства та існування стереотипів; недоступ-
ність до якісних послуг і проблеми з їх наданням; відсутність безпе-
решкодного середовища та транспорту...» [1] тощо.
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На жаль, і у сфері правових відносин інтелектуальної власності
можемо спостерігати подібний стан. Прикро визнавати, що питання
забезпечення прав інвалідів тут не набуло достатньої уваги й у науко-
вій юридичній літературі. Єдиним позитивним досягненням авто-
рського законодавства у цій царині справедливо визнається надання
можливості без згоди автора відтворювати примірники його творів
шрифтом Брайля у повному обсязі. Без сумніву це важлива, але не
ніяк не достатня гарантія. Фінансове забезпечення такого вільного,
«пільгового» використання чужих авторських прав звісно перекла-
дається здебільшого на самих інвалідів та їх організації, а виконання
відповідних державних програм та діяльність Фонду соціального
захисту інвалідів (судячи з опублікованих звітів) складно назвати
ефективною. 

Сьогодні не враховується також тенденція розвитку авторсько-
правових відносин у «цифровому середовищі», де використання
технічних засобів захисту авторського права у Мережі блокує засто-
сування деяких необхідних для людей з вадами зору програм, зок-
рема «screen reader», яка дозволяє перетворювати текст у голос або
трансформувати її у шрифт Брайля на відповідний пристрій. Вітчиз-
няне законодавство узагалі не містить дієвих засобів протидії такій
поведінці правовласників. 

Хотілося б також зупинитися на сфері, де людям з інвалідністю
доводиться виступати у ролі споживачів та бути дотичними до вико-
ристання такого об’єкта інтелектуальної власності, як торговельна
марка. Однією з її визначальних ознак та одночасно умовою її дер-
жавної реєстрації є здатність сприйматися споживачами і як наслідок
розрізняти відповідні однорідні товари і послуги на ринку. Проте ця
ознака, на жаль, часто не розрахована на людей з інвалідністю. На-
приклад, для інвалідів зору можуть виникнути проблеми з комбіно-
ваними торговельними марками, що містять в собі як словесний, так
і зображувальний компоненти. Часто саме особи з такими вадами
вдаються до сплутування торговельних марок, а вітчизняне законо-
давство не передбачає за ними жодних правових засобів реагування
на ці випадки. Як приклад можемо звернутися до досвіду деяких
європейських країни (зокрема і сусідньої Польщі), які у світлі рефор-
мування законодавства про захист споживачів від нечесних ринко-
вих практик застосували метод позитивної дискримінації, надавши
низку переваг для «найслабших» споживачів – з віковими, психоло-
гічними чи фізичними особливостями. Навіть не будучи цільовою
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групою споживачів певного виду товару чи послуги, вони вправі ви-
магати визнання нечесною ринковою практикою використання тор-
говельних марок, які вони не здатні впізнати чи сплутати та вимагати
розірвання договору купівлі-продажу. 

Ми лише тезово окреслили проблеми, що виникають у людей
з інвалідністю у сфері використання об’єктів інтелектуальної влас-
ності. Пропозиція конкретних шляхів вирішення згаданих проблем
вимагає окремої дискусії, яку уже давно слід започаткувати у нашій
державі. 

Література

1. Права людини в Україні 2014. Доповідь правозахисних організацій //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : helsinki.org.ua/index.php?r=1.4.1.11

Савюк М.Ф.
Аспірант кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права
(Відкритий міжнародний університет розвиту людини «Україна»)

Чернівецька обл. м. Сторожнець, вул. Пушкіна 4
0976195275, marinela_marina@mail.ru

ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОСТУПНОСТІ  
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Будуючи інтегроване цивілізоване суспільство, Україна керується
загальною стратегією метою досягнення повної участі людей з інва-
лідністю в суспільному житті та своєчасного включення всіх питань,
пов’язаних з вирішенням проблем громадян з інвалідністю, до всіх
напрямків державної діяльності. В Україні активно триває процес
усунення обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю, вклю-
чаючи участь у політичному, громадському та культурному житті,
інформацію і комунікацію, освіту, сферу зайнятості, професійну орі-
єнтацію і підготовку, соціальний та правовий захист, в тому числі за-
будоване навколишнє середовище, транспорт.

Серед дослідників, предметом дослідження яких були різні ас-
пекти реалізації інформаційних прав та інформаційної доступності
слід відмітити таких, як Арістова І., Біленчук П., Кормич Б., Олійник
О., Тихомиров О., Швець М., Шепета О. та інші.
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Згідно зі ст. 34 Конституції України «кожен має право вільно збирати,
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово
або в інший спосіб – на свій вибір».[1] Стаття 19 Конвенції прав інвалідів
зобов’язує державу – учасника сприяти у веденні самостійного способу
життя людям з інвалідністю.[2] Не дивлячись на те, що Україна ратифі-
кувала вищезазначену Конвенцію, в державі все ж таки спостерігається
систематичне порушення прав людей з інвалідністю на доступність ін-
формації, що в свою чергу призводить до обмеження можливостей їх
вільного пересування та мобільності, а отже порушує їх право на само-
стіний спосіб життя. Серед головних порушень відзначають відсутність
дублювання у громадських місцях візуальної інформації звуковою ін-
формацією чи інформацією, відображеною шрифтом Брайля тощо.

В усіх об’єктах громадського призначення має бути візуальна
інформація про розташування пристосованних для людей з інвалід-
ністю місць та послуг. Інформація має бути представлена відповід-
ними піктограмами та символами, що застосовуються у міжнародній
практиці. Розташування візуальної інформації в будівлях і спорудах
повинно бути зручним для користування людей з інвалідністю на
кріслах – візках. Інформацію про наближення до перешкод для
людей з інвалідністю з видами зору рекомендується забезпечувати
зміною кольору і фактури поверхні поля.

Щоб надати інвалідам можливість вести незалежний спосіб життя
й усебічно брати участь у всіх аспектах життя,  держави – учасниці
вживають незалежних заходів для забезпечення інвалідам доступу
нарівні з іншими до фізичного оточення, до інформації та зв’язку, до
інформаційно – комунікаційних технологій і систем, а також до
інших об’єктів і послуг.  Ці заходи, які включають виявлення й усу-
нення перепон і бар’єрів, що перешкоджають доступності, повинні
поширюватися на будинки, дороги, транспорт й інші внутрішні та
зовнішні об’єкти, зокрема школи, житлові будинки, медичні уста-
нови та робочі місця. А також, на інформаційні, комунікаційні та
інші служби. Держави – учасниці Конвенції про прав інвалідів вжи-
вають також заходів для того щоб: розробляти мінімальні стандарти
й керівні орієнтири, що передбачають доступність об’єктів і послуг,
організувати для всіх залучених сторін інструктаж з проблем доступ-
ності, на які натрапляють інваліди, оснащувати будинки та інші
об’єкти знаками, виконаними абеткою Брайля у формі, що легко чи-
тається і є зрозумілою, заохочувати доступ інвалідів до нових інфор-
маційно – комунікаційних технологій і систем.[2]
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В Національній дововіді  про становище осіб з інвалідністю в Україні
наголошується, що стосовно доступності для людей з інвалідністю
в Україні сфери інформації та комунікацій необхідно зазначити, що
на сьогодні доступність певною мірою забезпечено лише для осіб
з порушенням слуху (державою на законодавчому рівні визнано дак-
тильно – жестову мову як засіб міжособистісного спілкування та на-
всання інвалідів із вадами слуху).[3]

Отже, проблема інформаційної доступності людей з інвалідністю
в Україні залишається надалі актуальною, оскільки на нинішньому етапі
недостатньо здійснено заходів для забезпечення того, щоб інваліди
могли користуватися правом на свободу шукати, отримувати й поши-
рювати інформацію та ідеї нарівні з іншими. Для вирішення данної про-
блеми Україна, як держава – учасниця Конвенції про права інвалідів
зобов’язана забезпечувати інвалідів інформацією, призначеною для ши-
рокої публіки, у доступних форматах і з використанням технологій, що
враховують різні форми інвалідності, своєчасно й без додаткової плати.
Також активно спонукати приватних підприємств, що надають послуги
широкій публіці, зокрема через Інтернет, до надання інформації та по-
слуг у доступних і придатних для інвалідів форматах.
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Проблема загальної доступності продукції та послуг стає все
більш актуальною. Літні люди та люди з обмеженими фізичними
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можливостями потребують рівний доступ до соціального, політич-
ного та економічного життя. Їм життєво – в прямому сенсі цього
слова! – необхідна можливість користуватися ліфтом і побутовим об-
ладнанням, виходити і входити в будівлю, подорожувати. Доступ-
ність – це проблема не тільки літніх людей або осіб з обмеженими
фізичними можливостями. Будь-яка людина на певному етапі життя
може випробувати тимчасові обмеження доступності і при цьому не
повиненна бути виключеною з життя, навіть на годину. Міжнародні
стандарти надають виробникам і постачальникам послуг рекомен-
дації, як спроектувати вироби, зручні для всіх.

Добре спроектований пандус для інвалідних колясок, відповідний
міжнародному стандарту, може виявитися надзвичайно корисним
для молодої матері з дитячою коляскою; побутовий прилад з вели-
ким вимикачем може спростити поводження з ним людям з травмо-
ваною рукою; двері, що зупиняються при закриванні по сигналу
сенсора, можуть запобігти інциденти, що призводять до травм
спини; невелика опукла точка на цифрі «5» на клавіатурі телефону
спрощує знаходження номерів – безсумнівна зручність в перші дні
після операцій на очах.

Міжнародні стандарти спрощують всім доступ до продукції,
структур та послуг. Вони враховують фактори безпеки, ергономіки
та надають гармонізовані методи випробувань, безпосередньо
пов'язані з підвищенням доступності. Першочерговими завданнями
стандартизації є розроблення та впровадження документів для
розв'язання проблем життєдіяльності людей з обмеженими фізич-
ними можливостями, забезпечення доступності будинків органів ви-
конавчої влади, громадських будівель та об'єктів житлового фонду,
доступності всіх видів транспорту та засобів реабілітації.

В Перелік чинних в Україні стандартів (станом на 12.10.2010 p.), які
стосуються питання задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення входить 73 нор-
мативних документів, з них 26 стандартів ідентичних ИСО. Наведемо
один з таких стандартів – ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 71:2005 Настанови
розробникам стандартів щодо визначення потреб людей літнього віку
та осіб з обмеженими можливостями (ISO/IEC Guide 71:2001, IDT)

В Міжнародному класифікаторі стандартів (МКС) є розділ
11.180 — Засоби допомоги для осіб з фізичними вадами і каліцтвами,
та підрозділи:

11.180.01 Засоби допомоги для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інвалідів в цілому
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11.180.10 Засоби допомоги та споряддя, щоб пересуватися. Охоп-
лює також інвалідні візки та ковіньки 

11.180.15 Засоби допомоги для глухих і слабочуючих осіб
11.180.20 Засоби для сечі і стоми
11.180.30 Засоби для сліпих або слабозорих людей, у тому числі

окуляри Брайля, контактні лінзи і їх чистячі засоби
11.180.40 Засоби допомоги для пиття і споживання їжі – Загальні

вимоги та методи випробувань
11.180.99 Інші стандарти стосовно засобів допомоги для людей із

фізичними вадами.
Аналіз нормативної бази на технічні засоби реабілітації (ТЗР) для

осіб із вадами опорно-рухового апарату, яка застосовується безпосе-
редньо для контролю за якістю і безпекою продукції для інвалідів
проведено у статті [1]. Там же наведено інформацію щодо діяльності
Технічного комітету зі стандартизації ТК 139 «Реабілітаційна тех-
ніка», який був створений на базі УкрНДІпротезування.

Сфера діяльності ТК 139 за об’єктами стандартизації визнача-
ється такими кодами Державного класифікатора продукції та послуг
(ДК 016) [2,3]:

18.23.25 Бандажні вироби для інвалідів
18.24 Обтуратори, головотримачі, устілки, рукавиці, оболонки,

шкіряні вироби тощо
19.30.32 Ортопедичне взуття та взуття на протезі
28.5 Засоби та спеціальні пристрої малої механізації та соціально-

побутової реабілітації для інвалідів (ходунки, милиці, палиці, при-
строї для побутової діяльності)

33.10.17 Протези нижніх та верхніх кінцівок, ортези на нижні та
верхні кінцівки та хребет, складові частини до протезно- ортопедич-
них виробів різного призначення

35.45.11 Коляски для інвалідів        
Таким чином, створення нормативної та технічної бази забезпе-

чили можливість виконання вимог ст. 26 Закону [4], в якому на
Міністерство праці та соціальної політики покладається відповідаль-
ність за контроль якості ТЗР.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ
ПРОФЕСІОНАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ

ІНТЕГРАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ У СУСПІЛЬСТВО

Постановки проблеми. Інвалідність як соціальне явище прита-
манна кожній державі. На сьогодні рівень інвалідизації жителів пла-
нети сягає показника в понад мільярд осіб або 15 %. В Україні
чисельність осіб з інвалідністю становить 2 788 226 осіб або 6,1 %
від загальної чисельності населення нашої держави. Ці дані красно-
мовно свідчать про гостроту та поширеність проблеми інвалідності.
[5] Це спричиняє соціальну напругу, бідність, незахищеність, мате-
ріальну і моральну деградацію осіб з обмеженими фізичними мож-
ливостями та їх сімей. [3]

Змінюється якісний склад населення, на це не можна не звертати
увагу. Адже, серед інвалідів багато молодих працездатних, їм тільки
треба допомогти отримати хорошу професію, за якою вони зможуть
працювати — з цього отримає користь і вони, і суспільство [8]. Це
дуже важливо, адже 50% інвалідів в Україні – люди працездатного
віку. [5]

Актуальність цього дослідження зумовлена збільшенням кількості
осіб з обмеженими можливостями, яким необхідна комплексна про-
фесійна реабілітація, що потребує на державному рівні прописати
адміністративно-правові механізми професійної реабілітації як са-
мостійного напряму й водночас як складову частину комплексних
заходів від збереження здоров’я та відновлення й працездатності, от-
римання освіти, працевлаштування до інтеграції в суспільство.
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Завдання дослідження – проаналізувати чинні нормативно-пра-
вові акти щодо становлення, розвитку та дієвості професійної реа-
білітаційної допомоги.

Методи дослідження. У роботі використовувалися спеціальні та
загальнонаукові методи дослідження. Основним серед них став сис-
темний підхід, за допомогою якого розглянуто професійну реабілі-
тацію осіб з інвалідністю як цілісну систему, що дало змогу  з’ясувати
складність проблем її функціонування та запропонувати удоскона-
лення механізму їх розв’язання. Анкетування, статистичний аналіз
даних, зібраних під час досліджень на тему: «Професійна реабілітація
людей з обмеженими можливостями».

Викладення матеріал. Неодноразово на рівні Європи та світу підні-
малось питання професійної реабілітації. Адже ще в 1964 р. в Страс-
бурзі прийнято Європейський кодекс соціального забезпечення [4]. 

Конвенція, яка ухвалена в Женеві Адміністративною радою Між-
народного бюро праці в 1983 році, «Про професійну реабілітацію
й зайнятість інвалідів» проголосила принципи реабілітації та полі-
тику зайнятості щодо інвалідів. В ній наголошено, що така політика
спрямована на забезпечення того, щоб відповідні заходи з професій-
ної реабілітації поширювалися на всі категорії інвалідів, а також на
сприяння можливостям зайнятості інвалідів на відкритому ринку
праці, рівність можливостей інвалідів і працівників загалом. [5]

У п. 26р. Всесвітньої програми зазначено: «Інваліди, володіючи
рівними правами, мають також і рівні обов’язки. Їх боргом є участь
у будівництві суспільства. Суспільство у своїх планах повинне вра-
ховувати осіб з інвалідністю і тим самим повністю мобілізувати свої
ресурси з метою соціальних змін. Поряд з іншим, це означає, що
особам, які стали інвалідами в молодому віці, повинна бути забез-
печена можливість одержання роботи і освіти, а не пенсії у зв’язку
з передчасним припиненням трудової діяльності або державної до-
помоги». [1]

Професійна реабілітація, працевлаштування, навчання, переква-
ліфікація, тощо інвалідів передбачені ст. 19 Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» [2], який вста-
новлює для підприємств (об’єднань), установ і організацій (далі –
підприємства) нормативи робочих місць, призначених для працев-
лаштування інвалідів. За невиконання цієї норми передбачені адмі-
ністративно-господарські санкції.
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Самоствердження людей з інвалідністю як особистостей, форму-
вання і підтримка почуття людської гідності, надання життю вира-
женого сенсу, створення позитивної мотивації життя та задоволення
їх потреб в активній життєдіяльності – в цьому полягає допомога ос-
віти, яка надає можливість залучення інвалідів до праці та їх інтег-
рації.[3, 8]

В державній системі основною ланкою професійної реабілітації
інвалідів, де здійснюється їхня професійна підготовка, є центри та
відділення, які підпорядковані Мінсоцполітики України, які діють
на засадах Типового положення про центр професійної реабілітації
інвалідів та соціальних нормативів у сфері професійної реабілітації
інвалідів, затверджених наказом Мінпраці України від 09.10.2006.
№372 та від 12.04.2007 р. №155. 

Дослідження вчених Шяуляйського університету (Литва) спільно
з вченими Університету «Україна», мета якого – удосконалення системи
професійної реабілітації людей з обмеженими можливостями в Литві
і на Україні, проводилося за допомогою Регіонального фонду соціаль-
ного захисту,  Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів
(смт. Лютіж), міжрегіонального центру «Поділля» (м.Вінниця) та інших
центрів професіональної підготовки. Опитування, проведені спільно
з працівниками професійних реабілітаційних центрів та роботодав-
цями, проводилися серед людей з обмеженими можливостями, які на-
вчались чи навчаються у цих центрах.

За результатами опитування було з’ясовано, що на питання: «Що,
на Вашу думку, найбільше впливає на професійну адаптацію людей
з обмеженими можливостями?», – більшість зазначила, що  великий
чи дуже великій вплив має  професійна освіта.

Відповідаючи на питання: «Що, на Ваш погляд, допомагає людям
з обмеженими можливостями після професійної реабілітації отри-
мати роботу?», – більшість опитуваних відзначили доброзичливість
роботодавця; хорошу політика у сфері працевлаштування та зайня-
тості та здатність людини з недугою продемонструвати свої переваги

На питання: «Які перспективи, на Ваш погляд, професійна діяльність
надає людям з обмеженими можливостями?», – переважна більшість від-
повіла: «Можливість відчути фінансову незалежність; можливість реалі-
зувати свій потенціал (уміння); можливість змінити якість свого життя».

Відповідь на питання: «Які, на Ваш погляд, можуть бути можливі
обставини, що впливають на перспективи кар’єрного зростання
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людей з обмеженими можливостями?», – у більшості опитаних була
така: «Зміна системи соціальної політики щодо працевлаштування
людей з недугою; економічна вигода».

Висновки. Правове поле хоча й містить багато позитивних кроків на
шляху вирішення численних проблем інвалідів, але є переважно декла-
ративним, не забезпеченим матеріальними ресурсами та механізмами
управлінського впровадження. Отже, існуюча система соціального за-
хисту інвалідів потребує суттєвих змін і доповнень, модернізації.

Досвід високо розвинутих країн засвідчив неефективність пасивної
державної політики у сфері соціального захисту людей з інвалідністю,
яка формується на основі компенсаційних витрат – пенсій, компен-
сацій, пільг тощо. Соціальна підтримка осіб з  інвалідністю у провідних
країнах Європи  характеризується виділенням значних ресурсів на
створення доступного для осіб з обмеженими можливостями середо-
вища для існування, навчання, створення спеціальних і облаштування
наявних робочих місць, а не на формування компенсаційних витрат.

Інтеграція в суспільство  дозволяє суттєво підвищити життєвий рі-
вень не тільки самих інвалідів та членів їхніх сімей, але й створює до-
датковий обсяг виробництва продукції (надання послуг), а також
певним чином може сприяти відносній компенсації дефіциту робочої
сили на ринку праці. Для цього  необхідно застосування системного
підходу до професійної реабілітації інвалідів, вираховування всіх
невід’ємних складових, які забезпечуватимуть цілісність і результа-
тивність цієї системи,отримання професійної освіти, її доступності
для інвалідів всіх нозологій та, як кінцевого результату, соціальної по-
літики працевлаштування інвалідів з їх інтеграцією в суспільство. 
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РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ
ІНВАЛІДІВ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Правовому статусу осіб з особливими потребами як об’єкту на-
укового дослідження присвятили свої праці такі вчені, як В.О. Бо -
няк, В.В., Т.Є. Єжова, К.О. Кольченко, Н.О. Мірошниченко,
Г.Ф. Нікуліна, С.В. Пасіченко, П.М. Таланчук та ін  Еволюція сто-
сунків суспільства і держави до осіб з обмеженими можливостями,
охоплює часовий проміжок у дві з половиною тисячі років – шлях
від ненависті та агресії до прийняття, партнерства та їх інтеграції
в суспільство.

В античні часи цивільне право детермінувало осіб з вадами, як не-
повноцінних, недієздатних, громадян. «Нехай в силі буде той закон,
що жодної каліки-дитини готувати не варто» – такі свідчення того-
часного ставлення до інвалідів залишив римський філософ Аристо-
тель. Законодавство давньогрецької Спарти вимагало виявляти
фізично неплатоспроможних дітей і відділяти їх від здорових, обері-
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гаючи в такий спосіб державний устрій і сповідуючи ідею «фізичної
неповноцінності» своїх громадян [1].

У своїх працях С.В. Пасіченко наголошує, що відправною точкою
формування вітчизняного соціального захисту інвалідів, як суспіль-
ного, так і правового інституту є часи Київської Русі. Зародження
християнства, виконання положень Статуту про православну церкву,
Закону суспільного піклування сприяло розвитку особистого мило-
сердя та благодійності щодо інвалідів [2, с. 6].

Досліджуючи дещо суміжну з нами проблематику Т. Є. Єжова
констатує, що у царській Росії не було законів про освіту тих, хто мав
вади слуху. Спеціальні школи для дітей з такими вадами виникали
з приватної ініціативи, існували поза державною системою освіти на
благодійницькі кошти, тож у них могли навчатися лише 1-2% загаль-
ної кількості інвалідів [3, c. 142].

С.В. Пасіченко, константує, що кожному з історичних періодів при-
таманні свої ознаки, серед яких турбота держави про інвалідів з метою
принесення суспільної користі, формування системи суспільного пік-
лування про інвалідів під суворим контролем держави держави, повна
відповідальність держави за соціальне забезпечення інвалідів, індиві-
дуальний підхід у розв’язанні проблем інвалідів [3, с. 7].

На думку В.Е. Рябчикової, з початком ХХІ століття людство всту-
пило в принципово новий етап свого розвитку. Для нього характерні
загальноцивілізаційні тенденції, які впливають і надалі відчутно впли-
ватимуть на всі сфери життєдіяльності людини і суспільства. А саме
глобалізація суспільного розвитку, перехід людства від індустріальних
до науково-інформаційних технологій, модернізацію    економічного,
культурного та соціального життя, зміну масштабів структури світової
економіки, посилення трудової мобільності людей, стрімкий розвиток
ринку праці, зміни міжнародних стандартів [4, с. 68].

На погляд І.М. Кутузової та І.А. Болдіні з 1950-х років в світі по-
чала розвиватися концепція інтеграції інвалідів у звичайне суспіль-
ство, і особливий акцент був зроблений на створення доступного
середовища, можливість отримання освіти та професійної підго-
товки. Конвенція про права інвалідів, прийнята Генеральною Асам-
блеєю ООН 13 грудня 2006 року і вступила в силу 3 травня 2008 року,
стала базовим документом в цій області. Одночасно з Конвенцією
прийнятий та набув чинності Факультативний Протокол до неї. З на-
буттям чинності Конвенції був заснований Комітет з прав інвалідів –
орган нагляду за виконанням Конвенції, уповноважений  розглядати
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доповіді держав-учасниць Конвенції, виносити по них пропозиції та
загальні рекомендації, а також розглядати повідомлення про пору-
шення Конвенції державами-учасницями Протоколу [5, с. 52].

Таким чином, історія взаємовідносин суспільства і осіб з обмеже-
ними можливостями характеризується наступними чинниками;

– охоплює у часовому вимірі часовий проміжок від античності
у світовому масштабі, Київської Русі вітчизняному до сьогодення;

– в античні часи громадянське право детермінувало осіб з вадами,
як неповноцінних, недієздатних, громадян;

– відправною точкою формування вітчизняного соціального за-
хисту інвалідів, як правового інституту є часи Київської Русі, особ-
ливо після Хрещення Русі впроваджується піклування, милосердя та
благодійність щодо інвалідів;

– на початку ХХІ століття у світі почала розвиватися концепція
інтеграції інвалідів у звичайне суспільство, і особливий акцент був
зроблений на створення доступного середовища, можливість отри-
мання освіти та професійної підготовки; 

– в умовах сьогодення домінує цілісний підхід до осіб з особли-
вими потребами, який відкриває шлях реалізації прав і можливостей
кожної людини і, насамперед, передбачає рівний доступ до здобуття
якісної освіти.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УЧАСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

На сьогоднішній день участь малолітніх та неповнолітніх осіб
з обмеженими можливостями в цивільному процесі набуває великої
актуальності, в зв’язку з тим, що неповнолітні інваліди є носіями
певних цивільних прав та обов’язків, необхідність у захисті, оспорю-
ванні чи визнанні яких створює цивільні процесуальні відносини,
тобто суспільні відносини, учасники яких пов’язані правами та
обов’язками на основі цивільно-процесуального права.

Передумови участі неповнолітніх осіб з обмеженими можливос-
тями у цивільному процесі закладено статтею 129 Конституції Ук-
раїни, де вказано, що основними принципами судочинства є рівність
усіх учасників перед законом і судом; змагальність сторін та свобода
в наданні ними суду своїх доказів та в доведенні перед судом їх пе-
реконливості тощо. 

Неповнолітній у відносинах, у яких він особисто бере участь,
є повноправним учасником цивільного процесу й використовує всі
свої процесуальні права, що визначені законодавством. Цивільні
справи за участю неповнолітніх інвалідів розглядають у судовому за-
сіданні за правилами загального процесуального порядку, що міс-
тяться в Цивільному кодексі України, і їх розгляд у суді практично
не відрізняється від розгляду інших цивільних справ.

Неповнолітня особа може виступати не тільки позивачем, а й іншим
учасником цивільного процесу – відповідачем, третьою особою. Так,
згідно зі ст. 1179  Цивільного кодексу України неповнолітня особа від-
повідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах, ос-
кільки всі громадяни є рівними перед законом. 

Що стосується малолітніх осіб з обмеженими можливостями,
тобто осіб, що не досягли 14 років, їх законні інтереси в суді пред-
ставляються законними представниками,що вказано в ст. 27-1
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«Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під
час розгляду справи» ЦПКУ.  Набрання чинності законного позову
можливо  лише за згодою представника, а також лише законний
представник може підтверджувати всі дії даної особи, в разі не під-
твердження ним будь-якої дії вона втрачає своє юридичне значення.

Участь малолітніх та неповнолітніх осіб з обмеженими можли-
востями у цивільному процесі та їхня цивільна процесуальна
право- та дієздатність визначена цивільним процесуальним зако-
нодавством і перебуває в тісному зв’язку з цивільною дієздатністю.
Адже особи з особливими потребами мають часткову дієздатність,
і вони не можуть в повному обсязі не можуть відповідати за дії, які
вони вчинили.

Неповнолітні особи можуть особисто здійснювати цивільні про-
цесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді у справах, що
виникають із відносин, у яких вони особисто беруть участь, якщо
інше не встановлено законом (ч. 2. ст. 29 ЦПКУ). Але в більшості
випадків,  суд може залучити до участі в таких справах законного
представника неповнолітньої особи з обмеженими можливостями. 

Висновок: враховуючи вище зазначене, можна вважати, що дана
тема є необхідною для детального вивчення та є необхідність у вне-
сенні змін до ЦПКУ щодо надання додаткових процесуальних прав
особам з особливими  потребами, адже в багатьох випадках вище за-
значені особи потребують необхідного  захисту, оспорювання чи ви-
знання певних цивільних прав та обов’язків, що створюють цивільні
процесуальні відносини.
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Кіровоградський інститут розвитку людини

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Інваліди – це найменш захищена категорія людей, кількість яких
останнім часом постійно змінюється. І здійснити правовий захист їх
прав є обов’язком нашої держави.

Тому держава, на основі розробки різноманітних програм та норм
законодавства здійснює соціальну політику, що направлена на вирі-
шення даної проблеми. В основі такої політики визначений пріори-
тет створення необхідних умов для повноцінного життя людей
з особливими потребами.

Професійна реабілітація осіб з особливими потребами сьогодні
є однією з визначальних умов їх максимальної адаптації в суспільне
життя. Право на освіту даної категорії людей визначається нормами
чинного законодавства України –  Законом «Про реабілітацію інва-
лідів в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів»  тощо. 

Відповідно до міжнародних вимог до навчання і професійної під-
готовки інвалідів, які ґрунтуються на все загальності освіти і при-
нципі створення рівних можливостей, в Законі України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів» в статтях 21-24 держава гарантує
інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти на рівні, що відпо-
відає їхнім здібностям і можливостям. Дошкільне виховання, навчання
інвалідів здійснюється в загальних або спеціальних дошкільних та
навчальних закладах. Професійна підготовка або перепідготовка ін-
валідів проводиться з урахуванням медичних показань і протипо -
казань для подальшої трудової діяльності. Вибір форм і методів
професійної підготовки провадиться згідно з висновками медико-
соціальної експертизи [1]. 

Головними завданнями професійної реабілітації інвалідів є:
• надання рівних із здоровими людьми можливостей інвалідам

у всіх сферах, в тому числі у сфері трудових відносин та освіти;
• підвищення рівня зайнятості та забезпечення раціонального

працевлаштування через одержання належної професійної освіти
або підвищення кваліфікації;
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• підвищення соціального статусу, рівня конкурентоспромож-
ності інвалідів на ринку праці;

• посилення мотивації до праці та стимулювання працюючих інвалідів;
• підвищення загальноосвітнього рівня інвалідів.
Та незважаючи на це, до цього часу: не створено комплексної ефек-

тивної системи професійної реабілітації інвалідів; не забезпечуються
належні стандарти рівня життя людей з інвалідністю через відсутність
умов для ефективної реалізації їх права на трудову діяльність; у почат-
ковому стані перебуває формування безбар’єрного середовища для ін-
валідів як головного засобу прискорення їх інтеграції у суспільне життя.

Згідно з нормами законодавства професійна реабілітація – це система
заходів, спрямованих на підготовку особи до професійної діяльності, від-
новлення чи набуття професійної працездатності шляхом адаптації, реа-
даптації, навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим
подальшим працевлаштуванням та необхідним соціальним супровод-
женням з урахуванням особистих схильностей та побажань особи [1].

Вибір форм і методів професійної підготовки провадиться згідно
з  висновками медико-соціальної експертизи. 

При навчанні,  професійній  підготовці  або перепідготовці інва-
лідів  поряд із загальними допускається застосування альтернативних
форм навчання. 

Обдаровані діти-інваліди мають право на безплатне навчання му-
зики, образотворчого, художньо-прикладного мистецтва у загальних на-
вчальних закладах або спеціальних позашкільних  навчальних закладах.

Навчальні  заклади  надають освітні послуги інвалідам нарівні
з іншими громадянами,  у тому числі  шляхом  створення  належного
кадрового,  матеріально-технічного забезпечення  та  забезпечення ро-
зумного  пристосування,  що   враховує індивідуальні   потреби інваліда.

У разі складення вступних іспитів  (вступних випробувань) з по-
зитивним результатом до вищих навчальних закладів I-IV рівнів ак-
редитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та  інваліди
першої і другої груп,  яким не протипоказане навчання за обраною
спеціальністю, до  професійно-технічних навчальних закладів –
діти-інваліди  та інваліди,  яким  не протипоказане навчання за об-
раною професією (спеціальністю) та спеціалізацією. 

За інших рівних умов переважне право на зарахування до  вищих
навчальних закладів  I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних закладів мають інваліди та діти  з малозабезпечених
сімей, у яких: 
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– обидва батьки є інвалідами; 
– один з батьків – інвалід, а інший помер; 
– одинока матір з числа інвалідів; 
– батько – інвалід, який виховує дитину без матері. Під час  на-

вчання зазначеним категоріям громадян стипендія та пенсія  (дер-
жавна  соціальна  допомога  інвалідам  з  дитинства  і дітям-інвалідам)
виплачуються в повному розмірі.

Також в нашій державі розроблений і впроваджений в дію супро-
від навчання студентів з особливими потребами в ВНЗ, за такими
напрямками – психологічний, технічний, педагогічний, медико-реа-
білітаційний [3,ст.130].

Таким чином, професійне навчання для інвалідів — це підви-
щення їхнього соціального статусу та можливість підвищення рівня
доходів, розвиток навичок та вміння працювати. Для суспільства
професійне навчання інвалідів — це зниження напруженості на
ринку праці, підвищення суспільної продуктивності, розв’язання со-
ціальних проблем інвалідів. Основна мета професійного навчання
інвалідів — інтеграція їх у суспільство.

Для практичної реалізації інвалідами права на освіту в Україні
функціонують загальноосвітні заклади різного рівня, забезпечені
спеціальними програмами, допоміжними технічними засобами, які
дають змогу здійснювати спільне навчання здорових та інвалідів.
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ДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ,
ЩО СТОСУЄТЬСЯ ОСВІТИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ,

МІЖНАРОДНИМ НОРМАМ

24 вересня 2008 року Україна підписала Конвенцію про права ін-
валідів і Факультативний протокол до неї, де передбачено, що дер-
жави-учасниці зобов’язуються забезпечувати та заохочувати повну
реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод всіма особами
з особливими потребами/інвалідністю без будь-якої дискримінації за
ознакою інвалідності. Також держави-учасниці зобов’язалися забез-
печити особам із особливими потребами/інвалідністю нарівні з ін-
шими ефективний доступ до освіти через розвиток форм інклюзивної
освіти: «Держави-учасниці визнають право інвалідів на освіту. Для
цілей реалізації цього права без дискримінації й на підставі рівності
можливостей держави-учасниці забезпечують інклюзивну освіту на
всіх рівнях і навчання протягом усього життя» [1, ст. 24 п.1]. 

16 грудня 2009 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про
ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного
протоколу до неї» [3]. У цій ратифікованій Україною Конвенції наго-
лошено, що з метою реалізації права на вищу освіту держави-учасники
забезпечують саме інклюзивну вищу освіту. Це означає, що держави-
учасниці беруть зобов’язання надавати особам з особливими потре-
бами/інвалідністю можливість засвоювати життєві та соціалізовані
навички, щоб полегшити їх повну та рівну участь у навчальному про-
цесі, а саме: сприяння засвоєнню азбуки Брайля; застосування в на-
вчальному процесі альтернативних шрифтів, альтернативних методів,
способів та форматів спілкування усіх учасників навчального процесу;
сприяння засвоєнню жестової мови та заохоченню мовленнєвої само-
бутності глухих;  забезпечення таких умов навчального процесу осіб
із особливими освітніми потребами, які сприяють застосуванню ме-
тодів і засобів спілкування та в атмосфері, що максимально сприяє за-
своєнню знань і соціальному розвитку.
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Таким чином, окреслення цих основних стратегічних напрямків
Конвенції про захист і заохочення прав і гідність інвалідів свідчить,
що метою української державної політики повинно бути не
тільки надання соціальної допомоги особам із особливими потре-
бами/інвалідністю, а й забезпечення їм рівних з іншими україн-
цями можливостей в реалізації їхніх громадянських, економічних,
соціо-культурних та інших прав і свобод. Для осіб із інвалідністю
право на вищу освіту має особливе значення як чи не єдина мож-
ливість подолати соціальну сегрегацію, включитися в суспільне
й соціально-економічне життя, сформувати власний повноцінний
соціальний статус.

В Україні право людей з інвалідністю на вищу освіту забезпечує
Закон України «Про вищу освіту» [2]. У Статті 2 Закону України
«Про вищу освіту» наголошено: «Законодавство України про вищу
освіту базується на Конституції України (254к/96-ВР) і складаєть ся
з законів України «Про освіту» (1060-12),  «Про наукову і науко во-
технічну діяльність» (1977-12), цього Закону та інших норма тивно-
правових актів, міжнародних договорів України, укладених
в установленому законом порядку. Якщо міжнародними договорами
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені націо-
нальним законодавством, застосовуються правила міжнародних до-
говорів» [2, ст. 2]. Тобто, Україна, відповідно до Статті 2 Закону «Про
вищу освіту» повинна визнавати принципи Конвенції про права ін-
валідів, яку ратифікувала Верховна Рада України. Тому в Статті 3 За-
кону України «Про вищу освіту» серед шляхів формування
і реалізація державної політики у сфері вищої освіти зазначено
«створення та забезпечення рівних умов доступу до вищої освіти, у
тому числі забезпечення осіб з особливими освітніми потребами
спеціальним навчально-реабілітаційним супроводом та створення
для них вільного доступу до інфраструктури вищого навчального за-
кладу з урахуванням обмежень життєдіяльності, зумовлених станом
здоров’я» [2, ст. 3]. Відповідно вищі навчальні заклади нашої дер-
жави для реалізації права на вищу освіту особами з особливими
освітніми потребами повинні створити необхідні умови для здо-
буття ними якісної вищої освіти. А це в свою чергу вимагає впро-
вадження конкретних навчально-методичних та організаційних
заходів. Зокрема, розробки методик диференційованого підходу до
процесу навчання й оцінювання знань, умінь і здібностей студентів
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з інвалідністю; подолання комунікаційних і архітектурних пере-
шкод, що заважають їх вільному пересуванню у приміщеннях, де
здійснюється навчання; підготовки і видання навчально-методич-
ної літератури, розроблення дистанційних програм навчання,
забезпечення спеціалізованими комп’ютерними програмами та аудіо-
візуальних засобами навчання; проведення загальноінститутських
семінарів для викладачів кафедр з питань інтеграції студентів з особ-
ливими потребами у процес навчання; організація співпраці  вищих
навчальних закладів та громадських організацій, що представляють
інтереси осіб з особливими потребами, для організації волонтер-
ської та патронажної служб, що надаватимуть їм допомогу та ін.
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ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ
МОЛОДІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Сьогодні, коли Україна опинилася під загрозою зовнішнього во-
рога, коли перед нами як ніколи стоїть питання єдності всього укра-
їнського народу, ми маємо забути про наші внутрішні чвари, і як
один маємо стати в обороні нашого Роду і нашої Держави. У цей
складний для нас час ми спільними зусиллями повинні дати належну
відсіч загарбникам нашої Богом даної Землі та направити наші сили
на формування у молоді активної громадянської позиції, що до за-
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безпечення цілісності Держави, вибору гідних представників
у владні структури країни та максимальну самореалізацію своїх
знань і здібностей на користь народу України. 

У Загальній декларації прав людини зазначено, що кожна людина
має обов’язки перед суспільством, в якому тільки і можливий віль-
ний і повний розвиток особистості. Молодий громадянин, який хоче
жити у демократичному суспільстві, який хоче бути господарем влас-
ного життя, завжди засвідчує свою громадянську позицію. Така по-
зиція потребує насамперед відповідального ставлення до виконання
громадянських обов’язків. Наприклад, брати участь у виборах – це
не тільки право громадян, а й дуже відповідальний обов’язок [2]…

Активна громадянська позиція є продуктом громадянського ви-
ховання. Перші згадки про виховання громадянина, громадян-
ськості, громадянської позиції та доброго громадянина знаходимо
у працях античних мислителів (Сократа, Платона, Аристотеля,
Епікура), а також у релігійних творах і кодексах Давнього Сходу.
Проблема громадянського виховання та формування активної
громадянської позиції дітей, підлітків і молоді знайшла своє відоб-
раження у працях багатьох сучасних вітчизняних і зарубіжних філо-
софів, психологів, педагогів. Їх дослідженням займались: А. Адлер,
Д. Акімова, Б. Ананьєв, В. Андрущенко, Р. Арцишевський, М. Баб-
кіна, С. Бірзеа, Л. Виготський, Т. Гарсіа, П. Ігнатенко, В. Кремень,
А. Куланінг, О. Леонтьєв, К. Платонов, О. Пометун, С. Рубінштейн,
В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, Є. Шинкарук, І. Фролова та ін.

Розберемо поняття «активна громадянська позиція». Базовим понят-
тям для визначення суті терміну «громадянська позиція» є життєва по-
зиція. Її можна охарактеризувати як діяльнісну реакцію на оточуючий
світ у всіх його проявах. Позиція – це сукупність конкретно визначених
дій, своєрідних відповідей на певний чинник. Таким чином, під життєвою
позицією розуміємо «зумовлене світоглядом стале, узагальнене духовно-
практичне ставлення людини до навколишньої дійсності та самої себе,
яке характеризується певною мірою активності, спрямованістю, оціноч-
ним забарвленням тощо, виявляється в різних формах людської життє-
діяльності, об’єднуючи їх у єдине ціле [1, с.176]». Як бачимо, оцінювати
життєву позицію можна за сукупністю відношень і реакцій та рівнем їх
вираженості на три основні компоненти: саму людину (внутрішнє «Я»),
природне та предметне оточення і суспільство (соціальна складова). 

Спробуємо визначити поняття Громадянська позиція – усвідом-
лення особистої відповідальності за суспільство, в якому живеш.
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Небайдужість до долі кожної без винятку людини, до сім’ї, до свого
народу та своєї держави. Уміння відстоювати свої погляди, брати за
них відповідальність, вчитися та збагачувати свої знання і направляти
їх на користь суспільства (Авт).
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УЧАСТЬ МАЛОЛІТНІХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

ЯК УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Досить актуальним у цивільних справах є питання, участі у ци-
вільному процесі малолітніх осіб. Згідно з діючим законодавством
малолітньою особою вважається особа, яка на момент відкриття ци-
вільного провадження не досягла віку 14-ти років і має часткову ци-
вільну дієздатність.

Виходячи з норм діючого законодавства участь малолітніх осіб
з обмеженими можливостями як суб’єктів цивільних процесуальних
правовідносин не допускається, їх права захищаються в суді ви-
ключно законними представниками. В основу такого підходу покла-
дені психологічні, медичні та педагогічні чинники, які за мету мають
уберегти дитину від негативного впливу на її моральне здоров`я су-
дового процесу. Винятком із правила становлять такі справи, у яких
малолітня дитина виступає в якості свідка. В такому випадку – суд
вирішує чи можливо в судовій справі залучити іншого свідка – по-
внолітню особу, в разі відсутності такої можливості в справі може
приймати участь малолітня особа. Наприклад, свідок  який не досяг
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16-річного віку, після закінчення його допиту видаляється із зали су-
дового засідання. Виходячи з вище зазначеного – для суду малолітня
особа є небажаним елементом.

Неповнолітня особа може особисто здійснювати цивільні проце-
суальні права та виконувати свої обов’язки на підставі статті 29 Ци-
вільно-процесуального кодексу України  в суді у справах, що
виникають з відносин, у яких вона особисто бере участь, якщо інше
не встановлено Законом. Отже, така особа являється суб’єктом ци-
вільних процесуальних правовідносин, і вона має право бути учас-
ником цивільного процесу. При небажанні чи неспроможності
неповнолітньої особи самостійно захищати свої права в суді, в її ін-
тересах має діяти законний представник.

Являючись стороною або іншою особою, яка бере участь у справі,
неповнолітній наділяється всіма правами та обов’язками, які визна-
чені в ст. 27 ЦПК.  Ст. 29 ЦПК визначає що: «Неповнолітні особи
віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, ци-
вільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати
цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді у
справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть
участь, якщо інше не встановлено законом. Суд може залучити до
участі в таких справах законного представника неповнолітньої особи
або особи, цивільна дієздатність якої обмежена. Якщо неповнолітня
особа є повноправним учасником цивільного процесу, вона на за-
гальних підставах використовує свої процесуальні права в тому числі
і ті, що впливають на хід розгляду справи. 

Отже, можна сказати, що малолітні та неповнолітні особи є спе-
цифічними суб’єктами цивільних процесуальних відносин, тому що,
до них застосовують положення цивільного процесуального законо-
давства, як до осіб, котрі беруть участь у справі/
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Соціокультурний прогрес як процес гуманізації стосунків між осо-
бистістю й суспільством, спрямований на збереження духовно-мораль-
них цінностей людства, вимагає особливої уваги до представників
найменш соціально захищених верств населення, серед яких люди з об-
меженими фізичними можливостями є найбільш численною групою.
Актуальність проблеми визначається наявністю в соціальній структурі
країни значного числа осіб з ознаками обмеження життєдіяльності. 

Держава проголошує антидискрімінаційну політику по відно-
шенню до інвалідів. Визнається, що дана категорія людей – це особ-
лива соціально-демографічна група зі своєю субкультурою, своїм
способом життя, соціальною специфікою розвитку, рядом специфіч-
них проблем. Суспільство покликане виконати свій гуманний борг
перед людьми, що страждають тими або іншими недугами, мають
обмеження життєдіяльності [1].

Тривалий час основним інститутом виховання дітей з обмеже-
ними можливостями вважалися спеціальні школи, які мали і мають
певні недоліки, головними серед яких є проблеми здобуття подаль-
шої освіти та адаптації у соціумі здорових людей.

На усунення цих недоліків спрямована інклюзивна форма освіти,
що запроваджена та успішно функціонує в багатьох країнах світу. 

Уперше інклюзія була закріплена в Загальній декларації прав лю-
дини у 1948 році і знаходить відображення в усіх міжнародних доку-
ментах у сфері освіти. В різних країнах світу інклюзія існує вже не
один десяток років. Можна сказати, вона стала світовою тенденцією,
яка певною мірою віддзеркалює цивілізаційний рівень суспільства
тієї чи іншої держави. 

Серед країн із найбільш досконалим і розвиненим законодав-
ством у галузі інклюзивної освіти найчастіше називають Канаду,

Секція V                Правові та організаційні
засади навчання, виховання



417

Кіпр, Данію, ПАР, Іспанію, Бельгію, Швецію, Велику Британію,
США. Наприклад, в Італії законодавство підтримує інклюзивну ос-
віту з 1971 року. До того ж акцент зроблено не на навчанні, а на со-
ціалізації. В результаті діти з обмеженими можливостями здоров’я
стають повноцінними членами суспільства. У Фламандській частині
Бельгії давно діє добре розвинена система спеціальних шкіл, фахівці
з яких супроводжують дітей з особливими потребами під час інтег-
раційних процесів у загальноосвітніх школах. У цих і багатьох інших
країнах інклюзивна освіта існує вже 30-40 років [2].

У нашій країні інтеграційні процеси розпочалися з 90-х років ми-
нулого століття. У 2001 році Міністерство освіти і науки України, Ін-
ститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних
наук України та Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» започатку-
вали науково-педагогічний експеримент «Соціальна адаптація та
інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного роз-
витку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закладах» [3].

На нашу думку, головним досягненням проекту стало саме доне-
сення до громадськості переваг інклюзивного навчання. Поступово
розвивалася і вдосконалювалася й нормативно-правова база, орієн-
тована на впровадження інклюзивного навчання. Сьогодні відпо-
відні положення містяться в Законах України «Про освіту» (стаття
37), «Про дошкільну освіту» (стаття 33), «Про загальну середню ос-
віту» (стаття 21), «Про професійно-технічну освіту» (стаття 42), «Про
вищу освіту» (стаття 3). Відповідні положення також внесено до за-
конів України «Про охорону дитинства» (стаття 7) та «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» (статті 4, 22).

У жовтні 2010 року Міністерство освіти і науки України затвердило
«Концепцію розвитку інклюзивної освіти», яка передбачає необхідне
навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах інклю-
зивного навчання та здійснення відповідних інституційних змін [4]. 

Станом на 1 березня 2015 року в Україні було створено близько
536 спеціальних класів у загальноосвітніх школах. Тоді ж Міністер-
ство освіти і науки України відзвітувало, що вже майже 130 тисяч
дітей з особливими потребами охоплені інклюзивною освітою. Нині
активно розробляють науково-методичне забезпечення сфери інк-
люзивної освіти. У 13 вищих навчальних закладах країни запровад-
жено курс корекційної освіти; у Львові й Полтаві створено модельні
центри з упровадження інклюзивної освіти [5].
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Проте, незважаючи на пожвавлення роботи із запровадження інк-
люзивної освіти й певні успіхи на цьому шляху, є чимало перешкод
для її успішного розвитку. Головним негативним чинником є брак фі-
нансування інклюзивної освіти. Окремого фінансування освіти для
дітей з особливими потребами немає і його не закладено в бюджет. 

Отже, проаналізувавши питання державної політики у сфері за-
провадження інклюзивної форми навчання та її сучасного стану,
можна стверджувати, що останніми роками в цьому напрямі досяг-
нуто певних успіхів. 

Водночас необхідно здійснити рішучі кроки для усунення пере-
шкод в її успішному розвитку. Тож треба продовжувати законодавче
оформлення цієї системи навчання не лише в загальноосвітніх на-
вчальних закладах, а й в закладах дошкільної, позашкільної, профе-
сійно-технічної та вищої освіти; формування моделі відомчої
взаємодії, де кожний нормативний акт спільно готуватимуть пред-
ставники всіх відповідальних відомств; приділяти особливу увагу
додатковій освітянській підготовці вчителів та вихователів, які пра-
цюють з дітьми з інвалідністю.  Украй важливими є проблеми фінан-
сування інклюзивної освіти, обов’язкове внесення фінансування
інклюзивної освіти до переліку захищених статей Закону України
«Про Державний бюджет України» на відповідний рік. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ІНВАЛІДІВ 
НА ВИЩУ ОСВІТУ

Забезпечення права осіб з особливими потребами на вищу освіту
в умовах сьогодення стає нагальною необхідністю, як для таких осіб
так і для суспільства в цілому. Якісна вища освіта для таких осіб є не-
від’ємним чинником правової демократичної держави. Без забезпе-
чення рівності прав осіб з особливими потребами з громадянами які
такого статусу не мають, неможливо забезпечити соціальну справед-
ливість у суспільстві, а в останній час і економічний розвиток країни. 

Правовим проблемам щодо реалізації права осіб з особливими
потребами на вищу освіту приділяли свою увагу деякі вітчизняні
вчені: О.В. Бабак, О.В. Кобильченко, І.М. Кутузова, В.Е. Рябчикова,
Н.М. Маліновська, Н.О. Мирошніченко, Ю.О. Мазур, Г.Ф. Нікуліна,
С.В. Пасічніченко, І.М. Таланчук, П.М. Таланчук проте вони дослід-
жували зазначену тематику в рамках здебільшого соціального захисту
інвалідів. Метою роботи стало з’ясування особливостей правового
регулювання реалізації права осіб з особливими потребами на освіту,
зокрема, на вищу.

У статті 53 Конституції України зазначається, що кожен має право
на освіту, держава забезпечує доступність і безоплатність вищої ос-
віти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток
вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання дер-
жавних стипендій та пільг учням і студентам [1].

І хоча у сфері надання освітніх послуг особам з особливими по-
требами у вищих навчальних закладах є позитивні зрушення, на-
приклад на Дніпропетровщині близько 1000 студентів-інвалідів
отримують вищу освіту [2], а в Університеті «Україна» у 2012 р. сту-
дентства з особливими потребами було зараз було більше 10% [3],
проте є ще ряд невирішених та досить нагальних проблем у цій сфері. 

Існують певні можливості для інвалідів та дітей-інвалідів здобувати
освіту. Підставою для здійснення професійної освіти і наступного пра-
цевлаштування людей з обмеженими можливостями є відповідний
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висновок медико-соціальної експертної комісії з професійної придат-
ності [4, с. 52]. Освіта повинна дозволити інвалідам: досягнути най-
вищого рівня особистого розвитку; прагнути вчитися в залежності
від своєї інвалідності та з допомогою технічних засобів; змиритися
з своєю інвалідністю й придбати необхідну кваліфікацію для подо-
лання перед ними перешкод.

Право на освіту в сучасному суспільстві ґрунтується на юридич-
ному підтвердженні і гарантуванні права особистості на повну реалі-
зацію своїх здібностей і самореалізацію через відповідну освіту.
Розвиток інклюзивної освіти в цей час в Україні – це вузол проблем
і суперечностей, вирішення яких потребує спеціальних заходів компл-
ексного характеру. Варто відзначити й те, що в Україні система інклю-
зії має зовсім невеликий досвід. Хоча останнім часом відслідковується
тенденція активізації громадських організацій, покликаних підтри-
мати і об’єднати під своїм крилом усіх, хто потребує захисту.

Нормативне регулювання отримання вищої освіти особами з особ -
ливими потребами базується на міжнародних і вітчизняних норма-
тивно-правових актах:

Конвенція про права інвалідів, прийнята Генеральною Асамблеєю
ООН 13 грудня 2006 року і вступила в силу 3 травня 2008 року, стала
базовим документом в цій сфері. Одночасно з Конвенцією прийня-
тий та набув чинності Факультативний Протокол до неї. З набуттям
чинності Конвенції був заснований Комітет з прав інвалідів – орган
нагляду за виконанням Конвенції, уповноважений розглядати допо-
віді держав-учасниць Конвенції, виносити по них пропозиції та
загальні рекомендації, а також розглядати повідомлення про пору-
шення Конвенції державами-учасницями Протоколу. В Україні Кон-
венція та Факультативний протокол набули чинності з березня
2010 р. У нас в країні права інвалідів були закріплені в законі «Про
реабілітацію інвалідів в Україні» від 6 жовтня 2005 р. та інших пра-
вових документах .

За Конституцією та іншими законами України влада зобов’язана
створювати інвалідам умови для доступу до об’єктів соціальної ін-
фраструктури: житловим будівлям, місцям відпочинку, спортивним
спорудам, культурним та іншим закладам, створювати умови для
безперешкодного користування суспільним транспортом, засобами
зв’язку та інформації.

Освітні прав інвалідів регламентуються законами: «Про освіту»
«Про реабілітацію інвалідів в Україні» «Про основи соціальної захи-
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щеності інвалідів України» вони визначають, що держава гарантує
інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти на рівні, що відпо-
відає їх здібностям і можливостям. Професійна підготовка або пере-
підготовка інвалідів здійснюється з урахуванням медичних показань
і протипоказань для наступної трудової діяльності. Вибір форм і ме-
тодів професійної  підготовки провадиться згідно з висновками ме-
дико-соціальної експертизи. При навчанні, професійній підготовці
або перепідготовці інвалідів поряд із загальними допускається засто-
сування альтернативних форм навчання.
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СЕКЦІЯ VI

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ
ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Бублик Г.А.
к.т.н., доцент, кафедри технології харчування, 

Інженерно-технологічного інституту, Університет «Україна» 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Науково-технічний і технологічний процеси в закладах ресторан-
ного господарства обумовлюються вивченням механізації і автома-
тизації руху товару, аналізом ринку устаткування, передбачають
підбір, установку та раціональну експлуатацію всіх видів торго-
вельно-технологічного устаткування. Завдання орієнтоване на під-
вищення ефективності роботи устаткування, а також підвищення
якості виробів, що виготовляються та рівня організації , підбору не-
обхідних параметрів і налаштування режимів роботи устаткування.

Підвищення ефективності  експлуатації і підвищення продуктив-
ності діючого устаткування є найменш затратним способом підви-
щення ефективності виробництва.

На ефективність використання устаткування впливають такі фак-
тори, як:

– наявність застарілого устаткування, яке планується замінити;
– неякісна і несвоєчасна модернізація діючого устаткування;
– перевищення нормативних запасів невстановленого устаткування;
– недостатнє використання устаткування в часі;
– простої устаткування через низький рівень організації виробництва;
– недосконала організація ремонтного обслуговування.
В процесі виробничого використання устаткування зазнає фізичного

і морального  зношування , тому виникає потреба в його оновленні, яке
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може здійснюватись шляхом ремонту або заміни. З цією метою має бути
проведений аудит існуючого парку устаткування закладу.

При проведенні аудиту мають бути правильно вибрані аналітичні
показники оцінки устаткування. 

Так коефіцієнт використання всього наявного устаткування харак-
теризується відношенням встановленого устаткування до наявного.

Степінь використання встановленого парку устаткування харак-
теризується питомою вагою працюючого устаткування в складі всьо -
го встановленого.

Продуктивність діючого устаткування залежить від  інтенсивних
і екстенсивних факторів. Годинна продуктивність устаткування за-
лежить від техніко-організаційного рівня виробництва; кількість від-
ходів перероблюваної продукції і відхилення від технологічного
процесу, структури норм часу; рівня організації виробництва і праці.

Коефіцієнт екстенсивного навантаження устаткування оціню-
ється відношенням фактично відпрацьованого часу до планового.

Визначення  раціональних термінів роботи устаткування необ-
хідно здійснювати з урахуванням технічних і економічних факторів,
які відбивають фізичну і моральну зношуваність. Оптимальною три-
валістю роботи устаткування є період, на протязі якого питомі
витрати на виробництво продукції з використанням даного устатку-
вання будуть мінімальними. До таких витрат відносяться витрати на
придбання і монтаж устаткування, експлуатаційні витрати і витрати
на всі види ремонту і технічного обслуговування.

Заміна діючого устаткування  на нове не завжди доцільна. В певних
випадках ремонт відновлює працездатність устаткування, виключаючи
необхідність його списання, забезпечує економію матеріальних і тру-
дових резервів.

Для визначення ефективного варіанту оновлення устаткування
необхідно кваліфіковано виконати 

– аналіз устаткування, що експлуатується;
– здійснити аналіз виконуваних технологічних операцій;
– оцінити можливість підбору і налаштування оптимальних ре-

жимів експлуатації устаткування;
– оцінити можливість оптимізації кількості виконуваних операцій;
– визначити можливість підвищення продуктивності устаткування;
– передбачити можливість підвищення якості продукту, що ви-

робляється.
При необхідності придбання нового устаткування має бути мак-

симально ефективно виконаний весь комплекс послуг по поставці

Інноваційні технології продуктів дієтичного                   Секція VІ
харчування спеціального призначення
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устаткування, а саме: підбір устаткування, доставка, технічна під-
тримка, супровід при експлуатації, шеф-монтаж, гарантійне обслу-
говування, післягарантійне обслуговування.

Калакура М.М.
к.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчування, 

Інженерно-технологічного інституту, Університет «Україна»

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛАСТІ 
ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ

На сьогодні уже ні в кого не викликає сумнівів надзвичайна важ-
ливість для збереження здоров’я досліджень з проблеми взаємовід-
носин харчування та умов навколишнього середовища.

В основному екологічні чинники впливають на організм людини
через їжу, яка акумулює в особі не тільки комплекс харчових речовин,
але і багато сполук, які проявляють токсичну дію. Тому виникає потреба
у проведенні спеціальних заходів з видалення шкідливих речовин, що
можуть попасти в організм із продуктами харчування. Для цього можуть
застосуватися ентеросорбенти (харчові волокна тощо), які здатні по-
кращувати діяльність шлунково-кишкового тракту, проявляти різнома-
нітну профілактичну та лікувальну дію, радіопротекторні властивості. 

Обов’язковими компонентами продуктів харчування повинні бути
макронутрієнти, мікронутрієнти, нанонутрієнти. Макронутрієнти –
це органічні (білки, вуглеводи, жири, нуклеїнові та інші органічні кис-
лоти) та неорганічні (солі)сполуки. Вони необхідні організму у вели-
ких кількостях – в грамах. До мікро- та нано- нутрієнтів відноситься
низка елементів, необхідних організму людини, вміст яких у денному
раціоні складає десяті або сотні частинки грамів. 

З пропозиції парадигми оздоровчого харчування в їжі відсутні по-
вністю індиферентні для організму речовин, роль багатьох харчових
речовин нам ще просто не відома.

До недавна згідно класичної парадигми харчування ті речовини,
які не перетравлюються організмом людини відносили до баластних
тобто не потрібних і до них вживався термін «ненутрієнти». Однак
баластні речовини значно впливають на систему травлення вони
приймають участь у збудженні інтерорецептивних сигналів, які
регулюють перистальтику  кишківника і впливають на апетит.

Секція VІ                                         Інноваційні технології
продуктів дієтичного
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Тенденції розвитку харчової промисловості спрямовані на впро-
вадження нових і модернізація старих технологій харчової продукції.
Широке розповсюдження отримали технології різних видів продук-
тів харчування профілактичного призначення.

Найчастіше в таких технологіях використовується в якості рецеп-
турних інгредієнтів пектини :бурякові, яблучні, цитрусові та інші.

З врахуванням того, що пектини володіють певними комплексоутво-
рювальними властивостями, мають здатність змінювати фізико-хімічні
та біологічні властивості під впливом технологічних чинників їх слід ви-
користовувати для розширення асортименту десертної продукції. Пек-
тини використовуються як драглюючі сполуки при виробництві желе,
сполуків. Вони ж володіють і емульгуючи ми властивостями і викорис-
товуються і у виробництві десертів, рибних консервів, булочних виробів,
тортів, тістечок. За рахунок здатності до комплексоутворення пектини
набувають гідратної форми і мають відповідно кращу фізіологічне дію
(знижують кількість цукру в крові, впливають на рівень інуліну тощо).
пектинові добавки можуть застосовуватися без кількісних обмежень.

Адсорбційні властивості пектинів по відношенню до важких ме-
талів, радіонуклідів визначають в значній мірі їх цінність у профілак-
тичному та оздоровчому харчуванні.

Важливу роль у технологіях продуктів оздоровчого та лікуваль-
ного призначення відіграють і полісахариди.

Вони здатні структурувати продукцію, підвищувати її в’язкість та
формувати драглі. Їх добавляння у киселі, пудинги підвищує стійкість
системи,  якість виробів, зокрема за рахунок проявляння своєї біологіч-
ної активності. Досліджень, що продукти харчування з певним вмістом
полісахаридів (геміцеллюльоз, камедей) гальмують запальні процеси
в організмі, розвиток ракових пухлин понижують вміст холестерину тощо.

Для створення нових оздоровчих продуктів харчування можуть вико-
ристовуватися йодомісткі композиційні суміші на основі продуктів пе-
реробки рослинної сировини та морських водоростей та селекомісткі
композиції. Селен в організмі людини проявляє таку дію: антигістамінну,
антиалергічну, антиканцерогенну, радіопротекторну, антиоксидантну.

Спеціальні продукти харчування повинні забезпечувати нор-
мальне функціонування всіх органів і систем організму завдяки на-
явності в них  всіх життєво важливих нутрієнтів, які надають йому
високу стійкість до дії різних чинників, нормалізують обмін речовин.

Створювані на основі цих спеціальних продуктів раціони харчу-
вання повинні відповідати вимогам оздоровчого харчування за вміс-
том життєво важливих нутрієнтів.

харчування спеціального                                                Секція VІ
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Калакура М.М., 
к.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчування

Суровцев Р.О., 
студент VI курсу, спеціальності «Технологія харчування»,

Інженерно-технологічний інститут

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
НОВИХ СТРУКТУРОУТВОРЮВАЧІВ 

ВИРОБНИЦТВІ  ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

У сучасній харчовій галузі спостерігається інтенсивне зростання
вимог до споживчих властивостей продукції. Прагнення домогтися
оптимального співвідношення якості змушує виробників викорис-
товувати нетрадиційні підходи до вирішення виробничих проблем
з метою задоволення потреб усього спектру споживчого ринку.

Основна увага споживачів зосереджена на структурі продуктів хар-
чування, тому виробники і науковці пропонують для вико рис тання
у харчовій промисловості широкий спектр структуро утворю вачів. В ос-
новному використовуються структуроутворювачі на основі пектинів і
альгінату натрію, смола карайа, камедь гуару, рожкового дерева, ксан-
тан, гуміарабік , агар, каррагенан. В останні роки запропоновані нові
структуроутворювачі-гідрокалоїди. Вони виконують функції : 

– загусників (thickening agents) завдяки збільшенню в’язкості; 
– гелеутворювачів (galling agents) завдяки зміні структури з плин-

ної на постійну;
– стабілізаторів (stabilizers), що роблять можливо збереження по-

стійної структури протягом певного часу;
– кріопротекторів.
До  гідроколоїдів природного походження належать: 
– гуммі- продукти, виділені з рослин, типові для дерев та кущів

сухих районів,: арабік, карайа, трагаканта, клей вишні, сливи. Гуммі
(камеді)- поліцукри, які виділяються при порушенні цілісності
рослин у вигляді прозорої рідини, що застигає. Вони є нейтральними
кальцієвими та магнієвими солями високомолекулярних органічних
кислот. Які складаються із залишків гексоз, пентоз, дезоксигексоз
так гексиронових кислот.  Продуктами гідролізу різних камедей є: 

– екстракти, отримані фізичним або хімічним методом з: насіння
(борошно з насіння ріжкового дерева), водоростей (агар-агар, кера-
генан, агароїд, альгінати), рослинної сировини (пектинЮ геміцелюлози),
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сировини морського походження (хітин і його розчинна форма хі-
тозан), з мікроорганізмів (ксантан, декстрин).

Штучні або напівштучні гідроколоїди отримують різними методами
модифікації природної сировини, наприклад, перетворення целюлози
в карбоксиметилцелюлозу, метилцелюлозу, гідроксипропілцелюлозу.

Гідроколоїди рослинного походження належать до категорії хар-
чових волокон або так званої дієтичної клітковини, що знаходять
застосування як гелеутворювачі, загусники і характеризуються: ве-
ликою здатністю до набрякання і утримання значної кількості води,
утворенням рідиноподібної консистенції водних систем  у результаті
збільшення в’язкості при збільшенні їх концентрації, здатністю за
певних умов утворювати гелі з певною текстурністю і характеристи-
ками, наприклад, пористістю; здатністю бути кріопротекторами, які
змінюють шидкість кригоутворення і модифікації кристалів льоду.

При використанні харчових волокон у технології дієтичних про-
дуктів важливим є: здатність «імітувати» стан насичення та знижу-
вати відчуття голоду, утримувати і зв’язувати воду у продуктах, які
знаходяться в кишковому тракті, та збільшувати час їхнього перебу-
вання у кишковому тракті, звільнення та збільшення шляху ресор-
бції харчових компонентів.

Новим і перспективним структуроутворювачем для використання
у виробництві продуктів харчування є  мальтодекстрин.

Мальтодекстрин – це крохмальний продукт у вигляді сипучого бі-
лого порошку,  отриманого в результаті ензимної деполімеризації
водного розчину кукурудзяного крохмалю, за допомогою розпилю-
вальної сушки .

Мальтодекстрин характеризується низькою солодкістю, високою
в’язкістю, швидкою розчинністю, високою вологоємністю. Завдяки
широкій області деполімеризації крохмалю (DЕ) мальтодекстрин
має різнорідний склад суміші сахаридів, проявляючи  емульгуючі,
стабілізуючі властивості, подовжують свіжість виробів, редукують
солодкість, підкреслюють смак і запах, уповільнюють процес крис-
талізації. Порошок білого або кремуватим-білого кольору, з солод-
куватим смаком, добре розчинний у гарячій і холодній воді. 

Мальтодекстрин (патока, декстрінмальтозою) являє собою про-
міжний продукт ферментного розщеплення рослинного крохмалю,
в результаті чого молекули крохмалю діляться на фрагменти – дек-
стрини. Мальтодекстрин складається з суміші мальтози і декстринів
(різних моно-, ди-і полісахаридів).
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Мальтодекстрин завдяки своїм технологічним   властивостям зна-
ходить широке застосування в різних галузях промисловості. На-
приклад,  у виробництві  поживних сумішей для маленьких і грудних
дітей його використовують як замінник крохмалю. Використання
мальтодекстрину у виробництві заморожених кремів, десертів, мо-
розива дозволяє підвищувати температуру заморожування, стабілі-
зувати структуру .

Таким чином, ми пропонуємо  використовувати мальтодекстрин
у виробництві борошняних кондитерських виробів в якості структу-
роутворювача.

Калакура М.М., 
к.т.н., професор, завідувач кафедри  технології харчування

Харитонов О.О., 
студент VI курсу, спеціальності «Технологія харчування», 

Інженерно-технологічний інститут

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ
ПРОДУКТІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Якість продуктів харчування характеризується органолептич-
ними, фізико-хімічними показниками, гігієнічними критеріями:
харчова цінність (енергетична, хімічний склад продукту) біологічна
цінність, біологічна ефективність, засвоюваність, безпечність(від-
сутність токсичних елементів, радіонуклідів, мікро токсинів). Висока
харчова цінність кулінарної продукції в оптимальному варіанті ви-
значається відповідністю формулі збалансованого харчування.
Однак практично кожному виду кулінарної продукції притаманна
своя харчова цінність, як правило, відмінна від формули збалансо-
ваного харчування, що ускладнює розробку на її основі фізіологічно
збалансованого раціону харчування. У виробництві кулінарних
продуктів широко використовується рослина сировина, яка містить
багато різних поживних речовин у розчинному стані. Сировина  рос-
линного походження виробляється, як правило з живого організму
і зберігає його нативну структуру, тому вся волога в ньому очевидно
також перебуває у зв’язаній формі (осмотична, капілярно тощо)
і обумовлює технологічні властивості продуктів, від яких залежить
придатність продуктів до того або іншого способу обробки та
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особливості зміни при цьому їх маси, об’єму, форми, консистенції
та інших показників. Проблема харчування на сьогодні посту -
пово висувається в нашій країні на принципово новий рівень. Це
пов’язано з тим, що сучасна людина споживає все менше біологічно
цінних продуктів, замінюючи їх в раціоні більш дешевими тобто
менш цінними. Тому важливою проблемою відповідно до вимог ра-
ціонального збалансованого харчування є підвищення біологічної
цінності продуктів за рахунок використання нетрадиційних нату-
ральних добавок. Для збагачення кулінарних та кондитерських ви-
робів на сьогоднішній день широко застосовуються різноманітні
продукти тваринного або рослинного походження, в тому числі вто-
ринні продукти переробки різних виробництв. Перспективним
є пошук нової сировини, яка відрізнялась би дешевизною, високою
харчовою та біологічною цінністю та доступністю. Одними з таких
продуктів є волоський горіх, насіння соняшника, їх можна розгля-
дати як джерела магнію, калію вітамінів С,РР,В1,В6,Е,  мінеральних
речовин (калій, кальцій, магній, цинк тощо.). Метою нашої роботи
є обґрунтування вибору насіння соняшнику та волоських горіхів, які
від значаються високим вмістом біологічно активних речовин, для
виробництва спеціальних борошняних кондитерських виробів.

Волоські горіхи у великих обсягах вирощуються на території Ук-
раїни, є доступною, дешевою сировиною з високим вмістом цінних
ессенціальних речовин, зокрема вітаміну Е. За своїм хімічним скла-
дом насіння соняшнику також поживне. В ньому міститься чимало
необхідних організму вітамінів і мікроелементів. У першу чергу, со-
няшникове насіння є відмінним джерелом вітаміну Е, який просто
життєво необхідний кожному з нас. Цей вітамін відомий, як природ-
ний антиоксидант, який перешкоджає руйнівним діям вільних ради-
калів, тим самим стимулюючи, регенеруючи і омолоджуючи процеси
в організмі, а також протидіючи розвитку процесів дегенерації тка-
нин на клітинному рівні. Крім того, наявність у складі насіння віта-
міну Е сприяє поліпшенню функції серцево-судинної системи,
знижує ризик інфаркту та інших подібних серйозних захворювань
серця, сприяє ефективному згортанню крові і підвищенню здатності
організму загоювати рани та інші фізичні ушкодження, зменшує
ризик розвитку діабету, атеросклерозу та утворення тромбів у суди-
нах. У той же час багато лікарів вважають, що волоські горіхи лише
тоді приносять користь, коли вони ретельно пережовані або подріб-
нені. Наші теоретичні дослідження показали, що насіння соняш-
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ника, волоські горіхи містять повноцінний збалансований білок,
який характеризується наявністю всіх незамінних амінокислот .
Якщо змішати насіння соняшника, волоських горіхів у подрібне-
ному стані в певних співвідношеннях, то суміш забезпечить належ-
ний рівень харчової і біологічної цінності продукту. 

Встановлено, що насіння соняшника, волоського горіха є дуже
цінними інгредієнтами для створення дієтичної добавки зі збалан-
сованим білковим складом. У подальших дослідженнях ми надамо
наукове обґрунтування створення добавки на основі волоських го-
ріхів та соняшника.

Любенок О.Б., 
асистент кафедри технології харчування, 

Інженерно-технологічного інституту, Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна»

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ПАСТ ІЗ ПАТИСОНА ТА МОРКВИ

Обсяги виробництва харчових продуктів є лише кількісним по-
казником рішення продовольчої проблеми. Не менш важливими
є для споживача якісні характеристики продуктів харчування.
У зв’язку з цим найважливіша стратегічна задача, яка стоїть перед
закладами ресторанного господарства – задоволення потреб насе-
лення в біологічно повноцінних і екологічно безпечних харчових
продуктах. Одержання нешкідливої для людини продукції повинне
стати основою конкурентноздатності товару і прибутковості закладу
ресторанного господарства. Безпека свіжої і переробленої плодоо-
вочевої продукції повинна бути одним з головних аргументів у мар-
кетингу при формуванні попиту, розширенні та прискоренні збуту. 

В останні роки у зв’язку з погіршенням екологічної ситуації ви-
никла гостра потреба у виявленні закономірностей екологічних взає-
мозв’язків між навколишнім середовищем (ґрунт, вода, повітря),
антропогенним впливом на нього й сільськогосподарською сирови-
ною, що одержується, з урахуванням її сортових і видових характе-
ристик. Установлення цих закономірностей дозволить створити
ефективні способи зниження вмісту токсичних речовин у сировині.

Ще однією важливою задачею на шляху створення біологічно
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повноцінних продуктів є оптимізація їх якості і споживних власти-
востей шляхом комбінування і модифікування складу. Іншими
словами, виникає необхідність у створенні харчових продуктів з не-
обхідним комплексом показників харчової цінності. У зв’язку з цим
товарознавча характеристика харчових продуктів гарантованої якості
і заданого складу на основі вітчизняної рослинної сировини – акту-
альна і своєчасна задача.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
– теоретично обґрунтувати і розробити математичну модель ре-

цептур, що забезпечує задану консистенцію і високу якість паст;
– установити режими стерилізації паст із моркви і патисона;
– вивчити хімічний склад і біологічну цінність нових продуктів;
– вивчити зміни харчової цінності розроблених продуктів у про-

цесі зберігання і визначити терміни збігання;
– визначити напрямки використання розроблених паст із моркви

і патисона;
– провести серію дегустацій у лабораторних і виробничих умовах;
– науково обґрунтувати доцільність використання теплової об-

робки (варіння) овочів у розчині, що містить лимонну кислоту
і відвар м’яти перцевої, з метою зниження вмісту токсичних речо-
вин і збереження біологічно активних речовин (БАР) у рослинній
сировині;

– методом математичного моделювання визначити та експери-
ментально підтвердити раціональні склади рецептурних компонен-
тів паст із патисона і моркви, що дозволяють одержати високоякісні,
максимально наближені до сучасних рекомендацій нутріціології
продукти;

– дати комплексну товарознавчу оцінку споживних властивостей
овочевих паст заданого складу;

– науково обґрунтувати й експериментально підтвердити високу
харчову цінність паст при зберіганні, встановлені гарантійні терміни
їх зберігання.

Соціальний ефект від впровадження полягає в тому, що нові
продукти сприяють розширенню асортименту консервованої про-
дукції на основі вітчизняної сировини, підвищенню її споживних
властивостей і задоволенню попиту на продукти з гарантією еко-
логічної чистоти.
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Макарчук Маріанна Петрівна
начальник відділу організації наукової діяльності 

НДЧ Університету «Україна»

УНІКАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ ЗЕРНОВИХ
ТА ПСЕВДОЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР  

У США вивчають нові сорти зерен, які можуть викликати «бум»
на світовому ринку, це тефф і кіноа. 

Кіноа (з лат. Chenopodium quinoa) – псевдозернова культура, од-
норічна рослина, вид роду Марь сімейства Амарантові, що росте на
схилах Анд в Південній Америці.

Кіноа має давнє походження і була одним з найважливіших видів
їжі індіанців. У цивілізації інків кіноа була одним з трьох основних
видів їжі нарівні з кукурудзою і картоплею. Інки її називали «золотим
зерном».

Традиційна зона поширення – долини і гірські схили на висоті
3000-4000м над рівнем моря, тобто райони з бідними ґрунтами і су-
ворими кліматичними умовами, вперше помічена на берегах самого
високогірного у світі судноплавного озера Тітікака. Рослина відома
під іншими назвами – «рисова лобода», «квіноа».

Народи Анд споживають зерна Кіноа більше 3000 років, він довгий
час був основним продуктом, і в той же час залишався невідомим за
межами Анд. Інки, які вважали, що насіння кіноа священні, відносили
їх до «матері всього насіння». У 1553 році згадується його перший опис
у книзі Сьеса де Леона «Хроніка Перу»: «Є один дуже хороший про-
дукт, який вони називають кінуа (Quinua), що має лист, як у лободи
мавританської, і виростає його рослина майже в зріст людини, а ки-
дають дуже маленьке насіннячко, воно буває і біле і різнобарвне.
З нього роблять напої, а також з’їдають його смаженим, як ми рис».

Довгий час кіноа культивувалася тільки в Андах. Однак висока
поживна цінність кіноа і її пристосованість до гірського клімату від-
кривають широкі перспективи для поширення цієї культури в інших
частинах світу. Зокрема, ведуться активні та успішні роботи по ви-
рощуванню кіноа в Тибеті і Гімалаях, схвалені Далай-ламою.

Кіноа містить більше білка, ніж будь-які злаки, і приблизно
такий же вміст білка як у амаранту і гречки. У середньому 16,2% (для
порівняння: 7,5% в рисі, 10% в просі, і 14% в пшениці, кукурудзі 3,5
у %, 8,8% в жита, 10,1% у вівсі в ячмені до 15,8%). Деякі сорти кіноа
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містять більше 20% білка. На відміну від пшениці і рису, що містять
малу кількість лізину, амінокислотний склад білків кіноа дуже зба-
лансований і близький до складу білків молока, кількість амінокис-
лот до 20 типів.

Головною особливістю цих зерен є здатність практично повністю
засвоюватися організмом. Основна користь кіноа полягає в тому, що
це відмінне джерело цільного рослинного білка (більше ніж в гречці).
Крім білків, зерна містять також вуглеводи, жири (з високим вмістом
лецитинової кислоти), клітковину, мінерали і вітаміни групи В. Крім
того, Кіноа, багата фосфором (у три рази більше, ніж у рисі самого
вищої якості, і навіть не поступається багатьом видам риби), залізом
(удвічі перевершує пшеницю), кальцієм, цинком.

Кіноа є джерелом безлічі корисних речовин. Це одночасно хліб,
молоко, картопля і яйце, що дивним чином виросли на одному-єди-
ному стеблі.

Каша з варених зерен за смаком нагадує рис. Отримане з кіноа
борошно використовують для виробництва макаронних виробів,
хліба та інших страв. При додаванні до нього води і цукру отримують
прекрасний прохолодний напій. Зерна використовують після вимо-
чування або споліскування (містять гіркі сапоніни).

З насіння також отримують поживний продукт, близький до го-
ріхового масла.

Інші високогірна культура з африканського континенту – Теф,
або тефф (з лат. Eragrostis tef ) – рослина сімейства злаків.

Батьківщина тефа – Ефіопія, де він і в даний час є основною зер-
новою культурою і займає близько 30% від всієї ріллі. Теф – культура,
в основному, високогірна, особливо червоний теф, культивований
в горах на висотах до 2500 м над рівнем моря і навіть іноді вище.
Білий теф вирощують в основному на висотах 1700-2000 м. над рів-
нем моря. Теф культивується в основному в Ефіопії та Еритреї. Ос-
таннім часом тривають дослідження з промислового вирощування
його в США (Айдахо, Канзас, Вірджинія).

У зерні тефа міститься: 69,0-74,0% вуглеводів, 6,0-9,0% білків, 2,2-
3,5% Жирів і 2,4% зольних речовин. Зерна тефа багаті залізом. Його
в них 2,4-4,8 рази більше, ніж в зернах пшениці.

В Ефіопії з розмеленого зерна тефа готують коржі (инджера). Із су-
міші борошна пшениці та тефа печуть хліб. Він дуже багатий залізом
і білком, що є незвичним для більшості зерен, іноді його ще називають
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зеленим яйцем, оскільки білка в ньому стільки ж, як в яйцях. Також
у зернах тефу високий вміст кальцію, клітковини і хороший асорти-
ментом амінокислот. А ще зерно тефа містить глютен і принесе ко-
ристь вегетаріанцям, які віддають перевагу пісним білкам.

Ефіопи споживають теф протягом багатьох століть, і за великим
рахунком, тримали сорт в секреті до останнього десятиліття. Згідно
з оцінками, близько 20% фермерських господарств в Ефіопії спеціа-
лізуються на вирощуванні тефу. 

А оскільки в останні роки споживання високопоживних продук-
тів, таких як кіноа і калі, різко зросло, то у тефа є всі шанси стати су-
перкультурою для вирощування. 

Зерно тефа має лікувальну властивість – відновлює склад крові, що
пояснюється високим вмістом в ньому заліза. 

На жаль сьогодні українці ще не можуть масово купувати ці зер-
нові, із-за їх або відсутності на ринку або «золотої» вартості: 500 г.
кіноа коштує 200 грн. (виробник Болівія), а 1 кг. тефа коштує при-
близно 7-13 грн., але вільного продажу поки в нашій країні немає.

Оліферчук О.Г.
викладач кафедри технології харчування ВМУРоЛ «Україна».

olofer@ukr.net

СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ

Сучасний стан екології спонукає прогресивну частину людства до
вдосконалення раціону людини шляхом збагачення харчових про-
дуктів основними нутрієнтами, необхідними для здорового, повно-
цінного харчування.

У відповідності до положень Закону України«Про основні при-
нципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»,
харчовий продукт для спеціальних медичних цілей (далі – ХПСМЦ),
цеспеціально розроблений та виготовлений продукт, який спожива-
ється під наглядом лікаря. Цей продукт призначений для часткової
або повної заміни звичайного раціону харчування пацієнтів з обме-
женою, ослабленою або порушеною здатністю приймати, перетрав-
лювати, засвоювати звичайні харчові продукти або певні поживні
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речовини, що містяться в них, або їх метаболіти. Харчові продукти
для спеціальних медичних цілей також можуть призначатися для по-
вного або часткового годування пацієнтів з іншими визначеними
лікарями потребами, які неможливо задовольнити шляхом модифі-
кації звичайного раціону харчування.

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів» від 20.09.2015 регламентує визначення:
харчова добавка – речовина, яка зазвичай не вважається харчовим
продуктом або його складником, але додається до харчового про-
дукту з технологічною метою в процесі виробництва та у результаті
стає невід’ємною частиною продукту (термін не включає забруд-
нюючі речовини, пестициди або речовини, додані до харчових про-
дуктів для поліпшення їх поживних властивостей); дієтична добавка –
це харчовий продукт, що споживається у невеликих визначених кіль-
костях додатково до звичайного харчового раціону, який є концен-
трованим джерелом поживних речовин, у тому числі білків, жирів,
вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин (цей перелік не є виключ-
ним), і виготовлений у вигляді таблеток, капсул, драже, порошків,
рідин або інших формах.

Відповідно до ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів»
від 23.12.1997 року № 771/97-ВР (із наступними змінами та доповнен-
нями) функціональний харчовий продукт – харчовий продукт, який
містить як компонент лікарські засоби та/або пропонується для про-
філактики або пом’якшення перебігу хвороби людини. Таким чином,
лікарський засіб є обов’язковим компонентом функціонального хар-
чового продукту. ЗУ «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 року
№123/96-ВР (із наступними змінами та доповненнями) містить визна-
чення лікарських засобів як будь-якої речовини чи комбінації речовин,
що має властивості та призначена для лікування або профілактики за-
хворювань у людей, може бути призначена для запобігання вагітності,
відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шля-
хом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії
або для встановлення медичного діагнозу. Варто зазначити, що по -
рівняно із харчовою добавкою та харчовим продуктом спеціального
дієтичного споживання, наявність лікарського засобу в складі фун-
кціонального харчового продукту суттєво змінює його властивості.

Українські вчені пропонують класифікувати ХПСМЦ за такими
основними ознаками: за призначенням, за видами продукції, за поход-
женням (Загальна класифікація наведена на рис. 1). 
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Рис.1. Загальна класифікація харчових продуктів для спеціальних
медичних цілей

За призначенням:
– оздоровчі;
– профілактичні;
– лікувальні;
– дієтичні;
– та спеціальні для ок-
ремих груп населення

Харчові про-
дукти для спеці-
альних медичних

цілей ХПСМЦ

За видом продукції:
– на основі зернових;
– молочні продукти;
– жирові продукти;
– напої

За походженням:

Створені за допомогою спеціальних технологій:

Натуральні:
– апіпродукти;
– молоко, м’ясо,
риба, яйця;
– овочі, фрукти;
– лікарські рослини

Одержані шляхом
концентрування

функціональних
інгредієнтів:

– соки, фрукти, овочі;
– концентрати та ізо-
ляти білків;
– препарати харчових
волокон

Одержані
шляхом

збагачення
функціональними

інгредієнтами

За видом функціональ-
ного інгредієнту, 

збагачені на:
– харчові волокна;
– вітаміни; 
– мінеральні речовини;
– антиоксиданти, по-
ліфенольні сполуки;
– ненасичені жирні
кислоти, фосфоліпіди;
– амінокислоти, пеп-
тиди, ферменти;
– пре- і пробіотики;
– комплекс речовин
(премікси) 

За походженням
функціонального

інгредієнту,
збагачені на:

– натуральні ре-
човини:
� рослинного
по ходження;
� тваринного
походження;

– синтетичні ре-
човини

Одержані шляхом
вилучення

«проблемних»
інгредієнтів:

– безсольові;
– безбілкові;
– безглютенові;
– без цукру;
– без жиру;
– низькокалорійні
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Розвиток техніки і технологій із середини ХІХ ст. і по сьогодніш-
ній день спричинив потужний прорив у дослідженнях медицини і, як
наслідок, потужний розвиток технологій приготування їжі масового
споживання та фармацевтики. З’явилась можливість інтенсивної те-
рапії ряду захворювань шляхом споживання ХПСМЦ, створених за
допомогою спеціальних технологій. Потрібно завжди пам’ятати, що
складові збагачувачів натурального походження засвоюються краще,
ніж синтетичні, а продукти їх розпаду легше виводяться із організму,
побічно не завдаючи шкоди органам. 

Таким чином, наведена вище узагальнена класифікація, як елемент
методології, дає можливість чітко орієнтуватись у сучасному поділі
ХПСМЦ за призначенням, за видами продукції, за походженням ін-
гредієнтів і може бути використана викладачами у процесі формування
готовності до професійної діяльності майбутніх робітників та спеціа-
лістів галузі харчової промисловості та ресторанного господарства.

Ратушенко А.Т.
к.т.н., доцент, кафедри технології харчування, 

Інженерно-технологічного інституту, Університет «Україна»

РОЗШИРЕННЯ  АСОРТИМЕНТУ 
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

За останні 10 років різко змінилось відношення споживачів до
харчування та його значення. Споживачі все більше цікавляться
впливом різних харчових продуктів на їх здоров’я. Результатом цього
стало виникнення нових концепцій в галузі харчування, направле-
них на поліпшення стану здоров’я людей шляхом створення нових
харчових продуктів, які позитивно впливають на функції людського
організму. Поряд з традиційним поглядом на проблеми харчування
розвивається новий напрямок – функціональне харчування, в якому
їжу розглядають не тільки як джерело енергії та необхідних людині
компонентів, але і як складний немедикаментозний комплекс, що
має яскраво виражені лікувальні, профілактичні або оздоровчі влас-
тивості. Фізіологічно функціональні продукти харчування покращу-
ють стан здоров’я за рахунок регулювання маси тіла, підвищення
імунітету, запобігання виникненню та прогресуванню дисбактеріо-
зів, серцево-судинних та ендокринних захворювань, остеопорозу,
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а також впливають на розумову та фізичну діяльність і психологіч-
ний стан людини. Такі продукти стратегічно можуть бути поставлені
між звичайними продуктами харчування та фармацевтичними засо-
бами, що відображає їх замінюючу роль порівняно з ліками .

Необхідність розроблення фізіологічно функціональних продуктів
харчування в Україні диктується погіршенням стану здоров’я насе-
лення, обумовленим складним екологічним станом (забрудненістю
повітряного і водного середовища, нестачею чистої питної води, ско-
роченням площ лісів та радіаційним забрудненням), нераціональним
харчуванням, малорухомим способом життя тощо. Молоко та молочні
продукти, складаючи суттєву частку щоденного раціону українців,
повинні не тільки постачати їх організм есенціальними речовинами,
а й забезпечувати його фізіологічно функціональними інгредієнтами.
Сьогоднішній світовий ринок функціональних продуктів оцінюється
у 1,4…1,7 більйонів доларів США, причому 65% цього ринку склада-
ють молочні продукти функціонального призначення.

Ринок молочних функціональних продуктів дуже динамічний
і швидко розвивається: 80% цього ринку складають молочні про-
дукти з про- та пребіотиками, 12% – продукти з БАД, 8% – інші фун-
кціональні молочні продукти.

В Україні та світі триває пошук нових фізіологічно функціональ-
них інгредієнтів для виробництва БАД та функціональних продуктів
з їх використанням. Одним з джерел нетрадиційного виду сировини
для розширення асортименту функціональних молочних продуктів
є корені ехінацеї пурпурної; сьогодні вони використовуються як не-
замінний інгредієнт багатьох імуномоделюючих лікарських препа-
ратів та функціональних напоїв. 

Ехінацея – одна з найбільш популярних лікарських рослин, яка
має багатовікову історію застосування в народній медицині. Препа-
рати ехінацеї проявляють лікувальну дію при різноманітних пато -
логічних станах за рахунок підвищення природних захисних сил
організму. У результаті фармакологічних досліджень доведено сти-
мулюючу дію ехінацеї на імунну систему. Цей вплив виявляється не
тільки у дорослих, але й у дітей із несталою імунною системою,
а також в осіб похилого віку, у яких функції цієї системи у зв’язку із
загальним старінням організму знижені.

Ехінацея має також антибактеріальні, противірусні і протигриб-
кові властивості. Екстракти ехінацеї пригнічують ріст і розмноження
стрептокока, стафілокока, кишкової палички, вірусів грипу, герпесу,

Секція VІ                                         Інноваційні технології
продуктів дієтичного



439

стоматитів. Ехінацея використовується також із профілактичною
метою при перших ознаках застуди, при тривалому прийманні ан-
тибіотиків, для оздоровлення осіб, які перенесли вплив радіації або
мешкають у зонах, несприятливих щодо радіаційного рівня. 

Використання ехінацеї викликає зниження рівня перекисного оки -
с   лення ліпідів і посилює антиоксидантний захист, знижений у пацієн-
тів, що приймають не стероїдні засоби та у людей похилого віку.

Хлопяк О.К., 
ст. викладач кафедри технології харчування

Битюкова М.А., 
IV курс, група ТХ-41, спеціальність 

«Технологія харчування», Інженерно-технологічний інститут

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ СОУСІВ 
НА РОСЛИННІЙ ОСНОВІ

Проблеми здоров’я, що існують у теперішній час, спричинені ба-
гатьма факторами: забруднення навколишнього середовища, не-
якісні продукти харчування, наслідки аварії Чорнобильської АЕС.
75% проблем зі здоров’ям пов’язані з харчуванням та способом
життя в цілому. Велика кількість населення має вади здоров’я. Най-
поширеніші: серцево-судинні, онкологічні захворювання, анемія,
ожиріння, хвороби печінки, артеріальний тиск. Тому створення про-
дукції з оздоровчими властивостями є життєво необхідним.

Наша робота була спрямована на створення калієвмісної продук-
ції. Цей мінерал важливий для сили м’язів, незамінний для клітин-
ного метаболізму і нормального функціонування нервової та
серцево-судинної систем. Калій допомагає функціонуванню крові в
організмі. Кожна клітина організму повинна отримувати достатньо
калію, щоб нормально функціонувати. Падіння рівня калію може
привести загальної втоми і виснаження. Рекомендоване споживання
калію 4700 мг на добу.

Метою нашої роботи було розширення асортименту соусів. За
результатами моніторингу продукції закладів ресторанного госпо -
дарства встановлено, що понад 70% страв і кулінарних виробів реа-
лізуються з використанням соусів, які дозволяють сформувати нові
споживчі властивості продукції та підвищити її харчову цінність.
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На сьогоднішній день дуже широко використовують соуси на жи-
ровій основі, такі соуси є дуже жирними та калорійними, що не за-
вжди корисно для організму людей. 

Предметом дослідження для розширення асортименту соусів ми
обрали овочево-фруктову сировину, а саме буряк, сушені яблука,
чорнослив, тому що ця сировина є недорогою, доступною, має ви-
соку харчову та біологічну цінність, містить багато калію. Наприк-
лад, у буряку – 288 мг.

Давні народи більше цінували буряк як лікарську рослину. У давні
часи буряк використовували для активного травлення та нормаліза-
ції обміну речовин.

Столовий буряк містить 9-16% цукру, 1,2-3% білків, органічні
кислоти (яблучна, лимонна тощо), вітаміни В1, В2, А, РР, С, Е, U,
фолієву кислоту (В9). Буряк – багате джерело фізіологічно важливих
сполучень для обміну речовин в організмі. Він містить солі калію,
кальцію, фосфору, натрію, необхідних для побудови тканин, білків,
для нейтралізації шкідливих кислот. Сік буряку знижує тиск, містить
бетаїн, що гальмує розвиток злоякісних пухлин, сприяє утворенню
холіну, що нормалізує роботу печінки, перешкоджає її жировому пе-
реродженню. Хоча буряк – один з самих солодких овочів, містить
мало калорій. Він є хорошим джерелом фолієвої кислоти, клітко-
вини, пектинів, магнію тощо.

Буряк сприяє покращанню роботи серцево-судинної системи
і зменшенню вмісту холестерину в крові. Його використовують для
зниження артеріального тиску. Залізо та мідь підвищують рівень ге-
моглобіну в крові. Велика кількість вітамінів і мінеральних солей
стимулюють роботу імунної системі. Речовини, що входять до складу
буряка, нормалізують жировий обмін. У буряку більша частина віта-
мінів зберігається протягом року на відміну від інших овочів. 

Калій разом з натрієм регулює водний баланс в організмі і нор-
малізує ритм серця. Він бере участь у процесі проведення нервових
імпульсів, сприяє кращій діяльності головного мозку, поліпшуючи
постачання його киснем. Калій необхідний для здійснення скоро-
чень скелетних м’язів.

Фолієва кислота – вітамін В9 або Вс, що впливає на кровотво-
рення, стимулює утворення еритроцитів та лейкоцитів, знижує вміст
холестерину у крові. При авітамінозі розвивається недокрів’я. При
нагріванні руйнується 50-90% вітаміну В9, тому необхідно контро-
лювати процес теплової обробки.
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Магній необхідний для обміну глюкози, амінокислот, жирів, під-
тримки серцево-судинної системи в здоровому стані, транспорту по-
живних речовин, потрібних для вироблення енергії. Адекватний рівень
магнію зменшує ймовірність серцевих нападів. Добова потреба в магнії
– 400-500 мг. В організмі людини кальцій і магній повинні  знаходитися
в певному співвідношенні. Вважається, що це співвідношення має бути
1 : 0,6. Так, при дефіциті магнію, кальцій буде губитися з сечею, а на-
длишок кальцію, у свою чергу, викликає дефіцит магнію.

Сушені яблука – це джерело корисних речовин, вітамінів і мікроеле-
ментів. При довгому зберіганні свіжі яблука втрачають значну частину
вітамінів і різних речовин, корисних нашому організму. До складу суше-
них яблук входять речовини, на які не впливає термічна обробка, тому
вони значно довше зберігають корисні елементи, що містяться в них.
У сушених яблуках безліч вітамінів (В1, В2, В3, В4, В5, В6, С, Е, К), ве-
ликий вміст різних корисних елементів (калій, натрій, фосфор, магній,
кальцій, залізо, марганець, мідь, селен, цинк, йод та інші). Також сушені
яблука містять клітковину, білок, різні кислоти, катехіни, ефірні масла,
фітонциди, флавоноїди, харчові волокна, пектини і так далі.

Вітамін К відноситься до групи ліпофільних (жиророзчинних)
і гідрофобних вітамінів, необхідних для синтезу білків. Відіграє
значну роль в обміні речовин в кістках і в сполучній тканині, а також
у здоровій роботі нирок.

Чорнослив – в його склад входять вітаміни, мінерали та інші жит-
тєво необхідні речовини, його використовують на ранніх стадіях за-
хворювань серця і судин, для нормалізації артеріального тиску,
регулювання роботи шлунково-кишкового тракту, підвищення об-
міну речовин. Корисні властивості чорносливу допомагають людям,
страждаючим ожирінням. Цей продукт володіє тонізуючими і бак-
терицидними властивостями.

Міняючи співвідношення складових соусу, ми прийшли до ви-
сновку, що основним інгредієнтом соусу буде буряк. В ході досліджень
ми отримали соус з хорошими органолептичними та технологічними
показниками, який добре поєднується з продукцією з курки, свинини,
овочів тощо. Він може використовуватись як продукція оздоровчого,
дієтичного призначення, яка важлива в тому числі для людей з особ-
ливими потребами, а також розроблена продукція може сприяти про-
філактиці ряду захворювань та укріпленню здоров’я. 

Обрана тема є актуальною і перспективною, тому що асортимент соусів
дієтичного харчування спеціального призначення недостатньо широкий.
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КРЕМОВІ ВИРОБИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Функціональні харчові продукти мають позитивний вплив на фі-
зіологічні функції організму, покращують здоров’я людини. Вони
низькокалорійні та безкалорійні продукти, збагачені вітамінами, мі-
кроелементами. Функціональні продукти компенсують дефіцит біо-
логічно активних компонентів, які потрібні для життєдіяльності
організму та можуть споживатися щодня. 

Кондитерські вироби займають важливе місце серед продуктів
харчування у дорослого та дитячого населення України. Вони харак-
теризуються високими смаковими властивостями та харчовою цін-
ністю. До них відносять печиво, торти, тістечка, вафлі, рулети, кекси
тощо. Серед великого асортименту кондитерських смаколиків знач-
ним попитом користуються кремові вироби.

Метою нашої роботи було підвищення біологічної цінності кре-
мових виробів з використанням природних компонентів. 

Для підвищення біологічної цінності кремових виробів, розши-
рення та вдосконалення їх асортименту, були проаналізовані нові
види добавок природного походження, враховуючи вплив інгреді-
єнтів на органолептичні властивості готового продукту, хімічний
склад, зміни вмісту мінеральних елементів, вітамінів та інших біо-
логічно активних речовин.

Аналіз літературних показав, що одним з прогресивних способів
підвищення біологічної цінності десертних виробів є використання
в якості наповнювачів продуктів бджільництва.

Оскільки кремові вироби містять велику кількість вуглеводів та
жирів були розроблені технології нових кондитерських виробів на ос-
нові сухих кондитерських сумішей [1]. Тривалість технологічного
процесу виробництва кремових виробів значно скорочується, але
біологічна цінність виробів знижується. Тому виникає потреба у вико-
ристанні в якості збагачувачів певних інгредієнтів. Тому було запропо-
новано для підвищення біологічної цінності кремових виробів на основі
сухих сумішей використати  квітковий пилок (бджолину обніжку). 

Аналіз літературних даних показав, що пилок квітковий являє
собою складний концентрат багатьох  цінних харчових та лікарських
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речовин (білків, цукру, жирів, мінеральних солей, вітамінів, фермен-
тів, фітогормонів, антибіотиків тощо). 

Враховуючи хімічний склад квіткового пилку та фізіологічні потреби
організму, можна стверджувати, що введення квіткового пилку до нових
кремових виробів збільшить їх біологічну цінність та частково задоволь-
нить добову потребу організму в необхідних хімічних речовинах. 

Для розроблення рецептури нових кондитерських виробів нами була
використана наступна сировина: борошно пшеничне, цукрова пудра, яєч-
ний жовток, олія соняшникова, молоко, вершки, сухі кондитерські суміші
«Астрі Крем» та «Крем-брюле» (ТУ У15.8-23708061-004:2007 «Вироби кон-
дитерські борошняні «Особливі»), квітковий пилок (ДСТУ 3127-95).

При приготуванні окремого напівфабрикату використовували мо-
локо, вершки, сухі кондитерські суміші, квітковий пилок з концентра-
цією від 2 до 10% до маси суміші. Дослідження показників якості крему
виробу показали, що при підвищенні  концентрації квіткового пилку
збільшується солодкість крему, смак стає специфічним. Фізико-хімічні
показники крему суттєво не змінюються. Квітковий пилок надає крему
приємного жовтого відтінку. При введенні пилку в нативному стані
спостерігалася більша формостійкість крему. Найкращі органолептичні
показники мав крем з квітковим пилком у кількості 6% до маси конди-
терської суміші. Внесення пилку збагачує крем біологічно-активними
речовинами, підвищуючи біологічну цінність десертного виробу. 
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УНІКАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 

Криль або «антарктична креветка» заморожена чи консервована, яка
в теперішній час реалізується через торгову мережу, виловлюється в чистих
водах антарктичного океану, що забезпечує унікальність цього продукту.
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Таблиця 1
Хімічний склад консервів з криля порівняно з продуктами 

тваринного походження

М’ясо криля не накопичує токсини і містить вкрай необхідні для
організму людини корисні речовини. Тому воно в першу чергу по-
винно використовуватись в дієтичному харчуванні. Навіть коли лю-
дині не можна споживати м’ясо теплокровних тварин, дозвіл
в харчовому раціоні страв з м’ясом криля не забороняється. Тому що

Показники Криль
Яловичина
І категорії

Сир нежирний Яйце куряче

г на 100 г продукту

Білок 19 18,9 18,2 13,5

Жири 1,8 12,7 0,6 11,5

Вуглеводи 2,8 – 1,5 0,7

Макроелементи, мг/на 100 г продукту

Калій 220 355 117 140

Кальцій 150 102 120 55

Магній 60 22 24 12

Настрій 400 73 44 134

Фосфор 100 188 189 192

Мікроелементи, мкг на 100 г продукту

Залізо 1800 2900 300 2500

Кобальт 10 7 2 10

Марганець 150 35 8 29

Мідь 150 182 60 83

Нікель – 9,6 15 –

Хром 55 8,2 – 4

Цинк 2700 3240 364 1110

Молібден 27 11,6 7,7 6

Фтор 85 63 32 55

Селен – – – 30

Йод 110 7,2 – 20

Калорійність, кКал на 100 г продукту

97 189 86 157
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м’ясо криля – невичерпне джерело біологічно-активного білку, лі-
підів, вуглеводів у вигляді глікогену, мінеральних речовин, вітамінів,
дуже мало екстрактивних речовин. А при тому, що, наприклад,
процес виробництва консервів з моменту вилову до отримання го-
тового продукту триває чотири години, то навіть в них зберігається
цінність м’яса криля. 

Хімічний склад консервів із криля у порівнянні з деякими про-
дуктами харчування наведено в таблиці 1.

Показники таблиці свідчать про унікальність м’яса криля, яка по-
лягає в тому, що містить кількість білку однакову з яловичиною
і сиром, однак в ньому в 1,5 рази більш незамінних амінокислот
(табл. 2), що обумовлює легкість і повноту його засвоєння.

Таблиця 2
Порівняльний вміст незамінних амінокислот у різних

продуктах (г/на 100 г продукту)

Велике значення в харчуванні мають біогенні мінеральні еле-
менти, які входять до складу ферментів, вітамінів, гормонів. До них
відносяться всі вказані в таблиці 1 елементи і концентрація їх в м’ясі
криля, практично дорівнює або перевищує зміст у тваринних про-
дуктах. Жири криля представлені на 32 – 52% тригліцерідами і на
16 – 30% фосфоліпід ним комплексом, який до 58% має лецетину,

Незамінні
амінокислоти

Криль Тріска
Яйце

куряче
Мо-
локо

Яло-
вичина

Кури Сир

Триптофан 1,4 1,3 1,8 1,4 1,1 0,8 1,7

Метіонін 3,8 2,8 3,0 2,3 2,3 2,6 2,8

Лізин 12,8 10,3 6,7 7,6 8,4 7,5 –

Лейцин 9,6 9,0 9,0 9,7 7,8 7,6 9,2

Ізолейцин 7,4 4,6 5,8 6,1 4,2 5,0 6,0

Треонін 4,7 5,2 5,3 4,5 4,2 4,0 4,9

Фенілаланін 9,7 4,8 5,3 5,0 4,5 3,7 5,0

Валін 9,4 5,5 7,2 6,9 6,7 5,1 7,2

Аргінін 7,1 6,8 6,4 3,6 5,6 6,7 –

Гистідин 3,0 2,9 2,6 2,6 4,1 2,0 –

Разом 68,9 53,2 53,1 49,7 48,9 45,0 36,9
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що забезпечує їх біологічну цінність, як учасників обмінних проце-
сів, але і швидке псування. 

М’ясо криля також багато на водо – і жиророзчинні вітаміни:
A, D, E, B1, B2, B9,  фолієву кислоту, B12, біотин.

Сьогодні у світі нараховується біля 400 патентів на отримання
продукції з криля, що свідчить про великий інтерес до цього про-
дукту. Проведені нами пошукові дослідження щодо раціонального
використання м’яса криля в дієтхарчуванні не тільки збереже здо-
ров’я, а й допоможе вилікуватися від багатьох хвороб, вистояти перед
натиском екологічного впливу.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Однією з основних проблем переходу до профільного навчання
є практична відсутність навчально-методичного забезпечення цього
процесу. Наявні підручники й посібники вимагають коректування
і прилаштування до відповідного профілю як за змістом, так і за ме-
тодичним апаратом. Створення відповідного навчально-методич-
ного комплекту (різнорівневих посібників, збірників задач, наочних
посібників, робочих зошитів тощо) за три роки до масового переходу
на профільне навчання практично нездійсненне. Тому можна вва-
жати перспективним проведення методичних семінарів для вчителів
при інститутах підвищення кваліфікації або в методичних кабінетах
та розробка відповідних Інтернет-сайтів з метою підтримки профіль-
ного навчання для всіх 22-х профілів.

Розробка варіативного компонента змісту, зокрема спецкурсів
(елективів) лягає на плечі вчителів. За даними досліджень розробка
всього повноцінного навчально-методичного комплекту займає
близько 3-5 людино-років [20]. Розробка спецкурсів – складне для
вчителя завдання, адже це вже є функцією методистів і науковців.
Тому, як засвідчило наше спостереження,  більшість програм спец-
курсів виявилась невисокої якості і не відповідає загальноприйнятим
вимогам. Проте, серед них є й досить досконалі (наприклад у сш.
№№ 290, 303 м.Києва). У цьому зв’язку, на нашу думку, інститутам
післядипломної освіти педагогічних працівників треба збирати банк



448

даних про тематику й програми елективних курсів (кращі варіанти
розробок). Відповідна інформація з таких авторських спецкурсів на
електронному і паперовому носіях після рецензування може прийти
на допомогу молодим вчителям. На жаль, програми спецкурсів вчи-
телів-предметників здебільшого мають вузькопредметний характер.
Визначення предметів регіонального і шкільного компонентів є пре-
рогативою і компетенцією місцевих освітніх установ, тож органи
управління освітою не мають повноважного впливу на ситуацію,
а можуть лише порадити змінити тематику деяких спецкурсів.

Хотілось би ще зупинитись на питаннях організації профільного
навчання і деяких його проблемах при переході від декларацій і пе-
дагогічних теорій до практики роботи школи. Як зазначалося, нові
вимоги до вчителя в умовах профільного навчання вимагають по-
дальшої модернізації педагогічної освіти і підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів, які нині працюють. Адже в найближчі роки про-
фільні предмети і спецкурси має вести чинний педагогічний склад
школи. На жаль, спеціалістів-практиків у галузі профільного на-
вчання бракує. В основному робота з підвищення кваліфікації про-
водиться методистами районних відділів освіти, яким самим досить
складно розібратися в проблемах профілізації. Потребує перегляду
і зарплатня вчителів профільних предметів. Доплата для вчителів-
предметників має становити не менше 15% від ставки, тобто так, як
для вчителів іноземної мови в спеціалізованих школах з викладан-
ням іноземної мови з першого класу. Адже обсяг роботи вчителів
профільного предмета значно зростає порівняно з непрофільною
школою (розробка спецкурсів, проектування індивідуальних на-
вчальних планів, наукові експедиції та польові практики тощо). 

Потребує вдосконалення і процес вибору профілю навчання. Не-
обхідно, щоб він визначався відповідно до інтересів дитини (elect –
вибирати, надавати перевагу), а не вчителя і не навчального закладу.
Якщо ж це відбувається саме за останнім варіантом то, як свідчить
попередній досвід, значна частина учнів не продовжує навчання за
обраною спеціалізацією. Тому кращими є багатопрофільні заклади,
що підвищують можливості вибору профілю навчання для самих
учнів. У ідеальному варіанті школа має провести опитування серед
учнів і батьків щодо запитів на навчальний профіль, проаналізувати
результати психолого-педагогічного моніторингу за тривалий період
і, виходячи із зазначеного та матеріальних можливостей школи,
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приймати рішення. В цьому випадку максимально за умов колектив-
ного навчання враховуються індивідуальні можливості учнів

Отже, на сьогодні для прийняття рішення про вибір профілю на-
вчання доцільно: 

а) здійснити діагностично-прогностичний підхід (передпрофільна
підготовка), який включає вивчення професійних нахилів учнів та оз-
найомлення з галузями професійної діяльності (в тому числі за раху-
нок екскурсій на виробництва) з урахуванням ринку праці; 

б) з’ясувати можливості навчального закладу для реалізації пев-
ного профілю; 

в) проанкетувати учнів і батьків з приводу вибору певного профілю; 
г) прийняти рішення учням і батькам щодо вибору профілю.
Отже, на сьогодні для ефективного і прискореного просування шко -

ли по шляху реалізації профільного навчання необхідно в першу чергу: 
а) створити методичні рекомендації для складання спецкурсів,

зібрати при обласних інститутах підвищення кваліфікації педагогіч-
них працівників банк  кращих розробок спецкурсів на електронному
і паперовому носіях, навчальних посібників, робочих зошитів, прак-
тикумів чи практичних робіт; 

б) створити і видати курс «Природознавство» для класів гумані-
тарного профілю; 

в) активізувати роботу з підвищення кваліфікації вчителів про-
фільних предметів; 

г) пропагувати перспективний досвід з профільного навчання (за ре-
зультатами роботи експериментальних шкіл) і поступово впроваджу-
вати його в практику роботи профільних класів різних закладів освіти.

Бурий О.С.
VІ курс, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Університет «Україна»,  
Науковий керівник: Поліновський В.В.

ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується посилен-
ням ролі інформації і знання, інтенсивним розвитком технологій,
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інформатизацією усіх сфер людської життєдіяльності, зокрема ос-
вітньої галузі. Використання інформаційно-комунікаційних техно-
логій відкриває широкі можливості для покращення якості освіти, її
відкритості й доступності, що є особливо значущим для дітей з особ-
ливими потребами. 

Можна виокремити три основні шляхи використання ІКТ в інк-
люзивній освіті: 

– у компенсаційних цілях (використання ІКТ в якості технічної
допомоги, підтримки, часткової компенсації або заміщення відсутніх
природних функцій, що дозволяє учням з особливими потребами
повноцінно залучатись до процесів спілкування й взаємодії); 

– у комунікаційних цілях (допоміжні прилади і програмне забез-
печення,  альтернативні форми зв’язку, що полегшують або умож-
ливлюють комунікацію у більш зручний спосіб, специфічний для
кожного виду функціонального обмеження); 

– у дидактичних цілях (сприяють диференціації, задоволенню ін-
дивідуальних потреб, особистісному розвитку дітей з особливими
потребами, розкриттю їх здібностей, повноцінній інклюзії, вклю-
ченню в освітнє й суспільне середовище).

Можливість використання ІКТ у дидактичних цілях зумовила по-
требу перегляду традиційних підходів до навчання, започаткувавши
нову віху в освітніх перетвореннях. Інноваційні технології привнесли
різноманіття педагогічних стратегій для навчання дітей з особливими
потребами, ставши реальним інструментом упровадження інклюзив-
ної освіти. Для сприяння особистісному розвитку, освітні ініціативи
в рамках інклюзивного підходу з використанням ІКТ повинні бути
спрямовані на задоволення індивідуальних потреб, розкриттю інди-
відуальних здібностей, розвитку прийнятних для кож ного учня інди-
відуальних ефективних освітніх стратегій. 

Обізнаність щодо різних видів засобів ІКТ, способів і шляхів їх
використання відкриває нові перспективи як для учнів з особливими
потребами, так і для педагогів.
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ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ  ЯК ІНСТРУМЕНТ
КОМУНІКАЦІЙННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

В основі інклюзивного навчання, лежить спільне перебування дітей
з різними порушеннями психофізичного розвитку з їхніми здоровими
однолітками. Навчальний процес тут здійснюється диференційовано за
індивідуальними програмами, посильними для дітей, і за умов кваліфі-
кованої спеціалізованої корекційної допомоги. Тому, крім учителя, у на-
вчальному процесі активну участь бере помічник (асистент) вчителя,
який володіє корекційно-компенсаторними технологіями. Він здійснює
превентивне і корекційне сприяння та надає психологічні і корекційні
послуги. Меншою, ніж у звичайних класах, є наповнюваність учнів.

Концепція інклюзивного навчання є складною і багатоаспек-
тною проблемою. Вона містить низку сегментів, без попереднього
розв’язання яких ця ідея приречена на неуспіх. Потрапивши до за-
гальноосвітнього закладу глуха, сліпа, розумово відстала. Дитина за-
лишиться самотньою, з комплексом проблем, якщо одночасно з цим
не розширюватиметься рівень і обсяг спеціальних освітніх послуг,
зокрема таких як: навчання за індивідуальними навчальними пла-
нами, програмами, підручниками (особливо в початковій школі),
наявність спеціального обладнання, дидактичних матеріалів, на-
дання діагностичних, консультативних і дійових послуг спеціаліс-
тами (логопедичні, медичні, соціальні, фізіотерапевтичні та ін.). 

Інклюзивна освіта – це спільне навчання і виховання дітей з об-
меженими можливостями здоров’я (ОВЗ) і дітей, що не мають таких
обмежень.

Існує вісім принципів інклюзивної освіти:
– Цінність людини не залежить від його здібностей і досягнень;
– Кожна людина здатна відчувати і думати;
– Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутим;
– Всі люди потребують один одного;
– Справжнє освіта може здійснюватися тільки в контексті реаль-

них взаємин;
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Всі люди потребують підтримки і дружбі ровесників;
– Для всіх навчаються досягнення прогресу скоріше може бути

в тому, що вони можуть робити, ніж у тому, що не можуть;
– Різноманітність посилює всі сторони життя людини.
Виходячи з цих принципів, для покращення комунікацій між різ-

ними дітьми в класі пропоную приділити увагу техніці мовленні. Ввести
в програму уроків кількахвилинні розминки з дикції. Наприклад:

ЛРІ – ЛРЕ – ЛРА – ЛРО – ЛРУ – ЛРИ
РЛІ – РЛЕ – РЛА – РЛО – РЛУ – РЛИ

КПТІ – КПТЕ – КПТА – КПТО – КПТУ – КПТИ
ЗІМНЛ – ЗЕМНЛ – ЗАМНЛ – ЗОМНЛ – ЗУМНЛ – ЗИМНЛ

ПТКІ – ПТКЕ – ПТКА – ПТКО – ПТКУ – ПТКИ
БДГІ – БДГЕ – БДГА – БДГО – БДГУ – БДГИ

ТРІРД – ТРЕРД – ТРАРД – ТРОРД – ТРУРД – ТРИРД
ЗЖДРІ – ЗЖДРЕ – ЗЖДРА – ЗЖДРО – ЗЖДРУ – ЗЖДРИ

А також вправи на постановку діафрагмального дихання, яке до-
поможе уникнути затисків при спілкуванні. Деякі вправи:

Стійте прямо, стежте за поставою, ноги на ширині плечей, рука
контролює рухи діафрагми – вдих – від себе, видих – до себе. Всі
впра ви починайте з фіксованого видиху на «Ф». 

• Насос. Фіксований видих – Ф.В. – Вдих – качаємо діафрагму
на «Ф» (рука на діафрагмі) 16 р.

• Ганчіркова лялька. Ф.В. – Вдих – різкі видихи на «Ф» в підлогу
у три точки перед собою. 16 р. 

• Ф.В. – Вдих – беззвучний, довгий, рівний видих на свічку (губи
трубочкою).

Особиста практика доводить користь від виконання таких вправ
та покращення комунікаційних навичок. Звертатися по допомогу
техніки мовлення мають в першу чергу вчителі, психологи, логопеди,
сурдоперекладачі, асистенти-вчителів, для задоволення освітніх по-
треб таких дітей.

За словами фахівців «У нашій країні, як і в усьому світі, відбува-
ється зростання числа осіб з обмеженими можливостями здоров’я.
При створенні інноваційних моделей дошкільної та шкільної освіти
необхідно враховувати і факт збільшення кількості дітей з порушен-
ням слуху. Це особливо важливо в умовах, що відбуваються в нашій
країні серйозних соціально-економічних змін. Велика частина дітей
з порушенням слуху навчається в спеціалізованих дитячих садках
і школах з п’ятиденним перебуванням дітей, тобто в установах
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закритого типу. У зв’язку з цим контакти глухих і слабочуючих до-
шкільнят та школярів зі світом чуючих дітей надзвичайно збіднені,
а іноді і відсутні. Ізоляція негативно впливає на різні боки психічного
і особистісного розвитку дітей з обмеженими можливостями здо-
ров’я по слуху». (Інклюзивна освіта. Центр «Шкільна книга», 2010).

«Дослідження зарубіжних вчених переконливо довели, що фак-
тично поділ« по розуму »здійснювалася на основі соціального статусу
сімей учнів і вела до нерівності можливостей в отриманні якісної ос-
віти для значної кількості дітей. Дослідження вчених Данії, Фінлян-
дії та інших країн переконливо довели, що «сильні» діти, які
навчаються в інклюзивних класах, досягають тих же успіхів, як і ті,
хто навчається в спеціально відібраних класах для «Розумних» дітей,
при цьому в інклюзивних класах «Розумні» діти позитивно вплива-
ють на результати навчання своїх однокласників». (Загумённов
Ю.Л., «Інклюзивна освіта: створення рівних можливостей для всіх
учнів», 2008)

При організації спеціального навчання в загальноосвітній школі
психологи і педагоги стикаються з труднощами освітньої інтеграції,
зумовленими і соціальними чинниками. Наше суспільство ще не ціл-
ком готове до прийняття інтеграції, в суспільній свідомості існують
певні стереотипи і забобони сприйнятті дітей з психофізичними по-
рушеннями. На мою думку, аби уникнути кордонів у спілкуванні
дітей в інклюзивних класах, слід звернутися до перевірених технік
правильного мовлення і значно покращити комунікації між вчите-
лями та дітьми, а також між учнями в класі.

Вишар Є.В., Бойченко Л.Д.
Полтавського інституту економіки і права

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ НА ЗМІСТІ

«ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ»

На сьогоднішній день проблема здоров’язбереження є однією з най-
актуальніших, адже вона пов’язана зі збереженням життя людини,
середовища її проживання та діяльності. Негативні зміни, що нагро-
маджуються у природі та суспільстві, дедалі більше наближаються до
критичної межі, стає зрозумілим – необхідно щось змінювати. 
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Серед шляхів формування нового мислення, спрямованого на
діаметральну зміну підходів до визначення мети, шляхів і методів
розвитку цивілізації та здоров’язбереження людства, є навчання та
виховання молоді. В умовах педагогічного процесу формування здо-
ров’язберігаючих компетенцій студентів ми пов’язуємо із керова-
ністю викладача правилами гуманізму у всіх його проявах. Адже
гуманізм є основою існування і гармонії в природі, а людина є час-
ткою природи, розвивається за законами і силами природи, з якими
вона повинна рахуватись [1].

У контексті зазначеного головною метою інклюзії студентів
з особливими потребами є виховання особистостей психологічно
підготовлених до життя і діяльності в сучасному світі, які вміють про-
гнозувати відносини в системі «людина – середовище» і свідомо ста-
витися до власної безпеки та здоров’язбереження. Частково ця мета
реалізується під час вирішення навчальних завдань курсу «Основи
здорового способу життя». Основні завдання цієї дисципліни сфор-
мовані відповідно до потреб людини XXI століття, виходячи з ідеї гу-
манізації, демократизації національної освіти і спрямовані на
формування: 

– системи знань про проблеми здоров’я і шляхи їх вирішення;
– системи інтелектуальних і практичних вмінь як необхідних

складових індивідуального здоров’я людини;
– мотивів, потреб та навичок безпечної поведінки і діяльності,

усвідомлення своїх прав та обов’язків стосовно власного здоров’я
і здоров’я інших людей; наукового світогляду, загальнолюдських ду-
ховних цінностей, емоційних, інтелектуальних та моральних рис
особистості, культури особистої безпеки.

Навчальна програма «Основ здорового способу життя» вказує на
можливість за допомогою даної дисципліни формування у молоді
з особливими потребами змісту моделей індивідуального здоров’язбе-
реження особистості. Це знання, вміння, що забезпечують можливість
успішної і повноцінної адаптації у суспільстві керування (і вдоскона-
лення) своїм психофізіологічним станом, потребами піддавати аналізу
мотивації своїх дій, керуватися захистом з боку держави тощо.

Загалом програма навчання має прагматичне спрямування, дис-
ципліна «Основи здорового способу життя» покликана активно
сприяти виробленню у молоді з особливими потребами здоро -
в’язберігаючих компетенцій, гуманістичної орієнтованої життєвої
позиції, основаної на загальнолюдських цінностях; формуванню
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моральної свідомості, громадянської зрілості, соціальної відпові-
дальності. Наскрізною лінією через програму навчання проходить
формування здоров’язберігаючих компетенцій, оволодіння техно-
логією вироблення відповідних практичних навичок і умінь здоро-
вязберігаючої діяльності, спілкування, захисту, попередження. 

У процесі формування моделей здоров’язбереження особливого зна-
чення необхідно надати формуванню правильної соціальної позиції мо-
лоді з особливими потребами щодо власного здоров’я, мотивації її
поведінки в оточуючому середовищі (довкіллі, побуті) на самореаліза-
цію, що в цілому сприятиме формуванню соціального здоров’я осо -
бистості. Поряд з вирішенням розглянутих вище завдань не менш
важливим є завдання формування знань, умінь користуватися допомо-
гою з боку держави, яка теж стоїть на захисті життя і гідності людини.
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Гарніков С.П.
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ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ РОЗРОБЦІ 
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

Загальносвітова практика впровадження програмних систем го-
ворить про величезну кількість невдалих проектів і це, на жаль, від-
носиться і до систем електронного навчання у вузах. Така ситуація
пов’язана насамперед з відсутністю оптимального рішення задачі ви-
бору програмної платформи для забезпечення електронного на-
вчання навчального закладу. Детально розібравшись зі структурою
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своїх потреб (цілі проекту, освітні програми, педагогічні сценарії,
організаційні моделі), необхідно сформулювати попередні вимоги
до функціоналу і потужності необхідної системи електроного на-
вчання, щоб приступити до вибору підходящої системи навчання,
що є базовим інструментом програмної платформи.

Звичайно, успішність електронного та дистанційного навчання
залежить не тільки від програмної платформи. Однак її вірний вибір
є одним з основоположних чинників. Наприклад, низька характе-
ристика зручностi (концепція розробки інтерфейсів програмного за-
безпечення, орієнтована на максимальну зручність для користувача)
може призвести до повного провалу процесу впровадження елек-
тронного навчання у ВУЗі.

Найбільш часто зустрічаються наступні проблеми:
1. Недружній інтерфейс (низький рівень зручностi).
2. Не підтримуються специфічні процеси. Наприклад, групове на-

вчання по заданому навчальним планом, розбитому на семестри,
а також взаємодія деканатів, кафедр та адміністрації ВУЗу.

3. Складність або неможливість інтеграції систем електронного
навчання  з існуючими у ВУЗі корпоративними системами.

4. Різноманіття завдань, які може вирішувати система електрон-
ного навчання, породжує всілякі варіанти реалізації таких систем.
Внаслідок цього практикується модульність або використання од-
ночасно декількох систем, які реалізують повний набір необхідних
функцій. Однак при цьому виникає питання сумісності систем / мо-
дулів електронного навчання між собою.

5. При використанні в рамках одного вузу декількох програмних сис-
тем електронного навчання або реалізації проектів, які припускають
обмін і / або об’єднання електронних ресурсів, виникає проблема орга-
нізації єдиного доступу до електронних ресурсів. Частково її вирішують
шляхом вибору системи, що підтримує широко-поширений стандарт.  

6. Характерна, на жаль, для всіх програмних продуктів висока
швидкість старіння і постійна зміна вимог користувачів до системи
вимагає високого ступеня настроюваності (гнучкості) програмної
платформи електронного навчання.

7. Обмеженість доступу до системи. Перехід систем електронного
навчання  на веб-платформу вирішило безліч проблем щодо полег-
шення доступу. Тепер студентам і викладачам достатньо мати вихід
в інтернет і браузер для доступу до системи, проте виникає інша
сторона проблеми: наприклад, деякі технології вимагають установки
додаткових плагінів в браузери, що не завжди можливо.
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Герменюк Юлія Василівна, 
Луцький інститут розвитку людини, 45744, 

Волинська обл.,  Горохівський р-н, смт. Мар»янівка, 
вул. Лесі Українки, 37, 097 146 5993, julia19_91@mail.ru

ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ЮНАЦТВА 
У РОБОТІ З МОЛОДДЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Обслуговування соціально незахищених груп населення, людей
з обмеженими можливостями, допомога їм у соціальному станов-
ленні і соціальній адаптації, поглиблення та розширення знань,
підвищення культурного рівня, залучення до спілкування, органі-
зація їхнього дозвілля один із пріоритетних напрямків діяльності
бібліотек.

Волинська обласна бібліотека для юнацтва співпрацює з Навчаль-
ним реабілітаційним центром ЗОШ №8 (7-А, 7-Б, 10-11 класом) та
Волинським обласним молодіжним Центром реабілітації інвалідів
з дитинства «Джерелом життя» та.

Також наші  працівники практикують таку послугу, як індивіду-
альне обслуговування молоді з інвалідністю.

Протягом року працівники контактували з учнями навчаль но-
реабілітаційного центру (спеціалізована школа №8), готуючи добірки
літератури на замовлення, провели літературно-музичну годину
«Свято весни», огляд сучасної української літератури «Ми мріємо,
щоб Книга в пошані була. Хай Книгу читає родина твоя». У бібліо-
теці діє пізнавально-розвивальна програма «Дружній бібліотечний
простір» для учнів Луцького навчально-реабілітаційного  центру, яка
передбачає індивідуальний підхід до навчання на ком п’ютері. За-
няття відбулися за темами: «Комп’ютер – це просто», «Знайомство
з Windows. Файли. Папки», «Знайомство з текстовим редактором
Word»,  «Безпечний Інтернет», «Пошукові системи та пошук інфор-
мації». Та особливе захоплення у користувачів викликала можливість
самостійно попрацювати за комп’ютером.  Більшість заходів висвіт-
люється на сторінках періодичних видань, по телебаченню на сто-
рінках обласних Інтернет-видань. За 2014 рік розміщено 25 сюжетів
про бібліотечні заходи в «Новинах» на Волинському телебаченні.
Про роботу бібліотеки розповідалось в сюжеті ВТ програма підліт-
кова студія «Клас!». Інформація про проведені заходи відображалась
на web-сайті бібліотеки, подавалась для формування розділу «Культура
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області» на web-портал облдержадміністрації. Впродовж року спеціа-
лістами проводилася підтримка роботи веб-сайту бібліотеки (http://
vollibr.org.ua/), блогів бібліотеки: зазирнеш в краєзнавчу калейдотеку?
http://vollibr.org.ua/index.php/kray; територія читання: книги, журнали,
спілкування http://vollibr.org.ua/index.php/chitalka; повештаємося
книжковими лабіринтами? http://vollibr.org.ua/index.php/ anonement;
колеги-бібліографи, обговоримо? http://vollibr.org.ua/ index. php/viddil;
тусня на ART GLOBUSI http://vollibr. org.ua /index. php/ mistectvo; від-
крий методичну скарбничку http://vollibr.org.ua/ index. php/metod;
створено блог на Інтернет-виданні «Волинські  новини» http:// www. -
vol ynnews.com/blogs/ volinska_oblasna_ biblioteka_dlya_yunatstva/.

Робота бібліотеки проводиться за такими напрямками:
– проведення інструктажу, навчання персоналу бібліотеки;
– на базі бібліотеки створюються інформаційні куточки, тема-

тичні виставки, полиць, картотеки з питань правового та соціального
забезпечення людей з фізичними обмеженнями;

– здійснення інформаційно-бібліотечного обслуговування людей
з обмеженням життєдіяльності поза стінами бібліотек (книгоношество);

– запровадження системи віртуального бібліотечного обслугову-
вання людей з фізичними обмеженнями (запис до бібліотеки та при-
йом замовлень по телефону, e-mail, віртуальна довідка, надання
інформації з мережі Інтернет, дистанційне обслуговування);

– організація заходів з розкриття талантів, захоплень людей з фі-
зичними обмеженнями (майстер класи, персональні виставки тощо);

– проведення тренінгів, бесід, поетичних годин, які сприятимуть
подоланню інформаційної та психологічної самотності людей з об-
меженнями;

– проведення екскурсій з використанням мультемедійної техніки,
відео перегляд з презентацією нових книг;

– організація інформаційно-благодійних заходів (благодійне
свято, благодійні ярмарки); 

– індивідуальні запрошення на масові заходи бібліотеки,
– проведення годин літературного читання з використанням

мультемедійної техніки;
– проведення бібліо-глобусу мандрівки країнами з використан-

ням мультемедійної техніки;
– проведення бесід-діалогів щодо важливості дружби;
– проведення поетичних вікторин;
– вечори-зустрічі.
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Отже, Волинська обласна бібліотека для юнацтва тісно співпра-
цює з молоддю з обмеженими можливостями і сприяє їх соціальній
адаптації в сучасних умовах інформаційного суспільства.

Гета А.В.
к.фіз.вих., ст. викладач кафедри фізичної реабілітації 

та фізичного виховання Полтавського інституту економіки і права,
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МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Студенти – це найбільш динамічна суспільна група, що знахо-
диться в періоді формування соціальної та фізіологічної зрілості, яка
гарно адаптується до комплексу факторів соціального та природного
оточення та, разом з тим, в силу ряду причин, підлягає високому ри-
зику порушень у стані здоров’я. Послаблений ще до ВНЗ стан орга-
нізму та психіки, екологічні проблеми, недостатнє харчування,
гіподинамія, невисокий у цілому рівень валеологічної культури обу-
мовлює те, що більше половини студентів нездорові, багато з яких
знаходяться у передхворобливих станах.

Успішне впровадження у ВНЗ здоров’язберігаючих технологій мож-
ливе на основі використання педагогічно обґрунтованих засобів і ме-
тодів: моніторингу стану здоров’я студентів; створення оптимальних
умов для рухової активності, загартування, очищення та захист орга-
нізму; дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; використання
медикаментозних засобів здоров’язбереження. Виділяють такі моделі
здоров’язбереження: «недостатню», що пояснюється нестачею фінан-
сових і кадрових ресурсів для організації системної оздоровчої роботи,
низькою активністю педагогічного колективу; «типову», що відрізня-
ється недостатнім рівнем фінансового та кадрового забезпечення та ба-
жанням педагогічного колективу налагоджувати системну оздоровчу
роботу; «перспективну», що поєднує в собі найбільш типові моделі: мо-
дель, націлену на створення сприятливого здоров’язбережувального
середовища всередині ВНЗ, що відповідає існуючим санітарним
нормам і правилам, що володіє значним потенціалом; модель,
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орієнтовану на активне використання різноманітних терапевтичних і
немедикаментозних засобів зміцнення здоров’я під контролем медич-
них працівників і відповідних спеціалістів; модель, при якій освітній
заклад, що не має широких фінансових і кадрових можливостей, ство-
рює здоров’язберігаюче середовище за рахунок оптимального вико-
ристання наявних можливостей і засобів, грамотної роботи педагогів.

Здоров’язберігаючі освітні технології можна розглядати і як якіс ну
характеристику будь-якої освітньої технології, і як сукупність принци-
пів, методів педагогічної роботи, які, доповнюючи традиційні технології
навчання, наділяють їх ознакою здоров’язбереження, що є складовою
частиною і характерною рисою всієї освітньої системи. Тому характер
виховання і навчання, рівень педагогічної культури викладачів, зміст
освітніх програм, умови проведення навчального процесу і т. д., мають
безпосереднє відношення до проблеми здоров’я студентів.

Вітчизняні моделі і стратегії зміцнення здоров’я студентів харак-
теризується недостатнім розробленням як теоретичних основ цього
виду соціальної діяльності, так і прикладних аспектів забезпечення
її успішності. Проте в плані практичного застосування викладеного
матеріалу виникає ряд проблем, які не знайшли задовільного рі-
шення. У ході вивчення деяких теорій і концепцій впровадження
здоров’язберігаючих технологій у ВНЗ з’ясувалось, що в Україні від-
сутня єдина база даних соціальних проектів і програм з формування
здорового способу життя. Головний недолік профілактичних про-
грам – використання однотипних методів профілактики – інформа-
ційної діяльності, різних акцій, засобів фізичної культури і спорту, а
основна проблема у сфері реалізації цих програм – недостатня увага
до емпіричної та теоретичної основи розроблення профілактичних
програм і подальшої оцінки їх ефективності.
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Гурій Тетяна Анатоліївна
ст. викладач кафедри правознавства

Полтавського інституту економіки і права

НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ В ДІЛОВОДСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Діловодство управлінської діяльності охоплює всі процеси, що відно-
сяться до запису (фіксації) на різних носіях та оформлення за встановле-
ними правилами інформації, необхідної для здійснення управлінських
дій. Документування здійснюється природною мовою (рукописні, ма-
шинописні документи, у тому числі телеграми, телефонограми), а також
штучною з використанням нових носіїв (флеш-карти, дискети, диски та
ін.). Склад управлінських документів визначається компетенцією і функ-
ціями організації, порядком вирішення питань, обсягом і характером
взаємозв’язків з іншими організаціями і закріплюється в табелі докумен-
тів. Єдність правил документування управлінських дій на всіх рівнях
управління забезпечується застосуванням Державної системи докумен-
таційного забезпечення [2, с.112].

Документи в електронному вигляді можуть створюватися спів -
робітниками організації на комп’ютерах, бути отриманими по
електронній пошті, у вигляді факсу через факс-модем. Крім того,
сьогодні все більше число організацій переводить в електронну
форму (шляхом сканування) і документи, що поступають у фірму
в традиційному паперовому вигляді. Це ще більш загострює про-
блему впорядкованого зберігання і забезпечення збереження доку-
ментів в електронній формі [1, с.319].

Використання в управлінні інформаційних технологій, для яких ха-
рактерні висока гнучкість, мобільність і здатність пристосовуватися до
різних умов роботи є неодмінною умовою підвищення ефективності
управлінської праці. Ефективність організації діловодства як складової
частини управлінської діяльності теж істотно підвищується з перехо-
дом на комп’ютерне опрацювання ділової документації.

Прикладами документальної інформації, для якої ефективно авто-
матизоване зберігання і пошук, можуть служити: закони, ухвали,
коментарі до нормативних актів, тексти контрактів, листування з клі-
єнтами і партнерами, проекти, стенограми переговорів, накази, розпо-
рядження, листи, звіти, плани, програми, записи судових справ, ухвали
судів, наукові статті, доклади, конспекти, реферати, періодичні і спеціальні
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друкарські видання, каталоги фірм, рекламні видання, довідники і інші
документи. При автоматизації пошуку документальної інформації най-
важливішими є задачі формалізації змісту документа і запиту. При рі-
шенні цих задач можуть використовуватися різні підходи [3, с.444].

Одним з основних питань є надійність зберігання документів
в електронній формі

Перше, що розглянемо – це забезпечення надійного безперебій-
ного електроживлення комп’ютерів. Для цього служать пристрої, які
так і називаються –джерело безперебійного живлення (ДБЖ).

Друга задача – забезпечення резервного копіювання документів
організації, фірми, відділу, підрозділу і конкретного співробітника, –
покликана забезпечити відновлення втрачених документів.

Під резервним копіюванням розуміється створення копій доку-
ментів на змінному зовнішньому носії (дискеті, магнітній стрічці,
магнітооптичному диску, CD–ROM тощо.). Наявність резервної
(страховий) копії дозволяє відновити документи при випадковому їх
видаленні або поломці комп’ютера.

Ще одним напрямом забезпечення збереження документів в елек -
тронній формі є використання спеціального програмного забезпе-
чення, що гарантує захист від руйнування вірусами.

Антивірусні програми запобігають проникненню вірусів на ком -
п’ютери організації, виявляють інфіковані файли і здійснюють «лі-
кування» зараженого комп’ютера. Особливо небезпечні віруси
в умовах локальної мережі, коли, проникнувши на один комп’ютер,
вірус може уразити всі комп’ютери, з’єднані в мережу [1, с.323].

Правильна організація діловодства істотно впливає на оператив-
ність, економічність і надійність функціонування апарату управ-
ління установи, культуру праці управлінського персоналу. Якщо
процес діловодства в установі поставлений раціональне фахівці й ке-
рівники звільняються від виконання невластивих їм функцій,
підвищується результативність їх праці, скорочуються витрати, по -
в’язані з функціонуванням апарату управління.

Загалом , зберігання документів в електронній формі дозволяє не
тільки кардинальноприскорити пошук необхідної інформації, але
й у разі великих об’ємів документообігу значно скоротити вартість
зберігання за рахунок скорочення займаних документами площ.

Таким чином, розглянувши використання комп’ютерних технологій
на етапах документування можна зробити висновок, що ефективність ді-
ловодства як складової частини управлінської діяльності істотно підви-
щується з переходом на комп’ютерне опрацювання ділової документації.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩА  
СТУДЕНТАМИ З ВАДАМИ СЛУХУ

Сьогодні віртуальна інформація виступає стратегічним ресурсом
існування інформаційного суспільства, конструюється новий тип со-
ціального індивіда – Homo virtualis – людини, орієнтованої на вір-
туальність, творця, носія, споживача віртуальної культури. Значною
мірою студентська молодь займає вагому нішу у віртуальному світі
і є його активним «постійно включеним» учасником. Глобальна ме-
режа Інтернет, як інформаційно-комунікаційна технологія стає все
більш значущим чинником змін сучасного інформаційного суспіль-
ства, демонструючи не лише техніко-технологічну, економічну, але,
головним чином, зростаючу соціальну значимість для життєдіяль-
ності людини. Відмітимо, що комп’ютерна віртуальна реальність
призводить до нового рівня комунікативних зв’язків, побудови вір-
туальних соціальних інститутів, які відіграють суттєву роль у житті
та діяльності студентства.

Інтернет-середовище для студента – це віртуальне інформаційне
середовище, середовище для багатьох типів, видів і форм комуніка-
цій, що ведуться за класичною схемою стандартної комунікаційної
моделі («джерело-повідомлення-одержувач»). Тільки комунікація
студентів в Інтернеті приймає різні форми: від ведення блогів, участі
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у соціальних мережах до електронної переписки з друзями. Кожна
ланка цього ланцюжка («джерело-повідомлення-одержувач) може
коливатися в широких межах. «Джерело може бути як людина, так
і група людей,» сполученням – «зображення, аудіо-, відео або текст,
а «одержувачем» –  одна людина або цільова аудиторія, що потен-
ційно складається з мільйонів користувачів мережі. При спілкуванні
в мережі Інтернет студент може не вказувати свій реальний вік, стать,
особливості зовнішності, приписувати собі неіснуючі заслуги, тим
самим намагаючись підвищити свій соціальний статус.

Інтернет-середовище надає широкі можливості для задоволення
власних потреб студентів. Визначаючи мотиви роботи у мережі
Інтернет студентів з вадами слуху, результати опитування продемон-
стрували пріоритетним – бажання спілкуватися 85% (комунікативний
мотив), на другому місці – прагнення до знань 64% (пізнавальний
мотив), на третьому – демонстрація власних можливостей (ма-
люнки, фото, твори, власне відео і т.п.), бажання самореалізуватися
42 % (мотив самореалізації). Віртуальна комунікація для осіб з ва-
дами слуху посідає перше місце і є невід’ємною частиною реального
життя студентів. Віртуальний простір виступає альтернативною ре-
альністю, в якій можливо абстрагуватися від проблем навколиш-
нього світу, намагатися виправити будь-яку помилку неодноразових
спроб, експериментувати, самостійно приймати рішення, незалежно
від результату.

Сьогодні інтернет-середовище є добрим помічником для студен-
тів з вадами слуху, як в особистих, так і в навчальних цілях. Важливо
зауважити, що студенти з вадами слуху мають певні проблеми, які
сформувалися в попередні періоди життя (в дошкільному/шкіль-
ному, спеціалізованих закладах) і навчання, які суттєво впливають
на їх пізнавальну активність та інтеграцію в освітнє середовище.
Серед них:

– дефіцит комунікабельності;
– труднощі у подоланні бар’єрності оточуючого середовища, зок-

рема, освітнього;
– труднощі у сприйнятті навчального матеріалу у загальноприй-

нятому вигляді;
– відсутність повноти інформації, недостатня орієнтація в со-

ціумі, низька соціальна активність;
– звичка до невимогливого, поблажливого ставлення, завищені

уявлення про свої можливості;
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– низька самооцінка, нерозвиненість самоконтролю; 
– підвищена тривожність, вразливість, емоційна нестійкість, деп-

ресивні стани та багато інших.
Тому, викладач окрім аудиторних занять повинен застосовувати

для студентів з вадами слуху спеціальні прийоми та методики на-
вчання через ресурси Інтернет. Адже, результативність засвоєння на-
вчального матеріалу залежить не лише від майстерності викладача,
а й особливостей подання, обробки і сприйняття інформації такими
студентами. Сурдоперекладач не завжди все і достеменно перево-
дить, і тому розуміння нового матеріалу студентами з вадами слуху є
дещо обмеженим і спотвореним. А, надання студентам пакету на-
вчального матеріалу (зокрема, лекцій) на паперових носіях чи флеш-
картах відходить у минуле. Сьогодні застосовуючи інтернет-ресурси
викладач:

– не витрачає часу на роздруковування/копіювання навчального
матеріалу кожному студенту з вадами слуху; 

– надає інформацією за допомогою хмарних технологій;
– надає консультації в of-line режимі в будь-який час;
– використовує комп’ютерні тестові технології для перевірки

знань і т.п.
В процесі організації навчальної діяльності важливо створити такі

умови із застосуванням інтернет-ресурсів, щоб кожному студенту
з вадами слуху було максимально комфортно у навчальному закладі,
з вірою у свої можливості та прагненні до нових знань.

Ємжин Володимир Володимирович,
Університет «Україна»,

Науковий керівник: Павленко В.І., 
к. фіз-мат наук

ЛОКАЛЬНА ГЕОЛОКАЦІЯ СЛІПИХ 
У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Актуальність розробки геолокоційної мережі пристроїв що допо-
можуть сліпим найбільш безпечно дістатися пункту призначення.

Проблема більш актуальна для сліпих студентів та учнів, що
мають дістатися до навчального корпусу з гуртожитку. Багато на-
вчальних закладів мають розрізнену структуру навчальних та жилих
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корпусів, що створюють велику проблему переміщення незрячим
студентам між ними. Наприклад, для Національного педагогічного
університету ім. М.П.Драгоманова, студенту, щоб дістатися від гур-
тожитку до трамваю, требі подолати майже кілометр, здійснили 4 по-
вороти та перейти 2 проїзчи частини. Потім пересісти на метро
і доїхати до навчального корпусу. У метро все доволі зручно – при
вході стоять гучномовці, що інформують про розташування входу.
Але на протязі всього шляху від гуртожитку до метро сліпий студент
залишається сам по собі, без зовнішньої підтримки.

Міністерство освіти та науки України сумісно з Українським това-
риством сліпих та МОЗ України повинно втілити проект локальної гео-
локаційної мережі для сліпих, що забезпечить безпечне переміщення
інвалідів по найбільш актуальним для них маршрутам та благодійно
вплине на психологічну та соціальну інтеграцію їх у суспільство.

Мережа складається з інформуючих пристроїв як голосового спо-
віщення так і пристроїв аналізу напрямку руху сліпого, що створю-
ється на основі базових станцій та/або GPS. Розроблені шляхи
переміщення запустуються у спеціальний браслет, що має функції
багатоточкової вібрації та підключення навушників. Бажаний на-
прям руху вибирається натисканням кнопок 1, 2, 3. До цих кнопок
у браслеті належать записані заздалегідь маршрути саме для цієї лю-
дини, відповідно до її соціальної активності (навчання, робота,
тощо). Мережева система у браслеті співпрацює з базовими стан-
ціями та GPS і інформує людину щодо її геопозиції та напряму руху.
При необхідності здійснити поворот система попереджає людину
про це точковою вібрацією браслета з тієї сторони зап’ястя, куди
треба повернути. Базові станції обладнані можливістю взаємодії
з браслетом і доволі точно можуть виміряти відстань до нього, для
чого використовують протоколи передачі даних з відміткою по часу
відгуку браслету. Обладнання розміщується на існуючих електроо-
порах та, при необхідності, може бути без проблем демонтовано та
переміщено у інше місце.

Для повсякденного життя сліпому не потрібно забагато маршру-
тів, нажаль, їх життя, в більшості випадків – це робота/навчання,
магазин, найближчий парк або сквер. Розроблення маршрутів від-
бувається у спеціальній програмі індивідуально для кожної людини
та записується у індивідуальний браслет, на якому можуть бути ви-
карбувані інші дані власника (адреса, прізвище ім’я, група крові,
алергічні реакції тощо).
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Після впровадження системи локальної геолокації для сліпих, ін-
валіди зможуть більше приділяти уваги своєму здоров’ю, навчанню,
відпочинку. Підвищиться загальний душевний та фізичний комфорт,
бо виходячи із дому, він точно знає, що не заблукає  і шлях його буде
більш безпечним та коротким.

Єфремова Надія Олександрівна, 
Луцький інститут розвитку людини, м. Луцьк, вул. Львівська,

63/66, 43018, 099 481 8251 nadia2305@rambler.ru

БЛАГОДІЙНІСТЬ В СУЧАСНІЙ БІБЛІОТЕЦІ 
(НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

ДЛЯ ЮНАЦТВА)

Благодійність є найбільшим виявом гуманності, бо саме завдяки
цій людській здатності – безкорисливо прийти на допомогу іншим –
у цьому світі не зникає добро. І для того, щоб його творити, зовсім
не обов’язково мати великі статки, займати високу посаду чи бути
суперзіркою. Головне – мати серце та бажання відкрити його для
інших. І таких людей, як виявилось, є немало. Саме бібліотека
і є таким центром, який прагне об’єднати всіх милосердних, володіє
інформацією про потребу в допомозі. 

На виконання рішення Волинської обласної ради «Про компл-
ексну регіональну програму «План дій з реалізації конвенції ООН
про права інвалідів та соціального захисту осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями на 2013-2020 роки» від 21.02.13 р. №17/29,
з метою забезпечення культурного обслуговування інвалідів області,
здійснення заходів, спрямованих на забезпечення права кожного
громадянина на достатній життєвий рівень у Волинській обласній
бібліотеці для юнацтва особлива увага приділяється неповносправ-
ним користувачам: для них безоплатно оформляються реєстраційні
документи, здійснюється обслуговування дітей з обмеженими фізич-
ними можливостями за місцем проживання (вулиці: І. Огієнка,
Ч. Бенделіані, В. Винниченка, І. Франка, пр. Молоді). У книгозбірні
створено інформаційно-консультаційний центр на допомогу орга-
нізації навчально-виховної роботи з дітьми з особливими потребами
на основі бібліографічної бази даних «УФД/Бібліотека», повнотекс-
тової бази даних «Дефектологія», вебліографії «Інва-net». Проведено
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дні інформації «Інформаційний день вчителя-логопеда», «Інформа-
ційні орієнтири вихователів-дефектологів». 

Бібліотека – переможець ІV раунду конкурсу програми «Бібліо-
міст». Тут відкрито Пункт безкоштовного доступу до Інтернет. Це
створило нові можливості для всіх, особливо для неповносправних
користувачів. Для цих дітей готуються добірки літератури на замов-
лення. Підготували та провели літературно-музичну годину «Свято
весни», літературну композицію «Скарб високої любові» (до Дня
вчителя), огляди літератури «Наші вірні друзі», «Відкриття: світ на-
вколо нас», «Полум’яне слово на сторожі вічності стоїть» (до дня на-
родження Т.Г. Шевченка), огляд сучасної української літератури «Ми
мріємо, щоб Книга в пошані була. Хай Книгу читає родина твоя»,
«Новинки – цікавинки», «Жінки в історії України». Працівники біб-
ліотеки систематично виконували тематичні замовлення відвідувачів
молодіжного реабілітаційного центру «Джерело життя», брали участь
у проведенні майстер-класів до святкування Нового року (вирізання
сніжинок, ліплення). Проведено огляд літератури з використанням
мультимедійної техніки «Духовні острови В. Скуратівського», «Скар -
би Великого Тараса», відеоогляд «З усмішкою про тварин», огляд
літератури: «Рідна мова – то серце народу». конкурс на краще про-
читання вірша про українську мову, бесіди «Що ви знаєте про щ«Тра-
диції святкування Пасхи на Україні», «Чарівна краса осені» тощо.

Діє проект «Мульттерапія», метою якого є реабілітація та творча
адаптація членів Волинського обласного молодіжного Центру реа-
білітації інвалідів з дитинства «Джерело життя». Проект передбачає
процес колективного створення мультфільмів, відеоряду з цікавин-
ками для себе й однолітків під керівництвом працівників бібліотеки
та волонтерів. Мульттерапія особливо ефективна в роботі з молоддю,
яка знаходиться в складній життєвій ситуації. Учасники можуть
в процесі роботи надавати допомогу один одному. Крім того, можуть
спробувати себе практично у всіх видах мистецтва (література, му-
зика, образотворче мистецтво, дизайн, акторська майстерність і т.д.),
знайомляться з цифровими технологіями, що дозволяє їм знайти
комфортні можливості для самореалізації. Мульттерапія – це синтез
психології, арт-терапії й анімації. Щотижнево спеціалісти бібліотеки
відвідують Центр, приносять літературу, проводять заняття. Уже
створено мультфільми «Слоненя» (http://vk.com/volyn.youth.library#/
volyn.youth.library?z=video56671341_166551772%2Fvideos-56671341),
«Їжачок», «Новорічна казка». Така творчість допомагає отримати
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позитивні емоції, підняти самооцінку, швидше соціалізуватися, по-
збутися страхів й опанувати новий вид творчості, який вселяє надію
і віру на покращення здоров’я. Така творчість допомагає отримати
позитивні емоції, підняти самооцінку, швидше соціалізуватися, по-
збутися страхів й опанувати новий вид творчості, який вселяє надію
і віру на покращення здоров’я.

Організатором всіх етапів проекту «Творчість заради життя» є го-
ловний бібліотекар відділу культури і мистецтв Любов Фрадинська.
Ця робота відповідає її професійним, душевним якостям та релігій-
ним переконанням. Завдяки таким заходам і проектам, людській
безкорисливості прийти на допомогу іншим у цьому світі і примно-
жується добро та милосердя.

Жалко Тетяна Йосипівна, 
Луцький інститут розвитку людини, вул. Володимирська,87, 

с. Забороль, Луцький р-н, Волинська обл., 
066 1707978, tzhalko@mail.ru

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ З ЛЮДЬМИ
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Сучасні діти та молодь доволі часто відчувають себе некомфор-
тно, спілкуючись з однолітками, а тим більше, коли співрозмовник
людина з обмеженими можливостями. Адже вони обмежені не
тільки фізично, але й психічно. Молодь з обмеженими можливос-
тями почувається некомфортно в оточенні своїх здорових однолітків
(здорові й хворі відчувають себе незручно при спілкуванні один з
одним). Вони ще не здатні сприймати свого однолітка таким, яким
він є. Можливо, в цьому провина батьків, які свого часу не навчили
дітей толерантному ставленню до ровесників такої категорії, або на
це були інші причини. 

Люди з обмеженими можливостями як соціальна категорія по-
стійно знаходяться в оточенні здорових і потребують соціального за-
хисту, допомоги, підтримки.

В Україні 2,8 млн. людей-інваліди (майже 6%). Кількість людей
з інвалідністю за останні п’ять років зросла на 5,5%. Майже поло-
вина з них, це люди працездатного віку і особливо молодь, які праг-
нуть повернутися до повноцінного життя. Загальновідомо, що
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цінність та гуманність будь-якого суспільства визначається ставлен-
ням держави до найбільш вразливих соціальних категорій громадян:
дітей, людей похилого віку, інвалідів.

У людей з інвалідністю суттєво обмежена життєдіяльність, що
у свою чергу призводить до соціальної дезадаптації, яка обумовлена
труднощами у розвитку, спілкуванні, набутті професійних навиків.
Відомо, що для повноцінного, активного життя таких людей необ-
хідне залучення їх у суспільно корисну діяльність, розвиток і під-
тримка зв’язків із оточенням повносправними, піклування про них
державних установ різного профілю, громадських організацій та уп-
равлінських структур.

Якщо говорити про навчально-виховний процес, то в цьому ас-
пекті важливо для працівників навчального закладу встановити кон-
такти з молоддю з особливим потребами, створити сприятливі умови
і позитивну мотивацію психологічно-соціального супроводу, керую-
чись кодексами культури спілкування з людьми з обмеженими мож-
ливостями. 

Основною ланкою у культурі спілкування з людьми з інвалідністю
є мова й етикет. Тому дуже важливе розуміння і знання лексики, що
використовують люди з обмеженими можливостями, коли мова за-
ходить про їх самих. І справа зовсім не в тім, що коректна мова до-
помагає формувати їхній позитивний імідж, але й у тім, що деякі
звичні для всіх слова, поняття і фрази, по своїй суті � ярлики й об-
разливі стереотипи. Адже те, як ми говоримо, тісно пов’язане з тим,
що ми думаємо і як поводимося стосовно інших людей.

Знання етичних норм та кодексу спілкування з людьми з інвалід-
ністю значно впливає на процес соціального розвитку суспільства.

Одним із головних інструментів професійної діяльності є спілку-
вання, яке охоплює увесь спектр зв’язків і взаємодій людей, їхні сто-
сунки у процесі матеріального і духовного виробництва.

Спілкування � це взаємодія людей, спільнот, суспільств, у процесі
яких відбувається обмін інформацією. У процесі спілкування нала-
годжується контакт з людиною з обмеженими можливостями, з’ясо-
вуються проблеми, відбувається накопичення необхідної інформації
для їх розв’язання. Під час спілкування здійснюється цілеспрямова-
ний вплив на реципієнта.

Викладач має бути обізнаний із величезним комунікативним по-
тенціалом � об’єктивними і суб’єктивними можливостями здійс-
нення зв’язків і взаємодії, обміну інформацією; співпереживання,
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взаєморозуміння, сприймання, відтворення, вплив на індивіда,
групу тощо. 

Особливості спілкування з людьми з обмеженими можливостями
значною мірою обумовлені етичними стандартами, цінностями,
культурними традиціями, віковими, інтелектуальними та іншими ха-
рактеристиками реципієнтів тощо. Молоді з інвалідністю важливо,
щоб зацікавилися не лише ними, а також їхніми інтересами, уподо-
баннями, життєвими орієнтирами. 

Надзвичайно важливе значення в процесі комунікації з людьми
з інвалідністю мають уміння слухати й уміння говорити. Уміння слу-
хати є непереоціненною якістю, адже тільки після того, як реципієнт
виговориться, а комунікант почує і зрозуміє про що він мав намір
сказати, можна визначити якими словами і як йому відповісти, які
питання поставити, а отже, прийняти адекватне рішення.

Чи не найскладнішою і найвідповідальнішою є практика спілку-
вання, у процесі якої викладач налагоджує (або ні) оптимальні для
досягнення очікуваного результату стосунки з молоддю з обмеже-
ними можливостями, знаходить (чи ні) спільну мову, правильну її
тональність. Дбаючи про це, варто використовувати різноманітні
ефективні комунікативні мікротехніки. 

Кожен акт спілкування відбувається з використанням відповідного
каналу отримання інформації. Наприклад, у розмові по телефону ним
є органи слуху та мови (аудіо-вербальний, слухословесний канал).
Форма і зміст листа сприймаються зоровим (візуально-вербальним)
каналом. Рукостискання є способом передавання дружнього приві-
тання кінестетико-тактильним (рухово-дотиковим) каналом і т. д.

Спілкування є феноменом, який охоплює комунікативний, пер-
цептивний, інтерактивний аспекти. Комунікативний аспект спілку-
вання (комунікація) полягає в обміні інформацією між індивідами,
які спілкуються; інтерактивний аспект � в організації взаємодії між
ними (обмін діями); перцептивний аспект передбачає процес сприй-
няття і пізнання партнерами один одного і встановлення на цій
основі взаєморозуміння, тобто досягнення міжособистісного розу-
міння. Порозуміння відбувається як на рівні встановлення стосунків
(симпатій чи антипатій, довіри чи недовіри тощо), так і на рівні
змісту (передавання певного повідомлення).

Отже, сприйняття й порозуміння співрозмовників залежить від
багатьох чинників, які варто знати всім, хто спілкується з людьми
з обмеженими можливостями.
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ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Найбільш соціально незахищеним осередком в країні на сьогодні
є діти з особливими потребами. Тенденція збільшення їх кількості,
недостатність доступних форм навчання, адекватних потребам
і можливостям дітей даної категорії, свідчить про певну недоскона-
лість соціально-освітньої політики по відношенню до дітей з фі -
зичними вадами, та необхідність пошуку альтернативних способів
здобування освіти, самореалізації та інтеграції в систему суспільних
взаємовідносин, зокрема шляхом інклюзивного навчання. 

В Україні наразі проводиться поступова політика переходу до інк-
люзивної моделі навчання шляхом створення умов для інтеграції
дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір. Значне
місце в цьому напрямі було відведено розробці Концепції розвитку
інклюзивного навчання (Наказ МОН України № 912 від 01.10.10 р.).

Упровадження інклюзивної освіти, поступовими кроками вхо-
дить у практику сучасних закладів навчання та виховання, тим
самим породжуючи багато складних питань і нових завдань, які не-
обхідно вирішувати як на теоретичному, так і на практичному рів-
нях. Наразі розвиток інклюзивної освіти в Україні являє собою
сукупність проблем і суперечностей, вирішення яких потребує
комплексного підходу та спеціальних заходів. Слід відзначити, що
незважаючи на те, що останнім часом в цьому напрямку більш ак-
тивізувалися громадські організації, почали створюватися відпо-
відні нормативні документи та міжнародні проекти тощо), все ж,
в Україні розвиток системи інклюзії потребує подальшого ґрунтов-
ного вивчення й реалізації. 

По великому рахунку, низька якість упровадження інклюзивної ос-
віти напряму пов’язана з низьким рівнем підготовки та обізнаності
вітчизняних освітянських кадрів (як педагогів, так і управлінців), яким
бракує навичок професійної діяльності в умовах інклюзивного
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навчального закладу, володіння відповідними методиками, щодо
можливостей використання новітніх засобів, зокрема ІКТ в інклю-
зивній освіті. 

Прогресування розвитку ІКТ значно збільшує можливості вчи-
телів та учнів, що спрощує доступ до освітніх та професійних даних
і відомостей; покращує функціональні можливості та ефективність
управління засобами навчання; сприяє інтеграції національних інфор-
маційних освітніх систем у світову мережу; сприяє доступу до міжна-
родних інформаційних ресурсів в галузі освіти, науки і культури.

Інноваційні технології стали реальним інструментом упровад-
ження інклюзивної освіти завдяки різноманіттю педагогічних стратегій
для навчання дітей з особливими потребами. В рамках інклюзивного
підходу освітні ініціативи з використанням ІКТ повинні бути спрямо-
вані на задоволення індивідуальних потреб, розкриття індивідуальних
здібностей, розвиток прийнятних для кожного учня індивідуальних
ефективних освітніх стратегій. 

Доступність ІКТ для освіти включає: 
– традиційні види технологій: комп’ютери, веб-браузери, тек-

стопроцесори, електронні дошки, мобільні телефони з вбудованими
функціями підвищення доступності; 

– допоміжні технології (аудіофони, програми для читання екрану,
адаптовані клавіатури, додаткові комунікаційні пристрої й т.п.); 

– доступні носії та формати (відеоматеріали із субтитрами, сис-
тема доступної цифрової інформації та ін.).ї

Задля виключення можливості перешкоджання реалізації інклю-
зивної освіти з використанням ІКТ необхідні наступні заходи: 

– здійснення навчання учителів та надання їм допомоги щодо за-
стосування ІКТ для дітей з особливими потребами;

– забезпечення ВУЗів необхідними сучасними технічними ресурсами; 
– забезпечення індивідуального підходу до учнів з особливими

потребами у використанні ІКТ, враховуючи їхні індивідуальні харак-
теристики; 

– розробка нормативно-правової бази для впровадження форм
інклюзивної освіти у ВНЗ; 

– розробка нормативів чисельності асистентів, сурдоперекладачів
та інших спеціалістів для створення умов для осіб із особливими ос-
вітніми потребами, законодавче закріплення цих посад у штатному
розписі ВНЗ та передбачення коштів відповідно до цих нормативів;
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– створення при навчально-методичних відділах ВНЗ навчально-
методичних підрозділів для супроводу студентів з особливими по-
требами/інвалідністю, що виконуватиме такі функції:

– проведення навчально-методичного й наукового супроводу на-
вчальних програм із різних дисциплін; 

– забезпечення наявності аудіовізуальних засобів навчання, ви-
дання електронних, друкованих, аудіо-візуальних форматів спеці-
альної навчально-методичної літератури для осіб з  особливими
потребами;

– забезпечення розробки дидактичних матеріалів та засобів на-
вчання осіб із особливими потребами для дистанційної та відкритої
форм навчання.

Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій може
стати суттєвим чинником позитивних змін у навчанні дітей з особли-
вими потребами, адже вони відкривають широкі можливості для по -
кращення якості освіти, її доступності. Саме тому, для ефективного
впровадження ІКТ в інклюзивну освіту важливо забезпечити належний
рівень ІК-компетентності педагогічних працівників, їх готовності до
розроблення інноваційних методів навчання, оновлення існуючих під-
ходів для реалізації концепції інклюзивної освіти з використанням ІКТ,
що безумовно, вимагає подальших ґрунтовних наукових розвідок.

Жовнір Микола Федорович, 
Малишев Віктор Володимирович

НТУУ «Київський політехнічний інститут», 
факультет електроніки, 

кафедра електронних приладів та пристроїв,
Університет «Україна» Інженерно-технологічний інститут, 

кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

ІМІТАЦІЙНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Розроблення, конструювання та виробництво сучасних електрон-
них пристроїв неможливі без широкого застосування математичного
моделювання. Математичне моделювання за допомогою комп’ютера
забезпечує перевірку функціонування схем електронних пристроїв
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в різних умовах експлуатації значно скоріше ніж за допомогою екс-
периментального макетування [1]. Базою кожного пристрою є його
принципова схема, яка складається з умовних позначень електрон-
них елементів, об’єднаних електричними зв’язками. Кожен елемент
характеризується математичною моделлю, яка »чутлива» до всіх
факторів функціонування та експлуатації. Основним критерієм
відповідності моделей елементів є відповідність вольт-амперних ха-
рактеристик моделей з вольт-амперними характеристиками компо-
нентів та поведінка моделі в діапазоні частот при малих сигналах та
відповідність перехідних процесів при великих сигналах.

Існує багато систем схемотехнічного моделювання: системи мо-
делювання аналогово-цифрових пристроїв PSpice (наприклад,
PSpice 5.х, PSpice 8.х) ; системи моделювання аналогових, цифрових
та змішаних – аналогово-цифрових схем, як Electronics Workbench
(EWB) та Micro-CAP (наприклад, Micro-CAP 5, Micro-CAP 6, Micro-
CAP 7); системи схемотехнічного моделювання на основі PSpice, такі
як Design Center, DesignLab, OrCad 9.x; математичні пакети програм,
такі як MatLab, Maple, Derive тощо. Для навчальних цілей, пов’яза-
них з виконанням лабораторних робіт, доцільно застосовувати прості
системи, такі як Electronics Workbench та Micro-CAP, які не вимага-
ють знання систем програмування PSpice, прості в засвоєнні і не від-
волікають від головної мети – вивчення електричних параметрів
елементів та їх вплив на функціонування електронних пристроїв та
систем. На кафедрі електронних приладів та пристроїв НТУУ «КПІ»
та кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій Відкритого міжна-
родного університету розвитку людини «Україна» проведено роботи
з розробки та впровадження в навчальний процес імітаційного
комп’ютерного моделювання електронних кіл та пристроїв у сере-
довищах Electronics Workbench та MicroCAP. Перевагами такого
підходу є наступне: поєднання інтенсифікації засвоєння знань зі спеці-
альних предметів з набуттям навичок роботи на комп’ютері, уміння
виконувати проектування і розрахунки складних електронних при-
строїв; мінімальна потреба у технічних засобах – віртуальні лабора-
торні роботи виконуються студентами в комп’ютерному класі або
в домашніх умовах; більша швидкість створення досліджуваних вірту-
альних макетів у порівнянні зі створенням матеріальних макетів, що
важливо з огляду на обмеженість часу, що відводиться на лабораторне
заняття; велика гнучкість при настроюванні макетів і швидкість от-
римання експериментальних результатів; зручність для студентів зі
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спеціальними потребами досліджувати віртуальні макети електронних
пристроїв; створення умов для вивчення технічних дисциплін при дис-
танційній формі навчання.

Віртуальні лабораторії знаходять все більше використання як для
виконання лабораторних занять, курсового та дипломного проекту-
вання при традиційній формі навчання, так і при дистанційній
формі освіти і співпраці наукових організацій та окремих людей.
Нами розроблено цикли віртуальних лабораторних робіт з дисцип-
лін: «Теорія електричних кіл», «Елементна база електронних при-
строїв», «Пристрої аналогової електроніки», «Пристрої цифрової
електроніки», Радіоприймальні та підсилюючі пристрої», «Комп’ю -
тер не моделювання електронних схем, конструювання та технології»
[1]. Така форма проведення лабораторних робіт підвищує інтерес
студентів до навчання, при цьому значно зростає рівень теоретичної
та практичної підготовки спеціалістів.

Кожна лабораторна робота забезпечується файлом даних (для се-
редовища моделювання Electronics Workbench розширення .ewb; для
MicroCAP – .cir), який містить схему досліджуваного пристрою
разом з вимірювальними приладами і текстового файлу методичних
вказівок. При відкриванні файлу даних програмою Electronics Wor-
kbench на екран монітора виводиться, наприклад, схема підсилювача
на біполярному транзисторі зі спільним емітером разом з приладами:
осцилографом, генератором вхідного сигналу, мультиметром, вимі-
рювачем амплітудно-частотних характеристик. В цій роботі дослід-
жуються режими роботи транзистора, методики настроювання
підсилювача, вимірювання його електричних параметрів і частотних
характеристик. Вивчається вплив зворотних зв’язків на характерис-
тики підсилювача. Осцилограф дає змогу спостерігати осцилограми
вхідного та вихідного сигналів у різних режимах роботи. Мультимет-
ром можна вимірювати напруги і струми як у статичному, так і в ди-
намічному режимах, визначати коефіцієнт підсилення, вхідний та
вихідний опори підсилювача. 

Застосувавши вимірювач амплітудно-частотних характеристик,
можна спостерігати частотні характеристики підсилювача і вимірю-
вати їх параметри, досліджувати залежність частотних характеристик
від параметрів схеми. Текстовий файл методичних вказівок до лабо-
раторної роботи містить назву роботи, формулювання мети лабора-
торної роботи, короткі теоретичні відомості, лабораторне завдання
та методику виконання роботи, перелік питань для самоконтролю.
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Після виконання лабораторних робіт у віртуальній лабораторії сту-
денти проводять експерименти з використанням реальної радіоелек-
тронної апаратури, ознайомлюються з її конструкціями і технологією
виготовлення, набувають навичок роботи з радіовимірювальними при-
ладами, з методиками вимірювань, порівнюють експериментальні ре-
зультати з результатами , які вони отримали в процесі імітаційного
моделювання.
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Полтавський інститут економіки і права

КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Серед найважливіших завдань сучасної модернізації системи
вищої освіти є забезпечення якості підготовки випускників міжна-
родного рівня. У контексті євроінтеграції України, реалізації Кон-
венції про права інвалідів дедалі актуальнішим постає питання
становлення ефективної системи інклюзивного навчання, невід’єм-
ною складовою якого є використання в процесі навчання комп’ю -
терних технологій.

Використання інформаційних технологій у сучасному навчаль-
ному процесі покликане покращити викладання, засвоєння, кон-
троль та оцінювання засвоєного студентами навчального матеріалу.
В процесі власної професійної діяльності ми застосовуємо комп’ю -
терний тест як засіб діагностування рівня знань студентів у галузі
здоров’язбереження та безпеки життєдіяльності.

Застосування тесту (завдання на діяльність у поєднанні з систе-
мою оцінювання) для діагностування рівня знань обумовлене тим,
що світова практика підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
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на сьогодні визнає тестову методику найкоректнішим засобом педа-
гогічного контролю знань [1, с. 115]. Дослідження психологів дово-
дять, що тест є не тільки об’єктивним методом оцінювання
навчальних досягнень студентів, але і менш суворим у порівнянні з
традиційним опитуванням. Доведено, що в умовах тестування рівень
тривоги у студентів нижчий, ступінь уважності вищий, фізіологічні
характеристики стану організму більш сприятливі. Перевагою тес-
тування є також уніфікація вимог, застосування єдиних критеріїв
оцінки, економія часу студентів та викладачів, застосування в умовах
дистанційного навчання. Комп’ютерне тестування успішності дає
можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю на-
вчання: індивідуального характеру перевірки й оцінки знань, сис-
темності перевірки й оцінки знань, тематичності, диференційованої
оцінки успішності навчання, єдності вимог викладачів до студентів,
об’єктивності. 

Нами використовується тестовий контроль, що являє собою про-
цедуру визначення рівня знань студентів з безпеки життєдіяльності
за допомогою системи підготовлених завдань по наступних виділе-
них блоках знань: базові уявлення дисципліни, соціальні фактори
небезпеки життєдіяльності, правове регулювання безпечної пове-
дінки, життя та здоров’я людини, перша долікарняна допомога,
знання про цілісність агроекосистеми та потребу суспільства в еко-
логічно-чистій продукції, небезпечні та шкідливі фактори виробни-
чого процесу, шляхи запобігання та ліквідації виробничих небезпек
і шкідливостей, надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру, заходи та засоби для запобігання та ліквідації надзвичай-
них ситуацій. За допомогою тесту ми намагалися встановити в якій
мірі майбутні спеціалісти з позиції інтелектуальних знань відповіда-
ють стандарту безпечної життєдіяльності особистості. 

Загальний об’єм розробленого нами комп’ютерного тесту складає
перелік з трьохсот питань, що відповідають поданим блокам (кожен
блок має по тридцять тестових питань). Шляхом випадкового вибору
тестової програми кожному студенту пропонується шістдесят тесто-
вих питань (по шість питань з кожного блоку); таким чином умож-
ливлюється повне діагностування рівня знань студентів з безпеки
життєдіяльності в об’ємі всієї дисципліни. Технологія вказаного тес-
тового контролю являє собою тестові завдання закритої форми
з множинним вибором: вони передбачають три запропоновані від-
повіді, з яких студент обирає одну – правильну, а два інші варіанти
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являють собою дистрактори (правдоподібні варіанти відповідей, які
виглядають достатньо прийнятними як правильні). 

Оцінювання рівня знань студентів закладено в тестовій програмі
у вигляді дванадцятибальної європейської шкали (ECTS), із зазна-
ченням вітчизняної шкали оцінювання за п’ятибальною шкалою,
оскільки після приєднання в 2005 році до Болонської декларації
в Україні прийнятий розподіл студентів за рівнем знань відповідно
до системи ECTS.

Використання комп’ютерного тесту в системі інклюзивного на-
вчання мають широкі перспективи, адже розвиток інформаційних тех-
нологій дає змогу створювати навчальнi комп’ютернi програми, що
враховують iндивiдуальнi особливості студентiв, пiдвищуючи тим
самим інтерес, мотивацiю до навчання та рiвень засвоєння матерiалу.
Перспективою наших досліджень є доповнення тестових завдань си-
туаційними задачами, які дозволять діагностувати ступінь засвоєння
складної діяльності (уміння конкретизувати свою відповідь прикла-
дами, знання фактів, уміння логічно і доказово висловити свою думку).
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Конон Надія Гнатівна, 
Луцький інститут розвитку людини,

Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ветеранів 9, кв.50

ОСОБЛИВОСТІ ДОСТУПУ МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ НАДБАНЬ БІБЛІОТЕКИ

(ДОСВІД РОБОТИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ
ДЛЯ ЮНАЦТВА)

Діяльність Волинської обласної бібліотеки для юнацтва базується
на нормативно-правовій базі, головним пріоритетом якої є запро-
вадження загальнодержавної інформаційної системи, основою її
стала комп’ютеризація. У 2014 році науково-методичним відділом
було розроблено проект «Бібліотека і освіта: успіх у взаємодії», який
передбачає спільну творчу діяльність бібліотеки для юнацтва
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з навчальними установами на 2014-2018 рр. Мета проекту: розвивати
соціальні партнерства, генерувати інновації, співпрацювати із осві-
тянською громадою, досліджувати потреби відповідних цільових
груп, знаходитись в творчому пошуку, ініціювати та впроваджувати
нові послуги задля позитивного динамічного розвитку, особлива
увага звертається на молодь з особливими потребами. Зручне розта-
шування бібліотеки – центр м. Луцька, регулярне транспортне спо-
лучення, якісний фонд, велика кількість технічних засобів: на
сьогодні є 49 комп’ютерів, 3 сканери, 7 принтерів, 3 ксерокси, 14 ска-
нерів штрих-кодів, веб-камера, ламінувальний пристрій, відеока-
мера, 2 мультимедійних проектори, телевізор, музичний центр,
уважне відношення працівників – все це робить заклад культури до-
сить популярним серед молоді з фізичними потребами. 

У бібліотеці ведеться індивідуальний облік людей з інвалідністю,
проводиться обслуговування на дому шести молодих людей з обме-
женими фізичними можливостями, здійснюється видача документів
підвищеного попиту з фондів для користування додому на певний
час, при першому записі до бібліотеки робиться помітка про пільгове
обслуговування читача. І зразу ж створюється атмосфера творчої за-
цікавленості у користуванні бібліотекою, працівники оточують чи-
тачів увагою та турботою. Під час обслуговування користувачів
працівники всебічно вивчають їх інтереси і запити, рекомендують
кращі твори сучасної та класичної літератури. З метою покращення
якості обслуговування відвідувачів, повнішого забезпечення інфор-
мацією проводяться бесіди, спостереження, аналіз читацьких фор-
мулярів, є скриньки для відгуків. При записі до бібліотеки надаються
пільги групам читачів соціально незахищених категорій. Інваліди
першої та другої груп, діти-сироти, переміщені особи з тимчасово
окупованих територій, переселенці із зони АТО записуються без-
коштовно. 

Книгозбірня щоденно прагне найкраще і найбільше задоволь-
нити запити особливих читачів як шляхом використання документів
на традиційних носіях інформації, так і сучасних – електронних.
Книгозабезпеченність на одного читача бібліотеки складає 5,6 ек-
земпляри, обертаність – 3,3, читаність – 18,7 друкованих документа.
На 1 жовтня 2015 року придбано 1330 книг, передплачено 36 назв
газет та 137 – журналів. На протязі 10 років бібліотека отримує літе-
ратуру яка видається місцевими видавництвами у рамках обласної
програми економічної підтримки засобів масової інформації та
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книговидавничої справи. Проте недостатня екземплярність обмежує
час користування документами надому. Як і раніше, залишається і сьо-
годні актуальним питання формування фондів, засноване на аналізі
навчальних планів, програм, запитів молоді. Проте негативно впливає
на цей процес нестача коштів, досить висока ціна на книги тощо.

Варто підкреслити, що більшість викладачів бібліотека регулярно
знайомить з новими виданнями як шляхом виставок, переглядів, ог-
лядів, дайджестів, через свої сайти в інтернеті, де рекламується нова
література з якісними рекомендаційними та інформаційними ано-
таціями, так і на практичних заняттях, під час організації екскурсій
до бібліотеки, у навчальні заклади, реабілітаційні центри, спеціалі-
зовані школи. У 2014 р. створено та опубліковано на сайті бібліотеки
5 віртуальних виставок. Для їх підготовки проводилося сканування,
форматування, редагування текстів та зображень. Але невелика
кількість озвучених книг, не дозволяє повною мірою забезпечити
індивідуальні потреби інвалідів та зробити реальним інклюзивне на-
вчання, що було запроваджене в Україні у 2004 році і продемонстру-
вало суспільству позитивні зміни у формуванні інтересів у підлітків
з особливими потребами. 

Ще в одній площині перетинаються інтереси молоді із особли-
вими потребами і бібліотеки, це організація циклу різноманітних
масових заходів. Протягом 2014 року проведено 17 Днів інформації:
«Інформаційний простір інклюзивного виховання», «Інформаційні
орієнтири вчителів-логопедів», «Інформаційний простір шкільних
вихователів i шкіл-інтернатів» тощо. Організовано і проведено
спільно з Луцьким інститутом розвитку людини Університету «Ук-
раїна» інформаційний місячник профорієнтації та профадаптації
«Наша інформація. Ваш вибір». Бібліотекарі виконували тематичні
замовлення відвідувачів молодіжного реабілітаційного центру
«Джерело життя», брали участь у проведенні майстер-класів до
святкування Нового року (вирізання сніжинок, ліплення). Прове-
дено огляд літератури з використанням мільтимедійної техніки
«Духовні острови В. Скуратівського», «Скарби Великого Тараса»,
відеоогляд «З усмішкою про тварин», огляд літератури: «Рідна мо -
ва – то серце народу», конкурс на краще читання вірша про укра-
їнську мову тощо. Користувачі бібліотеки, члени Волинського
обласного молодіжного Центру реабілітації інвалідів з дитинства
«Джерело життя» продовжили розпочатий у минулому році проект

інклюзивного                                                                  Секція VІІ
навчання



482

«Мульттерапія». Учасники спробували себе практично у всіх видах
мистецтва (література, музика, образотворче мистецтво, дизайн,
акторська майстерність), знайомилися з цифровими технологіями.
Щотижнево спеціалісти бібліотеки відвідували Центр, приносили
літературу, проводили заняття. Було створено мультфільми «Коло-
бок» (казка на новий лад), «Смішарики», «У ніч Святого Миколая».
Така творчість допомогла отримати позитивні емоції, позбутися
страхів й опанувати новий вид творчості, який вселяє надію і віру
у свої можливості. До участі в літературному вечорі долучилися учні
ВОО УТОС. 

Бібліотекам України варто звернути уваги на впровадження ін-
новаційних форм роботи Волинської обласної бібліотеки для
юнацтва, забезпечити індивідуальні потреби інвалідів та зробити
реальним інклюзивне навчання, працювати над рекламою послуг
серед молоді з особливими потребами, підтримувати тісніші зв’яз -
ки з педагогами та учнями спеціалізованих реабілітаційних закла-
дів, активніше позиціонувати значення бібліотеки серед молоді з
фізичними вадами.

Машковський Сергій Сергійович
Студент 6 курсу групи ПА–51м, 

Інститут комп’ютерних технологій Університет «Україна»
Науковий керівник: Забара С.С.,

д.т.н., професор

ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІА-КУРСІВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Сучасний період розвитку суспільства характеризується посилен-
ням ролі інформації та знання, які стають чинниками суспільного
прогресу та добробуту. Розвиток інформаційного суспільства зумов-
лює зміни практично у всіх сферах життєдіяльності: від політики
й управління до освіти і культури. Доступність інформаційно-кому-
нікаційних технологій (ІКТ) кардинально змінює способи роботи з
даними, спрощує процеси отримання знань, обміну досвідом та
взаємодії між людьми. Міждержавні та міжкультурні кордони стають
прозорішими у віртуальному світі комп’ютерних мереж.  
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Широке використання інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) та інтерактивних мультимедіа, спрощений доступ до глобаль-
них мереж, зокрема, Інтернету, дозволяє стверджувати, що: 

– процес навчання поступово стає незалежним від конкретного
фізичного розташування його суб’єктів; 

– кількість і різноманітність ресурсів, доступних учням у неуроч-
ний час суттєво зросла; 

Як бачимо, суттєва зміна в освітній парадигмі пов’язана з пере-
ходом від «учитель-орієнтованого» до «учень-орієнтованого», або
особистісно-орієнтованого підходу. 

Компенсаторна властивість нових технологій дозволяє людям
з особливими потребами брати активну участь у навчальному про-
цесі попри функціональні обмеження. Хоча існують різноманітні
шляхи та можливості застосування ІКТ, їх умовно можна поділити
на три категорії: 

– використання у компенсаційних цілях; 
– використання у комунікаційних цілях; 
– використання у дидактичних цілях. 
Використання ІКТ у компенсаційних цілях означає застосування

їх у якості технічної допомоги, підтримки, яка дозволяє учням з особ-
ливими потребами залучатись до процесів взаємодії та спілкування.
У комунікаційних цілях ІКТ можуть бути посередником в процесі
спілкування між людьми з особливими потребами, як альтернативна
форма зв’язку. Можливість використання ІКТ у дидактичних цілях зу-
мовила потребу перегляду традиційних підходів до навчання й викла-
дання, започаткувавши нову віху в освітніх перетвореннях.

На сьогодні існує три можливості використання мультимедійних
програм на заняттях  як засобів навчання – це: 

• Використання окремих типів файлів (зображення, аудіо, відео,
анімація);

• Створення власних уроків (інтеграція різних об’єктів в одну
формат-презентацію або веб-сторінку);

• Використання існуючих мультимедійних програм (електронних
підручників). 

Мозок людини, налаштований на отримання  знань у формі роз-
важальних програм, набагато легше сприйме  запропоновану на
уроці інформацію за допомогою медіа засобів.

Використання комп’ютерних технологій може здійснюватися
у двох напрямках. Один з них – це комп’ютерна підтримка предмету,
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що виражається у використанні мультимедійних енциклопедій,
електронних підручників, тощо. Другий – розробка уроків, що
супроводжуються використанням комп’ютера з мультимедійним
проектором та ретельно підібраного відеоряду, який допомагає ілюс-
трувати теоретичний матеріал заняття.

В ряду електронних засобів навчального призначення особливе
значення мають навчально-методичні комплекти (НМК). Кожен
НМК призначений для надання допомоги у вивченні та системати-
зації теоретичних знань, формування практичних навичок роботи як
в предметної області, так і в системі дистанційної освіти або в тра-
диційній освітній системі з використанням інформаційних техноло-
гій. Створення НМК має особливе значення, оскільки дозволяє
комплексно підходити до вирішення основних дидактичних завдань. 

Навчально-методичні комплекти можуть бути представлені як
мультимедіа курси, кожен з яких представляє собою комплекс ло-
гічно пов’язаних структурованих дидактичних одиниць, представ-
лених у цифровій і аналоговій формі, що містить всі компоненти
навчального процесу

Основою НМК (мультимедіа-курсу) є його інтерактивна частина,
яка може бути реалізована тільки на комп’ютері. У неї входять: 

• Електронний підручник, 
• Електронний довідник, 
• Тренажерний комплекс (комп’ютерні моделі, конструктори

й тренажери), 
• Задачник, 
• Електронний лабораторний практикум, 
• Комп’ютерна тестуюча система. 
Дана структура може бути скорегована з урахуванням специфіки

гуманітарних,соціально-економічних, науково-природничих дис-
циплін та професійної  і практичної підготовки.

Процес створення електронного курсу можна розділити на чо-
тири етапи: 

1. Проектування курсу; 
2. Підготовка матеріалів для курсу; 
3. Компоновка матеріалів в єдиний програмний комплекс. 
Підібрана автором і переведена в електронну форму первинна на-

вчальна інформація (текст, графіка і мультимедіа) повинна бути
скомпонована відповідно до ідей автора в інтерактивні навчальні
кадри так, щоб, з одного боку, якого навчають мав можливість сам
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вибирати темп і, в певних межах, послідовність вивчення матеріалу,
а з іншого боку – процес навчання залишався керованим. Цей етап –
побудова технологічного сценарію курсу – є найбільш відповідальним.

Московка Едуард Миколайович
Університет «Україна».

Тел: 0931936233  email: xx-ed@ukr.net

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ RSS

RSS (англ. Rich Site Summary — збагачене зведення сайту) – сі-
мейство XML – форматів, призначених для опису стрічок новин,
анонсів статей, змін у блогах і т.п. Інформація з різних джерел, пред-
ставлена у форматі RSS, може бути зібрана, оброблена і представлена
користувачеві в зручному для нього форматі спеціальними програм-
мами-агрегаторами або онлайн-сервісами, такими, як Google Reader
(закритий), Яндекс. Стрічка (надалі перейменований в «Підписки»
і включений в сервіс Яндекс. Пошта), BlinkFeed і іншими.

У різних версіях абревіатура RSS мала різні розшифровки:
– Rich Site Summary (RSS 0.9x) – збагачене зведення сайту;
– RDF Site Summary (RSS 0.9 і 1.0) – зведення сайту із застосу-

ванням інфраструктури опису ресурсів;
– Really Simple Syndication (RSS 2.x) – дуже просте поширення.
Використання
Зазвичай за допомогою RSS 2.0 дається короткий опис нової ін-

формації, що з’явилася на сайті, і посилання на її повну версію. Ін-
тернет-ресурс у форматі RSS називається RSS- каналом, RSS-
стрічкою або RSS- фидом.

Багато сучасних браузерів, поштові клієнти і інтернет-пейджери уміють
працювати з RSS- стрічками, серед них Google Chrome, Safari, Maxthon,
Miranda, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Opera (Opera з 15-ої версії
вже не уміє), Opera Mini, Microsoft Internet Explorer  (починаючи з 7-ої вер-
сії), Yandex Browser. Крім того, існують спеціалізовані застосування (RSS-
агрегаторы), що збирають і оброблювальні інформацію RSS- каналів.

Історія формату. Основна ідея реорганізації інформації про веб-
сайти відноситься ще до 1995 року, коли Ramanathan V. Guha і інші
розробники з дослідницької лабораторії Apple Computer розробили
Метаконтент Framework. Розробка ж того, що згодом стало відоме
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як RSS, почалася ще в 1997 році. Першу популярність ця технологія
здобула, коли компанія Netscape використала її для наповнення ка-
налів свого порталу Netcenter.

Незабаром ця технологія вже використовувалася для трансляції
контенту на багатьох новинних сайтах – у тому числі таких, як BBC,
CNET, CNN, Disney, Forbes, Wired, Red Herring, Slashdot, ZDNet і ба-
гатьох інших. Першою відкритою офіційною версією RSS стала вер-
сія 0.90. Формат був грунтований на RDF (Resource Description
Framework – стандарт схеми опису джерел) і багатьом здався занадто
складним, і тоді Netscape представила його спрощену версію – 0.91.

– група розробників зі списку розсилки «RSS-DEV» запропону-
вала формат RSS 1.0, який був грунтований на стандартах XML
і RDF організації W3C. Розширення формату пропонувалося робити
через модулі розширень, що описуються у своїх просторах імен. Ос-
кільки проект використовує вже існуючі стандарти, розглядається
його використання у рамках технології Semantic Web.

– Подальшим розвитком цієї гілки став формат RSS 2.0, який теж
підтримує розширення за допомогою модулів, що лежать у своїх про-
сторах імен.

У червні 2006 року з’явився конкурент RSS – формат Atom. Ви-
користання даної системи дуже актуально для людей з інвалідністю,
а саме використання фільтрів за певними критеріями.

Використання фільтрів дуже покращить збір інформації для
людей з інвалідністю людина задає тему для пошуку інформації і за-
носить критерії пошуку до фільтра. Фільтр  швидко робить якісний
відбір даних, Особливо це актуально для глухонімих – фільтрація
відео з текстом для читання і без тексту. Також є в наявності система
аудіо  записів та відео для прослуховування, для людей з вадами зору.

Панченко Андрій Олександрович,
Університет «Україна»

Науковий керівник: Тимошенко А.Г., к.т.н

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

На мій погляд сучасний розвиток суспільства характеризується
посиленням ролі інформації і знання, інтенсивним розвитком
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технологій, інформатизацією усіх сфер людської життєдіяльності,
зокрема освітньої галузі. Використання інформаційно-комунікацій-
них технологій відкриває широкі можливості для покращення якості
освіти, її відкритості й доступності, що є особливо значущим для
людей з особливими потребами. 

Люди з особливими потребами наразі є найбільш соціально не-
захищеним осередком в країні. Тенденція збільшення їх кількості,
недостатність доступних форм навчання, адекватних потребам
і мож ливостям людей даної категорії, дозволяє зробити висновок
про певну недосконалість соціальної й освітньої політики по відно-
шенню до них , та необхідність пошуку ефективних шляхів надання
їм психолого-педагогічної допомоги, альтернативних способів здо-
бування освіти, самореалізації та інтеграції в систему суспільних
взаємовідносин, зокрема шляхом інклюзивного навчання. 

Інклюзивне навчання базується на концепції «нормалізації», в ос-
нові якої – ідея, що життя і побут людей з обмеженими можливос-
тями мають бути якомога більше наближені до умов життя усієї
громади. Принципи «нормалізації» закріплені низкою міжнародних
правових актів: «Декларація ООН про права розумово відсталих»
(1971 р.), «Декларація про права інвалідів» (1975 р.), «Конвенція про
права дитини» (1989 р.)  та ін. Найбільш фундаментальне втілення
прав людини на міжнародному рівні – Загальна Декларація ООН
«Про права людини», ухвалена у 1948 році. 

В Україні нині проводиться послідовна політика переходу до інк-
люзивної моделі навчання шляхом створення умов для інтеграції
людей з особливими освітніми потребами в освітній простір. Знач-
ним кроком у цьому напрямі стало розроблення Концепції розвитку
інклюзивного навчання (Наказ МОН України № 912 від 01.10.10 р.).
У Концепції визначено основні принципи розвитку інклюзивної ос-
віти в Україні: науковість; системність; варіативність, корекційніс-
тью, спрямованість; індивідуалізація; соціальна відповідальність
сім’ї; міжвідомча інтеграція та соціальне партнерство. Завдяки спіль-
ній роботі українських і міжнародних неурядових організацій і їх
співпраці з урядом напрацьовано документи, що закладають регуля-
тивну базу інклюзивної освіти. Зокрема, у грудні 2009 року Україна
ратифікувала Конвенцію «Про права інвалідів», в лютому 2011 року
опубліковано «Порядок організації інклюзивного навчання дітей із
особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних за-
кладах» тощо.
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Упровадження інклюзивної освіти, що інтенсивно входить
у прак тику сучасних закладів навчання та виховання, зумовлює ба-
гато складних питань і нових завдань, які необхідно вирішувати як
на теоретичному, так і на практичному рівнях. На жаль, наразі роз-
виток інклюзивної освіти в Україні – це вузол проблем і суперечнос-
тей, вирішення яких потребує спеціальних заходів комплексного
характеру. Варто відзначити, що хоча останнім часом відслідкову-
ється підвищення уваги до цієї проблеми (активізація громадських
організацій, створення відповідних нормативних документів, між-
народних проектів тощо), все ж, в Україні розвиток системи інклюзії
потребує подальшого ґрунтовного вивчення й освоєння нових нави-
чок та реалізації.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій може
стати суттєвим чинником позитивних змін у навчанні людей з особ-
ливими потребами, адже вони відкривають широкі можливості для
покращення якості освіти, її доступності. Як зазначено в одному
з документів ЮНЕСКО, сучасний рівень розвитку ІКТ значно роз-
ширює можливості для вчителів та учнів, спрощуючи доступ до ос-
вітніх та професійних даних і відомостей; покращує функціональні
можливості та ефективність управління засобами навчання; сприяє
інтеграції національних інформаційних освітніх систем у світову ме-
режу; сприяє доступу до міжнародних інформаційних ресурсів в га-
лузі освіти, науки і культури .

Можна виокремити три основні шляхи використання ІКТ в інк-
люзивній освіті: 

– у компенсаційних цілях (використання ІКТ в якості технічної
допомоги, підтримки, часткової компенсації або заміщення відсутніх
природних функцій, що дозволяє учням з особливими потребами
повноцінно залучатись до процесів спілкування й взаємодії); 

– у комунікаційних цілях (допоміжні прилади і програмне забез-
печення,  альтернативні форми зв’язку, що полегшують або умож-
ливлюють комунікацію у більш зручний спосіб, специфічний для
кожного виду функціонального обмеження); 

– у дидактичних цілях (сприяють диференціації, задоволенню ін-
дивідуальних потреб, особистісному розвитку дітей з особливими
потребами, розкриттю їх здібностей, повноцінній інклюзії, вклю-
ченню в освітнє й суспільне середовище).

Можливість використання ІКТ у дидактичних цілях зумовила по-
требу перегляду традиційних підходів до навчання, започаткувавши
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нову віху в освітніх перетвореннях. Інноваційні технології привнесли
різноманіття педагогічних стратегій для навчання дітей з особли-
вими потребами, ставши реальним інструментом упровадження ін-
клюзивної освіти. 

Інклюзія базується на концепції «нормалізації», в основі якої –
ідея, що життя і побут людей з обмеженими можливостями мають
бути якомога більше наближені до умов життя усієї громади.

Обізнаність щодо різних видів засобів ІКТ, способів і шляхів їх
використання відкриває нові перспективи як для учнів з особливими
потребами, так і для педагогів. Для ефективного впровадження ІКТ
в інклюзивну освіту необхідно забезпечити належний рівень ІК-ком-
петентності педагогічних працівників, їх готовності до розроблення
інноваційних методів навчання, оновлення існуючих підходів для
реалізації концепції інклюзивної освіти з використанням ІКТ, що
вимагає подальших ґрунтовних наукових розвідок.

Саме тому модель інклюзивної освіти передбачає не тільки від-
повідну архітектурну адаптацію закладів освіти, але й зміну став-
лення педагогів, дітей, адміністрації закладів до самого процесу
навчання «особливих» людей.

Прокопчук Павло Володимирович
VI курс, Інститут комп’ютерних технологій

Університету «Україна»
Науковий керівник: Забара С.С., д.т.н., професор

ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ 
НА РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ

Комп’ютерна графіка (машинна графіка) – сфера діяльності,
в кот рій комп’ютери використовуються як інструмент для синтезу
(створення) зображення, та для обробки візуальної інформації, от-
риманої з реального світу.

Історія розвитку комп’ютерної графіки починається у 20 столітті.
З того часу комп’ютерна графіка зазнала величезних змін. Не секрет,
що саме графіка сприяла швидкому зростанню швидкодії комп’юте-
рів, адже для надання гарного зображення комп’ютер повинен про-
раховувати велику кількість кадрів в секунду.
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Сучасні дисплеї можна вважати плоскою мережею точок, які мо-
жуть бути пофарбовані в різні кольори. Точки називаються піксе-
лями. Чим менше розмір точок, та чим щільніше вони розташовані,
тим якіснішим буде зображення, але очевидно, що розмір файлу зоб-
раження буде пропорційний якості зображення.

Розрізняють три види комп’ютерної графіки. Це растрова, век-
торна та фрактальна. Вони відрізняються принципами формування
зображення.

Растровий метод подає зображення у вигляді набору кольорових
точок. Графіка створюється за допомогою фото, відео камер, або
в растровому редакторі. Растрова графіка дозволяє створити прак-
тично будь-який малюнок, незалежно від складності, на відміну, від
векторної, де неможливо точно передати ефект переходу від одного
кольору до іншого. Це дозволяє створювати об’єкти реального світу
з великою якістю. Проте розмір файлів зображень є досить великий,
через те, що є пропорційним до площі зображення, роздільності
і типу зображення. А розмір зображення є фіксованим, і його зміна
може призвести до втрати якості.

Векторний метод представляє зображення у вигляді сукупності
відрізків і дуг і т. д., тобто це набір даних, що характеризують який-
небудь об’єкт.

Фрактальний метод призначений для генерації зображення шля-
хом математичних розрахунків. Як і векторний він обчислюється,
але відрізняється від нього тим, що ніякі об’єкти в пам’яті комп’ю -
тера не зберігається. Зображення будується за рівнянням (або по
системі рівнянь), тому нічого, крім формули, зберігати не треба. Змі-
нивши коефіцієнти в рівнянні, можна отримати зовсім іншу картину.
Здатність фрактальної графіки моделювати образи живої природи
обчислювальним шляхом часто використовують для автоматичної
генерації незвичайних ілюстрацій.

Представленні вище алгоритми характеризують двовимірну графіку
2D, що створюється на двох осях координат – X і Y – широта і висота.

Сучасні програми використовують також і тривимірну графіку.
Це розділ комп’ютерної графіки, сукупність прийомів та інструмен-
тів (як програмних, так і апаратних), призначених для зображення
об’ємних об’єктів. Тривимірне зображення на площині відрізняється
від двовимірного тим, що включає побудову геометричної проекції
тривимірної моделі(сцени) на площину (наприклад, екран комп’ю -
тера) за допомогою спеціалізованих програм, використовуючи окрім
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X і Y, ще одну вісь – Z (глибина). При цьому модель може, як відпо-
відати об’єктам з реального світу (автомобілі, будівлі, ураган, асте-
роїд), так і бути повністю абстрактною (проекція чотиривимірного
фрактала). 

Розвиток тривимірної графіки сприяв створенню 3D-принтеру –
периферійний пристрій, що використовує метод пошарового ство-
рення фізичного об’єкта по цифровій 3D-моделі. 3D-друк може
здійснюватися різними способами і з використанням різних мате-
ріалів, але в основі будь-якого з них лежить принцип пошарового
створення (вирощування) твердого об’єкта.

3D-моделі використовують в медицині, для друкую імплантатів,
протезів з урахуванням індивідуальних особливостей людини, між-
хребетних дисків, фрагментів печінки, і т.д., в кіно, для створення
декорацій, в машинобудуванні, для моделювання та внесення корек-
тив у зразок, в архітектурі, і т.д.

Радушинська О.П.,
студентка 6-го курсу Університету «Україн», 

спеціальність «Журналістика», 
м. Київ, 097-921-96-20, e-mail: Sonserado27@i.ua

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АТО
ЯК МЕТОД ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ З КРАЇНОЮ-АГРЕСОРОМ

Поняття волонтерства існувало завжди. Відколи людина отримала
свободу вибору – робити щось на користь людства і отримувати за
це платню, чи працюючи безоплатно, здійснити власний внесок
в реалізацію соціально-значущих тем – відтоді й поширився волон-
терський рух. В Україні він набув масштабу з часу Революції Гідності
2013 року і подальших подій антитерористичної операції (АТО) на
Сході країни. До справи волонтерства долучилися різні категорії на-
селення, зокрема і люди з особливими потребами. У Черкасах інва-
ліди плетуть маскувальні сітки [1], у Борисполі проводять ярмарки,
а на виручені кошти – допомагають армії [2]. Таких прикладів – по
всій Україні.  Швидкий на дотепи український народ у той період
часу навіть народив жарт, що українські війська на Донбасі тільки
тому не мають ядерної зброї, бо такого завдання ніхто не поставив
українським волонтерам. Як відомо, у кожному жарті є лише доля
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жарту. Той об’єм робіт, котрі взяли на себе звичайні люди, перехо-
пивши функції держави і Міністерства оборони України, з котрими
останні виявилися неспроможні впоратися у пікові моменти еконо-
мічних і фронтових загострень, гідний щонайменше оплесків, а по
суті – ґрунтовного аналізу і вивчення. У сучaсній Укрaїні волонтер-
ство нaбувaє мaсового поширення. Згідно із даними дослідження
«Волонтерський рух в Україні», підготовленого GfK Ukraine на за-
мовлення ООН в Україні, громадяни України надають великого зна-
чення волонтерському руху в розвитку суспільних процесів: 62%
визнають роль волонтерів у змінах останнього року; 85% вважають,
що волонтерський рух допомагає зміцненню миру; 81% схильні вва-
жати волонтерський рух обов’язковою складовою громадянського
суспільства. Серед найбільш помітних організацій необхідно виді-
лити волонтерське об’єднання «Народний тил», що включає «Колеса
народного тилу» (постачання машин до АТО), «Медичний народний
тил» (постачання ліків до АТО), Help Army, «Крила Феніксу», «Армія
SOS», «Народний проект», «Волонтерська сотня». Зауважимо, що
перелік прикладів ефективної самоорганізації волонтерів набагато
ширший, включає тисячі, як організаційних утворень, так і людей,
які одноосібно займаються волонтерською діяльністю [3].

Одним із різновидів волонтерської  діяльності є культурологічно-
мистецьке спрямування. Піаніст на Майдані під час Революції Гід-
ності став одним із символів боротьби – людина європейського
рівня, людина культурна і освічена постає проти режиму. Його зброя –
мистецтво. Його протест – музика. Пізніше, коли розгорілися вій-
ськові дії на Луганщині і Донеччині, десятки артистів – здебільшого
не «першого ешелону» – офіційно і нелегально ринули на війну, аби
разом з музикою і піснею, нести бійцям емоційну підтримку, роз-
рядку і слова подяки. У 2014 році цей процес тримався виключно на
альтруїстичних засадах і власній ініціативі митців-волонтерів. На по-
чатку 2015 року держава в особі Міністерства культури України взя-
лася зорганізувати, систематизувати і контролювати даний процес,
запустивши програму «Зброя культури». 

Проте проіснувала програма не довго. Наприкінці червня
2015 року її поспіхом згорнули, профінансувавши лише сім проектів.
Уся культурна зброя обійшлася Україні в 216 630 грн. Було розглянуто
25 заявок, з яких 10 схвалено, але лише 7 – реально профінансовано [4].

Чергова неспроможність державної інституції щодо виконання
своїх функцій змусила волонтерів від мистецтва самотужки братися
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до справи. Серед відомих мистецьких об’єднань і волонтерів, котрі
здійснювали діяльність в зоні АТО, варто виокремити проект «На-
родна філармонія»[5], Анжеліка Рудницька, Серій Притула [6],
«Мистецька подільська сотня»[7], [8]. 

Отож, українська держава, зіштовхнувшись з необхідністю обо-
рони суверенітету і територіальної цілісності країни, паралельно
пізнає і вибудовує в середині суспільства засади моральності, взає-
модопомоги, жертовності і розуміння ролі кожного окремо взятого
індивідуума і нації в цілому в процесі національної боротьби. Волон-
терський рух є щонайкращим свідченням готовності суспільства до
рішучих дій. Разом із тим, широке оприлюднення в інформаційному
просторі конкретних прикладів, досягнень волонтерського руху, слу-
гує зразком інформаційної боротьби, адже на прикладах конкретних
людей і організацій суспільство переконується у власній спромож-
ності впливати на події та протистояти ворожій агресії з боку Росій-
ської Федерації. А в цій справі значну роль відіграють дописувачі
соціальних мереж, автори блогів, серед когорти яких – чимало людей
з особливими потребами і полум’яними патріотичними серцями.
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7. Мистецька подільська сотня. Особиста сторінка в соціальній мережі
Facebook [Ел. ресурс] � Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/
350246421816934/

8. Грищук С. Радушинська О. Рік «Мистецької подільської сотні» [Ел.
ресурс] // Проскурів. Режим доступу: http://www.proskuriv.info/index.php/
2010-12-20-09-08-08/5139-2015-04-23-10-42-26
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Роганов  М.М., 
кафедра інформатики комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради

ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ  КУЛЬТУРИ  У СТУДЕНТІВ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

Фахова досконалість сучасного вчителя все більше характеризу-
ється рівнем його професійної культури, що визначає ефективність
педагогічних дій. Адже теперішній етап розвитку педагогічної освіти
нашої держави визначається тенденціями до інтеграції в європей-
ський освітній простір. Технологічна культура як складник профе-
сійності вчителя віддзеркалює його здатність приймати рішення та
діяти відповідно до особливостей застосування сучасних педагогіч-
них та інформаційних технологій. 

З метою інтеграції в європейську і світову спільноту загалом кожний
навчальний заклад має на меті запровадження у навчально-виховний
процес систем інформаційного забезпечення на основі телекомуніка-
ційних мереж із доступом до глобальної мережі Інтернет. 

Для того щоб Інтернет-технології успішно функціонували, не -
обхідно виділити стартові можливості, які  визначають наступні
фактори:

• рівень технічного забезпечення центру комп’ютерною та ор-
гтехнікою;

• рівень володіння інформаційними технологіями;
• знання іноземної мови для виходу на міжнародну арену;
• вміння працювати в команді;
• знання нетикету («мережевого етикету») тощо.
Якщо розглядати важливість Інтернету з точки зору навчання, не

можна не відзначити його велике значення – він розширює світог-
ляд, пізнання, є величезним підручником-довідником. Проте існує
ряд небезпек, пов’язаних з використанням Інтернету:

• Інтернет є джерелом поширення шкідливого мобільного коду
(вірусів, хробаків, троянських програм);

• глобальна мережа стала використовуватися в якості каналу,
через який здійснюються атаки на локальні обчислювальні ме-
режі організацій, окремі сервери і комп’ютери;
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• Інтернет – один з основних каналів витоку конфіденційної ін-
формації,  в тому числі важливої особистої інформації  (можна
видати, заповнюючи анкети, беручи участь в онлайн-конкурсах)
і стати жертвою кіберманяків, що шукають особистої зустрічі;

• небажані контакти в чатах, форумах та інших засобах Інтернет-
спілкування; 

• небажаний зміст веб-сторінок – в Інтернеті відсутня цензура,
тому зміст може бути принаймні некоректним, неточним, а ін-
коли просто неприйнятним з культурних і морально-етичних
міркувань (порнографія, дезінформація, обман, пропаганда не-
нависті, нетерпимості, насилля, жорстокості);

• недобросовісна комерція – з появою електронної торгівлі з’яв-
ляється ризик бути втягнутим в будь-яку авантюру або стати
жертвою обману, видати важливу фінансову інформацію (на-
приклад, номер кредитної картки, пін-коди і паролі).

Технологічна культура 
В центрах реабілітації інвалідів на базі вищого навчального за-

кладу можливе використання телекомунікаційних технологій:
• в навчальному процесі при підготовці бакалаврів та проведенні

факультативних курів;
• пошук необхідної інформації;
• з метою оперативності  в діловодстві (використання електрон-

ної пошти), обміну інформацією (розсилка «Інформаційний-
ного вісника»);

• дистанційне навчання – викладачі, майстри виробничого на-
вчання,

• публікування цікавих авторських матеріалів фахівців та студен-
тів центру;

• поширення інформації про діяльність центру (створення, на-
повнення та адміністрування  власного веб-сайту (веб-сто-
рінки) в мережі Інтернет.

Окрім використання  ресурсів глобальної мережі для підготовки на-
вчальних занять, актуалізації навчального матеріалу, Інтернет може ви-
користовуватися в центрі професійної реабілітації і в інших напрямках.

Таким чином, напрямки використання ресурсів мережі Інтернет
в навчально-виховній діяльності і  вищого навчального закладу є на-
ступні: олімпіади і конкурси; конкурси веб-сторінок; вікторини
і олімпіади; мережеві проекти; спеціальні наукові дослідження;
творчі проекти; спілкування через Інтернет; дистанційне навчання.
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Н.М. Ротар
старший викладач Кіровоградського 

інституту розвитку людини

МЕТОДИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТАМИ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Міжнародні стандарти в галузі прав людини ґрунтуються на ідеї
участі кожної особи в суспільному житті на засадах рівності й без
дискримінації.  Поширення в Україні процесу інклюзивного на-
вчання дітей з обмеженими можливостями фізичного та/або психіч-
ного здоров’я є не лише відображенням часу, але й представляє
собою ще один крок до забезпечення повної реалізації прав дітей
з особливими потребами на якісну освіту [4, с.42]. 

За останні десять років навчання із застуванням інформаційних
та комунікаційних технологій стало звичними для більшості вищих
та загальноосвітніх навчальних закладів усього світу [1]. 

Сучасне навчання   важко  уявити без технології мультимедіа (від
англ. multimedia – багатокомпонентне середовище), яка дозволяє
використовувати текст, графіку, відео й мультиплікацію в інтерак-
тивному режимі й завдяки цьому розширює межі використання
комп‘ютера в навчальному процесі. 

Мультимедійні підручники з юридичних дисциплін мають  на ме ті
надати реальну допомогу студентам з особливими потребами, в опа-
нуванні або закріпленні  знань з основ теорії держави та права, держав-
ного ладу і правової системи України.  Видання повинні базуватися на
чинному законодавстві України і засадах юридичної науки і практики.
Такий підхід дає змогу не тільки поглибити знання і вміти орієнтува-
тися в системі законодавства України, а й спонукає до творчого пошуку
і осмислення нових знань. У зв’язку з тим, що Законодавство України
постійно удосконалюється, вносяться зміни та доповнення, прийма-
ються нові нормативно-правові акти у нас є змога оперативно вносити
зміни до питань, які наведені в мультимедійному підручнику. Такий
підхід дає змогу не тільки поглибити знання і вміти орієнтувати сту-
дентів в тих чи інших практичних ситуаціях, але й спонукає до творчого
пошуку і осмислення нових знань. Демонстрація навчальних відео-
фільмів є одним із компонентів мультимедійних технологій. Наявність
спеціальних програм –  відеоредакторів дозволяє досить швидко
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змонтувати фільм із відзнятих фрагментів, накласти звук на відеоряд
і додати необхідні коментарі – субтитри [2]. 

На базі КІРоЛ «Україна» деякий час успішно функціонує мульти-
медійний підручник з дисципліни «Основи правознавства». Муль-
тимедійний електронний підручник – підручник, який внесено
в комп’ютер, але організовано за принципом гіпертексту. Цей посіб-
ник складається з дванадцяти розділів, які між собою об’єднанні гі-
перпосилання, містять допоміжні графічні файли, важливі теми
проілюстровано витягами із законодавства.

Мультимедійний підручник з дисципліни «Основи правознавства»,
містить відео-матеріал, який побудований за принципом титульний
аркуш, завдання, зміст матеріалу, який перед наданням правильної
відповіді зупиняється, для ознайомлення з думками власне студентів,
які переглядають даний матеріал, а після перерви вмикається вже
запис-відповідь самого автору на цей відео матеріал. Деякі супро -
воджуючі відео-матеріали  були записані з телевізійної трансляції за
допомогою TV-тюнерів з різних  каналів та з мережі Інтернет для при-
кладу з веб-сайту http://www.youtube.com, де файли зберігаються
в форматі flv, які для відео монтажу необхідно перевести в формат avi. 

Досвід використання мультимедійних підручників на базі КІРоЛ
«Україна», показує, що їх ефективність залежить, у першу чергу, від
наявності зворотного зв’язку зі студентами. Не менш важливим під
час створення цих програмних продуктів є врахування психолого-
педагогічних і естетичних вимог.

Для студентів з особливими потребами є дуже важливим створення
комфортних умов навчання, щоб вони відчували себе успішними
і професійно спроможними. Роботу з інтерактивними технологіями
при вивченні спеціальних юридичних дисциплін можна налагодити
в залежності від особливих потреб. Наприклад, для студентів, що
мають проблеми з зором, треба встановити шрифт, який дозволить
комфортно працювати.  Студенти, які мають вади слуху, краще за-
своюють  інформацію, яка відображається на екрані монітора або на
інтерактивній дошці, чи за допомогою проектора. Студентам з діаг-
нозом дитячий церебральний параліч інколи важко розмовляти та
писати, тому для контролю знань доцільно використовувати комп’ю -
терні авторські тести або практичні завдання.

Висновок. Отже, розглянуті основні напрями використання муль-
тимедійних технологій в навчальному процесі для студентів з особ-
ливими потребами. 
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Як відзначалося вище, використання мультимедійних технологій
дозволяє істотно підвищити ефективність навчального процесу.  У ці-
лому, мультимедія є виключно корисною і плідною навчальною тех-
нологією, завдяки притаманній їй якості інтерактивності, гнучкості
та інтеграції різноманітних типів мультимедійної навчальної інфор-
мації, а також завдяки можливості враховувати індивідуальні особли-
вості студентів та сприяти підвищенню їх мотивації [3, с.232].

З власного досвіду можу впевнено сказати що, використання
мультимедіа, а зокрема мультимедійного підручника у навчальному
процесу на основі поєднання зорового та слухового сприйняття ма-
теріалу активізує навчально-пізнавальну діяльність студентів, підви-
щує інтерес до предмета який вивчається та дає змогу комфортно
сприймати інформацію студентам з особливими потребами. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Інформаційні технології можна розглядати як елемент і функцію
інформаційного суспільства, спрямовану на регулювання, збере-
ження, підтримку та вдосконалення системи управління нового ме-
режевого суспільства.
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Якщо протягом століть інформація і знання передавалися на ос-
нові правил і приписів, традицій і звичаїв, культурних зразків і сте-
реотипів, то сьогодні головна роль відводиться технологіям.
Інформаційні технології впорядковують потоки інформації на гло-
бальному, регіональному і локальному рівнях.

Вони відіграють ключову роль у формуванні техноструктури,
у підвищенні ролі освіти і активно впроваджуються в усі сфери со-
ціально-політичного і культурного життя, включаючи домашній
побут, розваги і дозвілля.

Відповідно до визначення, прийнятому ЮНЕСКО, інформаційні
технології – це комплекс взаємопов’язаних наукових, технологічних,
інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації
праці людей, зайнятих обробкою і зберіганням інформації, обчис-
лювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і вироб-
ничим устаткуванням, їх практичні додатки, а також пов’язані з усім
цим соціальні, економічні та культурні проблеми. Самі інформаційні
технології вимагають складної підготовки, великих первісних витрат
і наукомісткої техніки. 

Величезне значення використання інформаційних технологій має
в соціальній роботі з різними групами людей з обмеженими можли-
востями. Інвалідність є проблемою не однієї людини чи навіть не
частини населення, а всього суспільства в цілому.  За даними ООН,
кожна десята людина на планеті має інвалідність, один з 10 страждає
від фізичних, розумових або сенсорних дефектів і не менше 25%
всього населення страждають розладами здоров’я. Приблизно одна
сім’я з чотирьох чоловік має в своєму складі людини з обмеженими
можливостями. У кризових ситуаціях становище людини з особли-
вими потребами  погіршується, вони гостріше відчувають свою за-
лежність,  самотність. У цей час необхідно оптимізувати умови
життєдіяльності людей з обмеженими можливостями, щоб вони
могли найбільш повно використовувати  і розвивати свої потенційні
здібності для адаптації до нових реалій і подолання різноманітних
соціальних труднощів. Товариство зобов’язане адаптувати існуючі
в ньому стандарти до особливих потреб людей, що мають інвалід-
ність, щоб ті могли жити незалежним життям.

Для  людей з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового
апарату, а також для тих груп, чиї можливості пересування обмежені
через наявність інших захворювань, вікно в світ може відкритися
саме завдяки інформаційним технологіям. Цим людям, як нікому ін-
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шому, просто необхідна наявність персонального комп’ютера і до-
ступу в Інтернет. Адже саме там людина, обмежений у своїх можли-
востях пересування, зможе знайти необхідну інформацію, зробити
віртуальну подорож у будь-яку точку планети, знайти друзів і спіл-
куватися з людьми, що опинилися в такій же ситуації. Все це має
величезне значення для того, щоб людина з обмереженими можли-
востями не почувалась самотньо. Діти-інваліди, які не мають мож-
ливості навчатися у звичайних навчальних закладах, навчаються
дистанційно. Для більш успішно дистанційного  навчання їм також
вкрай необхідний персональний комп’ютер з набором спеціальних
програм, адаптований під їх індивідуальні особливості. Це ж сто-
сується і молодих людей з інвалідністю   для здобуття ними повно-
цінного вищої освіти та подальшої успішної інтеграції в суспільство.

Секція VІІ                         Інформаційно-комунікаційні технології
інклюзивного навчання
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СЕКЦІЯ VIII

НАУКОВІ НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ 
БЕЗБАР’ЄРНОГО АРХІТЕКТУРНОГО
СЕРЕДОВИЩА

Артамонова О.С.
Керівник  ПП АМу «Надія», ГАП, 

ГІП. Член спілки архітекторів України

ДИЗАЙН ПРОДУКЦІЇ  «ЦЕПТЕР» ДЛЯ ОСІБ
З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

В усьому світі «Цептер Інтернаціональ» стає невід`ємною части-
ною повсякденного життя.

Ця компанія проводить торговельні операції більш ніж у 60 краї-
нах. Більш ніж 56 мільйонів задоволених покупців. Має 8 заводів
у Німеччині, Італії та Швейцарії. Найвища якість, найновіші техно-
логії та досконалий дизайн, який добре вписується в інтер’єр оселі,
характеризує продукцію. Продукція для поліпшення Вашого здо-
ров`я та зовнішнього вигляду. В усьому світі знають цю компанію по
її чудовій посуді, приготування в якій дорівнює приготуванню в сіль-
ській печі при t = 70-90°, системі очищення води, повітря та інше.

Бажано окремо відмітити світлотерапію біоптрон, аналогів якому
немає у світі.

Чи можливо життя без світла? Звичайно ні! Біоптрон – сила світла
для здоров`я та краси. Стародавні цивілізації і медицина того часу це
добре знали і використовували

Силу світла при лікуванні, профілактиці та реабілітації. Особливо
важливо, що світлотерапія біоптрона не має побічних дій, як інші лі-
кувальні  засоби, та може застосуватись з усіма фармакологічними
препаратами. Препарат світлотерапії  біоптрон сертифікований як
медичне обладнання, що відповідає усім вимогам Директиви
93/42/ЕЕС.
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Світло біоптрон поляризоване, поліхроматичне, некогерентне,
низькоенергетичне.

Світло біоптрон стимулюе активність клітини. Організм людини
складається з більш ніж 70 трильйонів клітин. Світло біоптрон сти-
мулює мікроциркуляцію, обмін речовин, відновлювальні та регене-
ративні процеси, захисну систему організму. Біоптрон у медицині
найбільш ефективний при загостренні ран і відновлення тканин, лі-
кування болю у ревматології та спортивній медицині під час фізіо-
терапії та реабілітації. Немає рівних біоптрону при загоєнні ран після
травм або ушкоджень, опіків, післяхірургічних ран, виразки ніжних
кінцівок, пролежнів. При лікуванні болю світло Біоптрона найбільш
ефективне при ревматоїдних атритах, болях в попереку, болях в шиї.
Це конче необхідно для осіб з обмеженими можливостями. Біоптрон
створює та зберігає красу, зменшує ознаки старіння шкіри та поси-
лює дію косметичних засобів.

Світлотерапія біоптрон застосовується для кожного та всюди,
вона без ліків, без хірургічного втручання, без виявлених побічних
ефектів, проста у застосуванні.

Біоптрон безпечний для дітей, один апарат для всієї родини. Біо-
птрон також допомагає  у лікуванні Ваших домашніх улюбленців. 

Сьогодні к апаратам біоптрон приєднався – medolight, який за
допомогою 108 світлодіодів генерує червоне світло та ближню час-
тину інфрачервоного випромінювання.

Його переваги: це не великий за розміром, мобільний (завдяки
вбудованому акумулятору), простий в експлуатації, безпечний, ви-
користовується в домашніх умовах і під час подорожі.

Це швидка допомога, яка поруч з Вами і може врятувати Вам
життя, поки приїде швидка. Вибір світлотерапії біоптрон – пра-
вильне рішення. Легкий та компактний, допоможе Вам в будь-який
час в будь-якому місці.

Литература

1. [«Применение биоптрон- пайлер-света в медицине» под редакцией
проф. С.А. Гуляра и проф. А.Л. Косаковского]
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дизайну
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С.Г. Бібер
старший викладач кафедри дизайну                                                   

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»

РОЗГЛЯД УМОВ  ДЛЯ СТВОРЕННЯ БЕЗБАР’ЄРНОГО
ПРОСТОРУ В БУДІВЛЯХ

Загалом  архітектурне середовище, що оточує нас, нажаль, орієн-
товане на здорову людину. Але не всі люди вкладаються у ці стандарти,
і саме вони переживають багато незручностей у повсякденному житті.
Проектування архітектурного середовища на теперішній час вимагає
створення для людей з обмеженими можливостями безбар’єрного
простору в містах, зокрема у будівлях. Рішення цієї актуальної про-
блеми в основному залежить від економічного стану країни. Але не
залежно від рівня економіки країни, архітектурно-планувальні рі-
шення щодо створення безбар’єрного простору в будівлях,  необхідно
вже зараз виконувати в проектах згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006.
Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення. Виконання цих вимог надасть посилення соціального
захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Метою дослідження є виявлення шляхів досягнення безбар’єрного
простору, який необхідно створити для оснащення нових та пристосу-
вання існуючих об’єктів житлового та громадського призначення до по-
треб інвалідів та  людей з обмеженими фізичними можливостями.
Створення умов для вільного доступу маломобільних груп населення
до об’єктів житлового та громадського призначення сприятиме інтег-
рації у суспільство значної частини  населення, яка зараз незадіяна в ак-
тивному житті суспільства,  дасть змогу створити умови для залучення
їх в усі сфери соціального життя, забезпечити їх працевлаштування.
Інвалід – людина, що має порушення здоров’я зі стійким розладом
функцій організму, у тому числі з ураженням опорно-рухового апарату,
вадами зору і дефектами слуху, що приводять до обмеження життєді-
яльності і викликає необхідність його соціального захисту. Маломобільні
групи населення (МГН) – люди, що відчувають труднощі при самостій-
ному пересуванні, при отримані послуги,  необхідної інформації або
при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення відне-
сені інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки,
люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо. 

безбар’єрного                                                                Секція VІІІ
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Для безперешкодного доступу будівель для людей з обмеженими
фізичними можливостями необхідно забезпечити наступні умови:

– доступність місць цільового відвідування і безперешкодність
переміщення всередині будинків і споруд;

– безпеку шляхів руху (у тому числі евакуаційних), а також місць
проживання, обслуговування і прикладення праці;

– своєчасне отримання МГН повноцінної і якісної інформації,
яка дозволяє орієнтуватися в просторі, використовувати обладнання
(у тому числі для самообслуговування), отримувати послуги, брати
участь у трудовому і навчальному процесах;

– зручність і комфорт середовища життєдіяльності. (На рис.1,2
наведені приклади номерів готелей та санвузлів в будівлях). 

Рис. 1. – Приклади номерів у готелях     

Рис.2 – Санвузли для інвалідів

Секція VІІІ                                               Наукові напрями
дизайну
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У проектній  діяльності запроваджено комплекс державних стандар-
тів та норм щодо проектування і будівництва житлових будинків, гро-
мадських будівель та споруд, планування і забудови сільських та міських
поселень, формування архітектурного середовища життєдіяльності для
маломобільних груп населення. Обов’язковими стали нормалі архітек-
турно-планувальних модулів житлового та громадського призначення
для інвалідів. Виконання цих вимог дасть змогу посилити соціальний
захист осіб з обмеженими фізичними можливостями та створити для них
у будівлях без бар’єрне середовище, щоб вони мали можливість брати
участь в усіх сферах життя і  відчували себе потрібними суспільству. Впро-
вадження результатів дослідження буде використане в курсовому та
дипломному проектуванні.Отже, необхідно створити  умови для проек-
тування, будівництва та експлуатації об’єктів житлового та громадського
призначення в яких враховані вимоги для  комфортного проживання
всіх громадян незалежно від стану їх здоров’я і ступеня мобільності.
Створення сприятливих умов для життєдіяльності людей з обмеженими
фізичними можливостями повинно стати приорітетом  державної полі-
тики та невід’ємною частиною процесу містобудівного проектування .

Література

1. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України
від 21 березня 1991 р. № 875-XII // Голос України. – 1991. – № 82.  

2. ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд
для маломобільних груп населення.

Горбик О.Р.,
канд.архітектури., акредитований член УАА,

член Національної спілки архітекторів України, ГАП, 
Дегтярьов М.Г.,

наук. співробітник заповіднику  «Стародавній Київ», 
дійсний член Нью-Йоркської академії наук,

член Національної спілки художників України.

CМІЛИВЕ ПРИПУЩЕННЯ: ЗАСНОВНИК КИЄВА 
МІГ БУТИ ОСОБОЮ З ФІЗИЧНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ

Одним із напрямків  наукової роботи студентського навчально-нау -
кового виробничого підрозділу (СННВП «Майстерня»), створеного на
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базі  кафедри дизайну університету «Україна»,  є «ретроспективний
протодизайн» – новий напрямок сучасного дизайну, спрямований
на розробку історичних об’єктів,  які могли бути створені до загаль-
ноприйнятого часу становлення дизайну, як самостійної професійної
діяльності в період промислової революції.

Зразки виробів протодизайну віддалених часів, що виконані
стародавніми технологічними методами та інструментами, або не
збереглися, або існують у вигляді нечисленних історичних та архео-
логічних раритетів. Методично, до початку розробки ескізів об’єктів
ретроспективного протодийну, необхідно створити словесні описи
їх можливих варіантів, так званих текстових моделей.

Працюючи над моделями, що відносяться до протодизайну часів
заснування столиці України, ми висунули новітню гіпотезу, що уточ-
нює пояснення назви славетного міста [2].

Відомості про заснування Києва братами Києм, Щеком, Хори-
вом і сестрою Либідь дійшли до нас з літопису «Повість минулих літ»
великого Нестора. З цього твору зрозуміло, що місто, розташоване
в землях слов’янського племені полян, назване на честь старшого
брата, проте прямо не вказано, коли це відбувалося та до якого на-
роду належали засновники. Ці питання цікавили багатьох істориків,
які визначали вік міста у широких межах (разючим прикладом ра-
дянської псевдонауки є «призначення» вічному Києву лише 1500
років). Імена засновників для науковців були незрозумілими, не іс-
нували в сучасних мовах слов’янських етносів, тому більшість вчених
відносили їх до різних народів: стародавніх персів, вірмен, готів,
хазар, норманів- варягів та ін., хоча в цих мовах такі імена не відомі. 

Будучи прихильниками школи проф. В.М.Бебека [1], щодо авто-
хонності української нації, ми підтримуємо гіпотезу, що Кий, Щек,
Хорив і Либідь були праслов’янами. Відомо, що у первісних народів
імена майже обов’язково щось означали. Такими є сучасні імена
слов’янського походження, що легко розшифровуються, наприклад,
Св’ятослав, Мстислав, Володимир, Людмила та ін. Імена засновни-
ків Києва так само можна пояснити, але їх одно-двоскладовість та
деяка незрозумілість сучасниками означає, що вони виникли у най-
давніші часи, можливо палеоліту чи раннього неоліту.

Вперше звернувшись для тлумачення імен до української мови,
яка найбільше відповідає праслов’янській, оскільки наша нація зай-
має центрове положення у системі розселення слов’янських народів,
вдалося пояснити ці імена. 

Секція VІІІ                                               Наукові напрями
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У найдавніші часи приходу праслов’ян на берег Дніпра, коли ще
не було ні залізних, ні бронзових виробів, основною зброєю та
знаряд дям праці були дерев’яні киї (палиці, посохи). Гіпотетично за-
сновник столиці Кий міг бути найкращим бійцем і воїном у змаган-
нях на киях, міг мати змолоду травму ноги, тому ходив, спираючись
на гарно оздоблений кий, за що отримав своє ім’я та бойову кличку.
Травма ноги могла надати йому можливість застосовувати незвичні
для ворога прийоми нападу та захисту, які забезпечували перемогу.
На підтвердження тези, що Кий міг бути особою з вадами травмова-
ної ноги, вкажемо на такий феномен: видимі наслідки бойових по-
ранень завжди справляли позитивне враження на людей, додавали
слави воїнам. Згадаємо київського богатиря Іллю Муромця, який
змолоду не ходив 33 роки, шкутильгали Ярослав Мудрий, Чінгіз-
Хан, Тимур, були одноокими адмірал Нельсон, фельдмаршал Куту-
зов, без ніг залишився льотчик О.Мересьєв. А сьогодні героями
є поранені бійці АТО, що повертаються на позиції після травм. 

Таким чином, Великий князь засновник нашої столиці Кий ціл-
ком міг бути за сучасними поняттями маломобільною особою.
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ДО БЕЗБАР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ХРЕЩАТИЦЬКОЇ ДОЛИНИ

Хрещатицька долина, по якій зараз пролягає головна вулиця сто-
лиці України Хрещатик, де розташовані центральні майдани, не
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завжди входила навіть у межі стародавнього Києва. Лише за часів
Ярослава Мудрого відбулося обваловування та будівництво міських
мурів з дубових колод (залишки можна бачити на сучасній вулиці
Б. Грінченка) та Жидівських воріт, що розкривалися на південний
шлях, що вів до земель хазар, іудейського віросповідання (на місці
сучасного майдану Незалежності). Через них у Київ свого часу увір-
валися війська хана Батия. Тобто, у ті часи лише частина північного
схилу долини входила у захищений град. За нашою гіпотезою свою
назву долина отримала після хрещення киян у річці, що протікала
нею, хоча досі панують думки, що ця подія відбулася на берегах річок
Дніпро або Почайної, де знаходилась тогочасна головна київська га-
вань для торговельних і військових човнів – лодій, дубів тощо.

У часи Тараса Григоровича долина була такою ж пусткою, а на міс -
ці майдану Незалежності лежало Козине болото. Проте вже в кінці
ХІХст. місцевість була забудована найкращими модерновими спо-
рудами з міською Думою на чолі і перетворилася на головну вулицю
губернії.

Під час ІІ світової війни, у 1941 році майже весь Хрещатик був пі-
дірваний і знищений радянськими військами. Залишився тільки
квартал у межах вулиць Хрещатик, Б.Хмельницького, Пушкінської,
б-ру Т.Г.Шевченка і ще декілька будівель. Після звільнення Києва
був проведений конкурс на кращий проект реконструкції Хрещатика
та почалася швидкісна відбудова головної вулиці киянами за участю
полонених німців.

Долина Хрещатика отримала сучасний вигляд завдяки роботам
визначних українських архітекторів, серед яких відзначимо: Власова
О.В.,Єлізарова В.Д., Добровольського А.В., Приймака Б.І., Мали-
новського О.І., ЗавароваО.І., Гопкало В.І., Комаровського О.В., Ко-
ломійця В.Є., Філенка Л.І., Гершензона М.Ш. та багатьох інших.
Завдяки їм Хрещатик здобув чудове своєрідне архітектурне обличчя,
яке ми за стилістичною виразністю визначимо, в основному, як ук-
раїнське необароко та неокласицизм.

У наш час продовжується жвава полеміка щодо подальшої забу-
дови і реконструкції цієї долини. Ведеться безсоромне будівництво
висотних та інших споруд, які не додають слави теперішнім авторам
і просто псують здобутий визначними попередниками прекрасний
вигляд головної вулиці столиці України.

За гучними звинуваченнями у численних порушеннях та негараз-
дах і диспутами на загальні теми майбутнього Хрещатика загубилася
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така важлива для сучасного містобудування, архітектури та дизайну
тема, як  формування безбар’єрного середовища. Ганебним є таке
становище, що сам Хрещатик та його споруди практично недоступні
для мало мобільних груп населення (МГН), до яких відносятьсяін-
валіди з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору і дефек-
тами слуху, а також особи похилого віку і непрацездатні. Так, пандуси
у підземних переходах мають утричі більший ухил, ніж нормативний,
більшість будинків і споруд громадського та житлового призначення
взагалі не мають пандусів, перил, підйомників. Відсутні пристосо-
вані для інвалідів туалети. Чи не найганебнішою насмішкою над
МГН є пандус у тамбурі будинку ГоловКиївархітектури, яким взагалі
не можуть користуватись інваліди. Хоча якраз саме ця будівля мала
би бути прикладом для інших. Якщо головна вулиця держави не при-
стосована до потреб МГН, то що можна вимагати від інших населе-
них пунктів?

Рухаючись у європейське співтовариство ми нарешті тільки у 2006 ро -
ці прийняли державні будівельні норми «Доступність будинків і спо-
руд для маломобільних груп населення: ДБН В.2.2-17:2006, але, як
бачимо, до впровадження їх у життя ще далеко. Тому, вважаємо за
необхідне терміново розробити проект безбар’єрного Хрещатика та
прилеглої території.

Дударець В.Н., 
ВМУРОЛ «Україна», Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРОСТОРОВОЇ ФОРМИ 
В МИСТЕЦТВІ ТА ДИЗАЙНІ

Мистецтво з найдавніших часів сприймається людьми як природ-
ній засіб комунікації, який супроводжує людину протягом усього
життя. Цей специфічний вид людської діяльності виник на самих
ранніх етапах розвитку людської цивілізації і є, в силу загальнозро-
зумілості образотворчих образів, універсальним засобом спілку-
вання, що забезпечує трансляцію, акумуляцію культурних кодів між
індивідуумами, етносами, поколіннями.

Коди складають мову візуальних мистецтв і являють інтерес для
цілого комплек су дисциплін семіотичного плану: семіотики мистец-
тва, передовсім у тій її частині, що пов’язана з дослідженнями
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знакових систем в окремих жанрах, семіотики культури і окремих її
відгалужень. Ці галузі філософії культури з’явились в результаті по-
ширення загальної теорії знаків на різні галузі культури. Однак, так
само як сфера вербальної мови значно ширша за сферу мовних, так
і мова дизайнерського простору екрана не може бути зведена до ві-
зуальних кордонів мистецтва. Знаковий підхід щодо візуальної мови
в дизайні пов’язаний з більш глибо ким розумінням відмінностей ви-
разних засобів у візуальних мистецтвах від знаків вербальної мови не
лише за зовнішньою формою виразу, але й за способом зв’язку із
змістом, а також за особливостями самого цього змісту. Саме у мож-
ливостях довільно го пов’язування знаків мови зі своїми значеннями
мистецтво постає світом, який заселений символами. Мистецтво
може знайти форму усвідомлення того, що в зоровосприйнятному
предметному світі є якийсь інший спосіб виразу змісту, ніж умовне
означення того, що ці розуміння не підлягають буквальному пере-
кладу з візуальної мови на вербальну.

Особливо плідною виявилась загальна теорія знаків Ч.Пірса, що
вводила межово широке поняття знака, включаючи не лише умовні
знаки, як це робила семіологія Ф. де Соссюра, але будь-які засоби
репрезентації, що вказують на денотат як за рахунок суміжності з
ним, так і за рахунок уподібнення йому.

Ототож нивши функцію предмета з його значенням як знака,
У.Еко дійшов логічного кінця, здійснивши перехід від протистав-
лення речі і знака до їх злиття, що започаткувала школа М.М. Бах-
тіна, розвивав Р.Барт і постструктуралізм, закінчив У.Еко.

Дослідження особливостей інтерпретації просторової форми
в мистецтві та дизайні. Програма Кандинського, зберігаючи інтерес
до суб’єктивних вражень від видимої форми, видавалась сучасникам
недостатньо науковою і була доповнена пропозиціями зосередитись
на більш об’єктивному вивченні психофізіологічних закономірнос-
тей зорового сприйняття, від якого залежать реакції на основні еле-
менти-ознаки з арсеналу виразних засобів у просторових мистецтвах. 

Переведення вивчення візуальної мови в природничо-наукову пло-
щину розвиває натуралістський підхід до неї як даної природою, тобто
загальнозначущої (як казали античні греки «по природі», а не «по вста-
новленню»). А тим часом, альтернативна на туралістичній, культурно-
історична концепція мови отримала підстави не тільки в лінг вістиці,
айв мистецтвознавстві. Проявляючи інтерес до порівняльно-істо -
ричного вив чення мов, мистецтвознавці услід за лінгвістами почали
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переходити до тлумачення ві зуальних мов у множині як до опрацьова-
них в культурі систем засобів сприйняття і осмислення просторових
видів мистецтва. Зрозуміло, що множина визначається уподіб ненням
мов художнім стилям. Розглядаючи проблеми стилеутворення в мис-
тецтві, можна протиставити ідею природної матеріально-технічної обу-
мовленості стилю ідеї його залежності від духовних факторів, котрі
мають духовне походження і вказують на причини надання переваг тим
чи іншим виразним засобам у мистецтві різних історич них епох, зміна
яких повинна стати предметом спеціальної «історичної граматики» мов
просторових видів мистецтва. Такою, наприклад, була методологія
Г.Вельфіна, який постійно порівнював форми сприйняття з мовою
норм граматики і синтаксису, яких предметні форми і просторові від-
носини екрана стають носіями інформації. У відповідності з цією схе-
мою: культурологічний контекст, «мода» на відповідні форми аналізу
і домінуючі методології, випрацювані в культурі форми освоєння
суб’єктом простору, його перцептивні, аперцептивні і концеп туальні
моделі, способи його структурування є тими семіотичними засобами,
за допо могою яких відбувається осмислення просторових феноменів
візуальних мистецтв, які, своєї черги, є просторовим каналом інфор-
мації, з яким координуються просторові коди, що утворюють мову
предметних форм і просторових відносин екрана.

Розуміння (тобто привласнення сенсу) будь-якого простору –
будь то простір художніх творів або світу культури, – це створення
його структури в процесі усвідомлення. У той час як інтерпретація –
це опис структури, механізмів функціонування та репрезентації –
перетворення цієї структури. Обидва процеси безпосередньо зале-
жать від наявності та виявлення в матеріальному носії деяких шарів,
звернених до свідомості людини. Саме через них (і в них) відбува-
ється втілення художніх (і життєвих) смислів і  зміна самої свідомості
в процесі творення, втілення смислів в матеріальні носії.

Провівши теоретичне дослідження, можна виділити такі особли-
вості інтерпретації просторової форми:

1. Натуралістський підхід, тобто підхід до форми як даної приро-
дою (загальнозначущої); психофізіологічний процес сприйняття.

2. Культурно-історична концепція – тлумачення у множині як до
опрацьованих в культурі систем засобів сприйняття і осмислення.

3. Теорія історичної зміни форм сприйняття – її прихильники на-
полягали на культурній обумовленості «установок» на сприйняття
певних елементів видимої форми.
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4. Сприйняття та інтерпретація форм через вихідні просторові
прасимволи, які задають фізіогномію образів.

5. Кожна знакова система в культурі є лише частиною цілісного
механізму взаємодії несхожих один на одного за своєю організацією
і тому взаємодоповнюваними мовами і кодами елементів.

6. Розрізнення «синтаксичного» і «семантичного» коду.
Бажання людини інтерпретувати глибинні сенси будь-якого змо-

дельованого (в тому числі і художнього) простору змушує його крім
даних безпосереднього чуттєвого сприйняття занурюватися і в се-
мантико-ментальні структури власної свідомості. І тоді перед реци-
пієнтом відкриваються можливості вивільняти ті значення, які
спочатку потенційно містяться в тексті твору, культури та людської
свідомості – структуруючи внутрішній і зовнішній хаос новим за-
пропонованим способом.

Липовцева Катерина Дмитрівна
Київський національний університет будівництва і архітектури

Повітрофлотський проспект, 31, Київ, 03680 , тел. 241-55-80, 
e-mail: lipovtseva.katerina@gmail.com

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ
ДЛЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ЛЮДЕЙ

Політичні та економічні зміни в багатьох країнах Центральної та
Східної Європи, у тому числі і в Україні, загострили проблеми життє-
діяльності населення, викрили нові суспільні протиріччя. Економічна
ситуація спричинила поширення безробіття та посіяла емоційну не-
стабільність серед людей, що вплинуло на розвиток суспільства у ці-
лому. Особливе занепокоєння викликає поява великої кількості
безпритульних людей, як окремих осіб так і цілих сімей, вони деста-
білізують ситуацію вулиць і міст, створюючи небезпеку, а в окремих
випадках і злочини, як дрібні крадіжки так і вчинки, що загрожують
життю людей. 

Нові соціальні умови та увага уряду держави щодо становища со-
ціально уразливого прошарку суспільства, а саме безпритульних
громадян зумовили виникнення закладів соціального захисту насе-
лення. Вагомою складовою у алгоритмі розвитку  безпритульних
є заклади для соціальної та медичної реабілітації.
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Проаналізувавши етапи розвитку будівель, що подібні за функцією
до реабілітаційних центрів, а також ситуацію стосовно центрів для без-
притульних, що склалася в Україні на прикладі міста Києва, маємо
змогу зробити певні висновки. Наявність у сьогоденні діючих реабілі-
таційних осередків ускладнюється певною мірою функціонуванням
таких закладів у пристосованих або перебудованих будівлях. Ураху-
вання вимог до створення реабілітаційного середовища для безпри-
тульних людей, сімей та маломобільних груп, при проектуванні
реабілітаційних закладів, позитивно вплине на становище безпритуль-
ності в місті та  на інтеграцію безпритульних  громадян у суспільство.

У вітчизняній архітектурно-містобудівній практиці є розробки зі ство-
рення архітектурного середовища, пристосованого до вимог окремих ма-
ломобільних категорій людей, але в них не розглядаються питання щодо
створення центру повного циклу реабілітації для бездомних громадян та
груп-сімей, які потребують допомоги держави та тимчасового житла. Ак-
туальність теми дослідження підтверджується потребою суспільства .

Проблема загострення бездомності в країні врахована в Держав-
ній програмі з попередження бездомності та реабілітації нужденних.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України було затверджено план
заходів щодо реалізації концепції соціального захисту громадян та
забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими мож-
ливостями до житла, до об’єктів житлового і суспільного призна-
чення. Поставлені завдання щодо необхідності вдосконалення
моделі реінтеграції бездомних громадян, виходячи з їх потреб та при-
належності до різних груп населення. Означені програми передба-
чають створення центрів комплексної реабілітації бездомних,
відділень соціальної та медичної реабілітації. 

Метою дослідження стало визначення принципів архітектурно-
планувальних рішень соціально-реабілітаційних центрів для безпри-
тульних людей, сімей та маломобільних громадян. Основна робота
таких центрів спрямована на поступове повернення особи до само-
стійного повноцінного життя, шляхом надання їй комплексу соці-
альних та медичних послуг з урахуванням індивідуальних потреб,
зниження негативних психологічних наслідків «вуличного» життя.

Соціально-економічна значущість отриманих результатів до -
слідження поляє у покращенні умов реабілітації та оздоровлення
безпритульних людей, сімей та маломобільних громадян завдяки
створенню оптимальної функціонально-просторової організації
центрів реабілітації, що враховує особливості реабілітаційних
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програм. Найважливішим показником соціально-економічної зна-
чущості є соціальна захищеність людей через їх реабілітацію, яка
сприятиме соціальній інтеграції їх у суспільство.

Проведені натурні обстеження та аналіз  функціонально-просто-
рової організації сучасних установ, які забезпечують реабілітацію
безпритульних,  анкетне опитування фахівців, які займаються про-
блемами реабілітації. За  результатами проведеної роботи, викона-
ний типологічний аналіз установ, що забезпечують реабілітацію
безпритульних і розроблена класифікація центрів реабілітації за на-
ступними критеріями: спрямованість реабілітації; вікові категорії
реабілітантів; тривалість їх перебування в центрі; розташування, міс-
ткість та структура центру.

Визначений комплекс вимог до функціонально-просторової
організації центрів, який обумовлений специфікою реабілітаційного
процесу. 

Для дослідження був обраний новий тип закладу об’єкту архітек-
турного проектування – реабілітаційний центр для людей, сімей та
маломобільних громадян з різною соціальною належністю. Пропо-
нуються наступні принципи  формування архітектурно-плануваль-
них рішень таких центрів: інтеграція, доступність, варіативність та
адаптація. Виділені такі прийоми, як: цілісність; об’ємно-просторо-
вий взаємозв’язок з модульною та поліфункціональною складовою;
комфортність; комплексна гармонізація архітектурного і природного
середовища з врахуванням візуального та територіального факторів. 

Наведені прийоми формування архітектурного середовища допов-
нені конкретними методами, що забезпечують їх реалізацію: метод
комплексного архітектурно-просторового підходу; метод підпорядку-
вання архітектурного рішення існуючим природним умовам; метод
трансформативності. Визначені основні напрямки просторового роз-
витку соціально-реабілітаційних центрів для безпритульних, серед них:
трансформативний – багатоцільове використання приміщень, зміна
функціонального навантаження, використання блок-модульних меб-
лів та обладнень; саморобний – вихованці самостійно формують своє
оточення за рахунок декоративних засобів та предметів інтер’єру.

На основі проведених досліджень розроблені пропозиції щодо ефек-
тивного розміщення даних закладів у структурі містобудівних утворень. 

Організація в усіх містах України соціально-реабілітаційних цен-
трів повного циклу є необхідною складовою  соціальної політики єв-
ропейської демократичної держави.
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Макарчук Маріанна Петрівна
начальник відділу організації наукової діяльності 

Університету «Україна»

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Продовжуючи висвітлення міжнародного досвіду (у попередні
роки було розглянуто досвід Іспанії, Франції, Канади) створення
кращих умов життєдіяльності для людей з обмеженими фізичними
можливостями у світі  сьогодні зупинимось на країні, яка дуже на-
полегливо готується до світового контролю – Бразилії. У 2016 році
столиця Бразилії Ріо-де-Жанейро буде приймати Олімпійські ігри,
і уряд країни поставив завдання про забезпечення 100% доступу
у місті до великих спортивних заходів всіх 900 000 людей з обмеже-
ними фізичними можливостями, які проживають у 6 млн. мегаполісі.  

У Бразилії інвалідність мають 14% населення (дані 2003 року).
Частка населення за віковими групами складає: у віці від 0 до 14 років –
4,3%, з 15 до 64 років – 15,6%; старші 65 років становлять 54%.

Бразилія є єдиною країною в Латинській Америці, яка готує
собак-поводирів, і число таких собак збільшується з кожним роком.
В Бразилії кожна державна установа чи громадський транспорт по-
винні приймати собак-поводирів, інакше їх чекає штраф від 220 до
12 тис. доларів США.  

В цій країні людей з інвалідністю
часто можна побачити в магазинах,
в держустановах, в банках. Як з’ясува-
лося, в Бразилії, була велика кампанія
з повернення цієї когорти людей до нор-
мального життя. Тому всюди було прий -
нято принцип універсального дизайну:

– відсутність бордюрів на дорогах та
порогів у будівлях: плавний перехід,
похилий спуск, при в’їзді-з’їзді з тро-
туару, в магазини чи банки. Ліфт пі-
дйому чи спуску навіть на 5 східців!
Пандуси у всіх державних та громад-
ських місцях. 
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– спеціальна залізна смуга поперед-
ження з шипами-виступами перед про-
їзною частиною: орієнтування для
людей з поганим зором, що до проїж-
джої частини один крок, і людина на
візку не докладатиме додаткових зу-
силь для утримання коляски на похи-
лій площині. У розділовій смузі теж є
розрив для проїзду на колясці і для
нормального проходу сліпої людини;  

– спеціальні смуги для сліпих по всій до-
вжині основних тротуарів: ці смуги доходять
до ескалаторів метро,   до ліфтів, до автобус-
них зупинок. Постійно йде перебудова і ос-
нащення цими смугами всіх вулиць країни. 

– електричні коляски з кошиками для
пересування: їх безкоштовно надають всі
супермаркети, великі бібліотеки чи інші ве-
ликі установи. Ними користуються і люди з
інвалідністю, і пенсіонери, і молоді: при
переломах, вагітності, з дітьми. 

– підйомні пристрої та май-
данчики для колясок у автобусах,
тролейбусах, метро.

– низькі телефонні кабінки:
можливість на візку поговорити
з таксофону.  

Дуже часто різні громадські
організації займаються тестуван-
ням різних пристосувань для
людей з інвалідністю. Тесту-
ванню підлягають: 

1. Вулиці, переходи
2. Житлові будинки
3. Бізнес-центри
4. Державні установи
5. Музеї, галереї, театри
6. Громадський транспорт і таксі
7. Автобусні стоянки, вокзали
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8. Медичні та оздоровчі заклади
9. Церкви та різні святі місця
10. Навчальні заклади
11. Парки та місця відпочинку.
Як бачимо, Бразилія переробляє дизайн вулиць, будівель, і міст

і практично кожного дня покращує життєдіяльність людей з обмеже-
ними фізичними можливостями.  

До речі, наша країна, ще в липні 2009 року в Постанові КМУ
№ 784 «Про затвердження плану заходів щодо створення безпе -
решкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями та інших маломобільних груп населення на
2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна» окреслила свої кроки для реа-
лізації державної політики із створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та
інших маломобільних груп населення і на виконання положень
статті 9 Конвенції ООН про права інвалідів стосовно запровадження
універсального проектування та дизайну. Але таких здобутків як
Бразилія, Україна на жаль ще не має.

Мастрова А.А., 
гр.ДЗ -61, спеціальність «дизайн», т.4252610

Науковий керівник: Хавхун Г.М., канд. арх., доц.,

ПРИЙОМИ ВИРІШЕННЯ ДОСТУПНОСТІ 
МАЛОМОБІЛЬНИХ ДІТЕЙ 

ДО ІНТЕР’ЄРНОГО ПРОСТОРУ БІБЛІОТЕКИ

Публічні бібліотеки беруть початок з давніх часів. З появою пер-
ших носіїв інформації з’являються і перші бібліотеки як громадські
сховища пам’яток писемності.

Тривалий час бібліотеки існували при монастирях, королівських і
княжих будинках, перших університетах, але користувалися ними
лише певні верстви суспільства. Сьогодні, незважаючи на те, що  діа-
пазон джерел отримання інформації значно розширився, громадські
бібліотеки не втратили свого значення. При цьому, послуги, які вони
надають, значно розширились. Для бібліотек споруджують спе ціальні бу-
дівлі, до складу яких входить багато приміщень, такі як: книгосховище
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з системою стелажів, читальні зали (загальні, спеціалізовані, багато-
функціональні), приміщення бібліотечного обслуговування (абоне-
мент, каталог), комунікативно-експозиційні примі щення
(виставковий простір, музей), комунікативно-релаксаційні (тераси,
зони відпочинку, зимові сади, кафе), комунікативно-утилітарні (холи,
вестибюлі, фойє, атріуми). Бібліотека  сьогодні –  це не тільки примі-
щення для зберігання книжок, а й центр розумової та творчої актив-
ності.  Як зазначаюсь науковці Горбачев А., Цесарська Г. «принципом
організації бібліотечного простору стає відкритість, доступність, про-
зорість публічної бібліотеки. Інтер’єр повинен запрошувати».

Зручність та естетична привабливість – основні критерії сучас-
ного художнього оформлення бібліотечного інтер’єру, який покли-
каний створювати відповідний настрій, налаштовувати на роботу, від
якої не втомлюються, а отримують задоволення.

Всі ці вимоги є особливо актуальними для дитячої бібліотеки. Ди-
зайн-проект дитячої бібліотеки має поєднувати процес отримання
інформації і навчання, бути осередком для спілкування та врахову-
вати специфіку дитячого закладу. Окрім того, простір сучасної біб-
ліотеки має бути досить гнучким, тобто швидко реагувати на зміну
інформаційних технологій  і забезпечувати формат динамічного і різ-
номанітного навчання та  доступність мало мобільних дітей.

Основні положення дослідження впроваджені в дизайн-проекті
інтер’єру дитячої бібліотеки в Дніпровському районі м. Києва. Про-
ектом передбачається організація інтер’єрного простору з урахуван-
ням доступності маломобільних категорій відвідувачів. Бібліотека має
окремий вхід із трьома сходинами і пандусом з лівої сторони. З метою
організації динамічного простору, що може легко змінюватись відпо-
відно до потреб, було прийняте конструктивне вирішення меблів на
коліщатках. Висота стелажів 1500 мм, що теж робить їх доступними
для маломобільних дітей. Розташування меблів в читальному залі за-
безпечує безперешкодне пересування  на візках і безпеку шляхів руху. 

Розроблений дизайн-проект забезпечує комфортні умови та од-
накові можливості для роботи та отримання інформації для всіх від-
відувачів незалежно від рівня їх мобільності. 

Література

1. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення: ДБН В.2.2-17:2006. –  Офіц. вид. –  К.  : вид-во: Мінрегіон-
буд України, 2006. –  (Державні будівельні норми України). – С. 17.

Секція VІІІ                                               Наукові напрями
дизайну



519

Потачало Сабіна Віталіївна, 
Бундак Олена Анатоліївна 

Луцький інститут розвитку людини 
м. Луцьк, вул. Холмська 5/2, моб.0995565244

sabina.potachalo@gmail.com

БЕЗБАР`ЄРНЕ АРХІТЕКТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: 
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

У багатьох країнах ведеться значна робота з адаптації середовища
життєдіяльності до можливостей фізично ослаблених людей – інвалі-
дів різних нозологічних груп, людей похилого віку, вагітних, дошкіль-
нят, дорослих з дітьми на руках або в колясках, хронічно хворих тощо.

В Україні розроблений ряд нормативних документів, які визна-
чають вимоги до проектування безбар’єрного архітектурного сере-
довища в будівлях і на відкритих територіях. При цьому, як і раніше,
інвалідів на вулицях, в парках, школах, вузах, поліклініках, аптеках,
магазинах не видно. Причин цьому чимало. Така ситуація свідчить
про актуальність проблеми, а вирішення її потребує нових підходів.

У 1993 році Генеральна Асамблея ООН прийняла «Стандартні
правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», які базу-
ються на основних міжнародних правових актах і констатують не-
обхідність реалізації заходів щодо забезпечення інвалідам рівних
можливостями з іншими мешканцями, в тому числі і доступності до
житла, будинків і споруд громадського обслуговування, місць
роботи та відпочинку. Чинне законодавство України відповідає по-
ложенням «Стандартних правил.....» щодо маломобільних груп на-
селення (далі – МГН).

Перелік об’єктів, доступних МГН, повинен встановлюватися зав-
данням на проектування, що затверджується у встановленому порядку
за узгодженням з територіальними органами соціального захисту на-
селення з урахуванням думки громадських об’єднань інвалідів.

На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної практики проекту-
вання, будівництва та експлуатації житлових та громадських будин-
ків і споруд, а також з урахуванням досвіду експериментального
проектування та реконструкції об’єктів з організацією доступності
МГН за ступенем значущості критерії організації безбар’єрного ар-
хітектурного середовища повинні мати такий порядок пріоритетів:
доступність, безпека, інформативність і зручність.
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Так, критерій доступності повинен містити вимоги: до можли-
вості безперешкодного і зручного руху МГН земельною ділянкою
або закладом обслуговування; до входів до будинків; до дверних і від-
критих прорізів; до безперешкодного руху комунікаційними шля-
хами, приміщеннями і просторами як у будинку, так і на земельній
ділянці; до можливості своєчасно скористатися місцями відпочинку,
очікування і попутного обслуговування; щодо проходів до різного
обладнання і меблів; до ширини внутрішніх сходів.

Під безпекою слід розуміти можливість безперешкодного прожи-
вання у житловому будинку, відвідування об’єктів обслуговування
без ризику бути травмованим будь-яким чином або заподіяти шкоду
своєму майну, будинку, споруді чи обладнанню. Це стосується роз-
міщення вхідних площадок, сходів і підйомних пристроїв та їх захист
від атмосферних опадів; шляхів руху МГН усередині будинку, а також
матеріалів для огороджень, дверей і т. ін.

До вимог критерію інформативності рекомендується включити:
своєчасне розпізнавання орієнтирів у архітектурному середовищі бу-
динків; точну ідентифікацію свого місця знаходження і місць, які є
метою відвідування; використання засобів інформування, які відпо-
відають особливостям різноманітних груп споживачів; можливість
ефективної орієнтації відвідувачів як у світлий, так і в темний час
доби; скорочення часу і зусиль на отримання необхідної інформації;
можливість мати безперервну інформативну підтримку на усьому
шляху руху будинком.

Критерій зручності рекомендується формувати на основі таких
вимог: створення умов для комфортного проживання мешканців жит-
лових будинків, для мінімальних витрат часу і зусиль на задоволення
своїх потреб відвідувача об’єктів обслуговування; забезпечення своє-
часної можливості відпочинку, очікування і додаткового обслугову-
вання; забезпечення умов для компенсації зусиль, які були витрачені
під час руху і отримання послуг; підвищення якості обслуговування
через його концентрацію у просторі будинку; збільшення асорти-
менту послуг з урахуванням стану здоров’я відвідувачів за рахунок
створення додаткових умов, які допомагають відвідувачеві в отри-
манні необхідного обслуговування.

Нормалізацію зазначених пріоритетів пропонується запроваджу-
вати на основі ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність
будинків і споруд для маломобільних груп населення», які набули
чинності з 01.10.07 р. ДБН складається з 7 розділів, в яких послідовно
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розглядаються сфера застосування, нормативні посилання, терміни
та визначення понять, загальні положення, вимоги до земельних ді-
лянок, загальні вимоги до будинків і споруд.

Не дивлячись на те, що в наш час діють більше 10 нормативних
документів (ДБН, СНиП тощо) на даний час найбільш слабкою і від-
сталою ланкою залишається діяльність, безпосередньо пов’язана з ро-
ботою архітекторів, проектувальників, сферою управління, розвитком
міст та інших населених пунктів, міською інфраструктурою, благоус-
троєм і обладнанням міського простору, плануванням і обладнанням
будинків і споруд, інформаційних і орієнтувальних просторів.

Широке застосування законодавчих та нормативних документів
з питань формування максимально зручних умов життєдіяльності
МГН – це один із критеріїв на шляху України до Європейського
Союзу.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України виступає за збільшення без-
бар’єрного середовища для інвалідів. Проте «є порушення вимог
ДБН під час реконструкції будівель. Часом проектувальники ухва-
люють нераціональні рішення через відсутність досвіду забез -
печення необхідних умов для інвалідів, або ж через небажання
окремих інвесторів ці проблеми вирішувати та намагання зеконо-
мити», – зазначав директор Департаменту містобудування та архі-
тектури Мінрегіону І. Соколов: А це, за його словами, вимагає
посилення відповідальності замовників, проектувальників та під-
рядників за допущені відхилення від ДБН, які регламентують до-
ступність новобудов для інвалідів.

Степаненко Наталія Сергіївна
2 курс, спеціальність «Облік і аудит» Університет «Україна»

Тел.: 044-423-66-51
Науковий керівник: Іванова Катерина Іванівна, ст. викладач

НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ БЕЗБАР’ЄРНОГО 
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Забезпечення вільного доступу і можливості переміщення в різ-
них об’єктах громадського користування є важливим фактором
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подолання безпорадності та ізольованості людей з інвалідністю. Ар-
хітектурна доступність, як і доступність в інших сферах, підвищує
шанси знайти роботу, здобути освіту, користуватися громадськими
послугами, брати участь у різних соціальних, культурних, оздоровчих
заходах, трудовому процесі, і таким чином, бути активними учасни-
ками соціально – економічного та політичного життя суспільства.   

З п’ятдесятих років минулого століття ці потреби почали розгля-
дати під впливом таких чинників, як «фізичні обмеження» або «об-
межені можливості користувача». Для опису дизайну, який визначає
та задовольняє потреби людей з урахуванням цих чинників, почав
використовуватись термін: «дизайн, в центрі якого користувач», або
«дизайн для користувачів» — USER–CENTRED DESIGN.

Найважливіший вплив на розвиток безбар’єрного дизайну спричи-
нили зміни у трактуванні проблем інвалідності не як причин певних
фізичних чи психічних порушень людини, а як акцентування на соці-
альному потенціалі її можливостей, на заваді реалізації яких стають
певні перешкоди. Ці зміни спричинили появу нових підходів до філо-
софії дизайну, яка від самого початку процесу проектування враховує
потреби користувачів. Вона з часом набула міжнародного визнання
і закріпилася як концепція «універсального дизайну». Універсальний
дизайн (UNIVERSAL DESIGN) — це основа для розробки проекту-
вання навколишнього середовища, громадських будинків і споруд,
транспортних засобів загального користування, речей, технологій,
будь-яких інформаційних видань чи способу подачі інформації та ко-
мунікацій таким чином, щоб ними могли користуватися найширші
верстви населення, незважаючи на їх можливі функціональні обме-
ження. UNIVERSAL DESIGN часто використовують в розумінні «ди-
зайн для всіх», або «інклюзивний  дизайн». Це не стиль дизайну,
а орієнтація на будь-який вид дизайну під лінзою соціальної гармонії.
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Степанець Ю.Ю.,
гр.ДЗ -41, спеціальність «Дизайн», 

Науковий керівник Хавхун Г.М., канд. арх., доц. 

ВИМОГИ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 
ЩОДО ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ

ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ З ВРАХУВАННЯМ ДОСТУПНОСТІ
МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Основними нормативними документами, які регламентують пи-
тання організації архітектурного простору з врахуванням доступності
мало мобільного населення, є ДБН В.2.2-17:2006 « Будинки і спо-
руди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп насе-
лення» та Нормалі архітектурно-планувальних елементів житлових
та громадських будинків з розрахунку їхнього використання інвалі-
дами: Посібник з проектування / За ред. В.В.Куцевича.

До категорії маломобільних груп населення (МГН) належать ін-
валіди з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору і дефек-
тами слуху, а також особи похилого віку і непрацездатні.

При ураженні опорно-рухового апарата інвалід змушений корис-
туватися  допоміжними засобами: тростини, стояки для ходіння, ми-
лиці, крісла-візки тощо. Використання цих пристосувань вимагає
певних умов і додаткового простору для безперешкодного і безпеч-
ного руху. 

Для інвалідів, які пересуваються у кріслах-візках, крім того, ще
необхідно забезпечити площу для поворотів і розворотів, в’їзду та ви-
їзду за мінімальної кількості рухів. Ця площа, в середньому, стано-
вить 1,5х1,5м.

Тому, прийняття необхідних параметрів простору у громадських
приміщеннях при визначенні проїздів і проходів, доступу до місць
обслуговування та обладнання залежить від ширини смуги руху для
різних категорій інвалідів та можливості їх зустрічного руху.

Ширина шляху руху в коридорах, та інших приміщеннях  на шля-
хах евакуації для відвідувачів на кріслах-візках повинна бути не мен-
шою: в одному напрямку – 1,5м; при зустрічному русі – 1,8м.

Глибина простору для маневрування крісла-візка перед дверима
під час відчинення «від себе» повинна бути не меншою за 1,2м, а під
час відчинення «до себе» – не меншою за 1,5м за ширини, не меншій
ніж 1,5м.
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Ділянки підлоги на шляхах руху МГН на відстані 0,6 м перед двер-
ними прорізами і входами на сходи і пандуси, а також перед поворо-
том комунікаційних шляхів повинні мати попереджувальну рифлену
і (або) контрастно забарвлену поверхню. Допускається передбачати
світлові маячки.

У приміщеннях, доступних МГН, не допускається застосовувати
ворсові килими з тов щиною покриття (з урахуванням висоти ворсу)
більше 0,013 м.

Килимові покриття на шляхах руху повинні бути щільно закріп-
лені, особливо на стиках полотнин і по краях різнорідних покриттів.

Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із при-
міщень і з коридорів у сходову клітку повинна бути не менше 0,9 м. 

Дверні прорізи не повинні мати порогів і перепадів висот підлоги.
За необхідності влаштування порогів їх висота або перепад висот не
повинні перевищувати 0,025 м.

В полотнинах зовнішніх дверей, доступних інвалідам, слід перед-
бачати оглядові панелі, заповнені прозорим і ударно міцним мате-
ріалом, нижня частина яких повинна розташовуватися в межах
0,3-0,9 м від рівня підлоги. Нижня частина дверних полотнин на ви-
соту не менше 0,3 м від рівня підлоги повинна бути захищена про-
тиударною смугою.

Прозорі двері й огорожі слід виконувати з ударно міцного мате-
ріалу. На прозорих полот нинах дверей слід передбачати яскраве кон-
трастне маркування заввишки не менше 0,1 м і зав ширшки не менше
0,2 м, розташоване на рівні не нижче 1,2 м і не вище 1,5 м від повер-
хні пішо хідного шляху. На шляхах руху МГН у будинках та спорудах
не допускається застосовувати обертові двері та турнікети завшир-
шки менше ніж 0,85 м.

На шляхах руху МГН рекомендується застосовувати двері на за-
вісах однобічної дії з фіксаторами у положеннях «відчинено» і «за-
чинено».

Ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями має бути
не менше, ніж 1,2м. Підходи до різного обладнання і меблів повинні
бути не меншими ніж 0,9м, а за необхідності повороту крісла-візка
на 90град. – не менше, ніж 1,2м.

Біля столів, прилавків та інших місць обслуговування, біля на-
стінних приладів, апаратів і пристроїв для інвалідів необхідно перед-
бачати вільний простір розмірами в плані не менше ніж 0,9х1,5м.
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При розміщенні стелажів, які передбачають самообслуговування,
та іншого обладнаннянеобхідно враховувати, що зона досяжності
для відвідувача у кріслі-візку повинна бути у межах: при розташу-
ванні збоку від відвідувача – не вище, як 1,4м і не нижче як 0,3м від
підлоги; при фронтальному підході – не вище як 1,2м і не нижче як
0,4м від підлоги.

Поверхня столів індивідуального користування, прилавків та
інших місць обслуговування, що використовуються відвідувачами на
кріслах-візках, повинна бути на висоті, не більшій, ніж 0,8м над рів-
нем підлоги.

Проте, слід зазначити, що дизайн-проект внутрішнього простору,
доступного для інвалідів, не повинен обмежувати умови користу-
вання ним для інших груп населення.

Ткаченко Д.Б., гр. 
ЗДЗ-61, спеціальність «дизайн», т.4287363

Науковий керівник: Хавхун Г.М., канд. арх., доц.,

ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ ЗАКЛАДІВ ТОРГІВЛІ
З ВРАХУВАННЯМ ДОСТУПНОСТІ 

МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Розширення і активне будівництво закладів торгівлі, з врахуван-
ням необхідності реалізації Конвенції ООН про права інвалідів, по-
требує пошуку нових дизайнерських концепцій і рішень таких
об’єктів.

Об’єкт  дослідження – інтер’єр торговельної зали. 
Предмет дослідження: формування інтер’єру торговельної зали

з врахуванням доступності маломобільних груп населення.
Мета дослідження: підвищення естетичної виразності, функціо-

нальної комфортності та  загальної доступності торговельних закладів.
Проблему створення безбар’єрного архітектурного середовища

досліджували вчені: Куцевич В.В., Лінда С.М., Дорохіна Г.І., Крав-
ченко І.Л. та ін. [2]

За рекомендаціями науковців, з метою створення для інвалідів та
інших мало мобільних груп населення безперешкодного фізичного
середовища, повинні бути забезпечені:
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• доступність до приміщень і безперешкодність пересування в ін-
тер’єрному просторі;

• безпека шляхів руху;
• інформованість щодо орієнтації в просторі;
• використання обладнання з врахуванням користування ним

мало мобільних відвідувачів;
• забезпечення зручності отримання послуг
При цьому, інтер’єрне середовище не повинно зменшувати ком-

фортність отримання послуг для інших груп населення. Тобто, зав-
данням дизайнера є створення простору, який забезпечить рівні
можливості і комфорт для всіх відвідувачів незалежно від їх мобіль-
ності [1,2].

На основі вивченого матеріалу, аналізу проектних розробок і про-
ведених досліджень виявлені наступні принципи формування про-
стору інтер’єру торговельної зали з врахуванням потреб мало мобільних
відвідувачів:

– універсальність (рівні умови для всіх відвідувачів);
– «вільна» підлога (застосування обладнання, яке підвішене, при-

кріплене до стін тощо);
– трансформативність (застосування обладнання, яке може змі-

нювати своє положення згідно потреб – опускатись, пересува-
тись тощо);

– концептуальний підхід (обґрунтованість прийнятого рішення);
– комплексність (комплексне врахування вимог нормативних до-

кументів щодо проектування закладів торгівлі, вимог щодо до-
ступності мало мобільних верств населення та застосування
засобів естетичної виразності інтер’єру); 

– синтез складових дизайну (декоративно-композиційні елементи
інтер’єру є складовими дизайн-ідеї) 

З врахуванням вищезазначених принципів розроблена модель ін-
тер’єру торговельної зали і дизайн-проект інтер’єру спеціалізованого
магазину годинників, який демонструє впровадження в реальне про-
ектування принципів формування простору інтер’єру з доступністю
мало мобільних відвідувачів.

Проектом передбачається максимально можливе вивільнення
площі підлоги. Рух покупців організований за часовою стрілкою
вздовж стелажів, які розташовані на стінах і підвішені до стелі по
центру приміщення і замикається зоною каси навпроти входу. Біля
каси розташований стіл для консультанта. Тут покупець може отри-
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мати консультацію і приміряти годинник. Таке розташування забез-
печує безперешкодний рух на інвалідному візку і зручне для інших
клієнтів. 

Композиційним центром–домінантою інтер’єру, є циліндричний
стелаж-труба, підвішений до стелі по центру торговельної зали, ви-
сота розміщення якого може регулюватись. Таке розташування
зручне для огляду. Стелаж-труба візуально сприймається в першу
чергу і концентрує на собі увагу. Інші стелажі розташовані на двох
протилежних стінах приміщення. На стіні біля входу вбудовані
у нішу  гіпсокартонної  конструкції фальш-стіни, а на протилежній
стіні  вписані в композицію декоративного панно у вигляді скляних
модульних циліндрів.

Таке планувальне рішення забезпечує вільний простір торговель-
ної зали, безперешкодний рух покупців і зручне їх обслуговування,
створює функціонально доцільне, зручне для роботи і комфортне
для всіх груп відвідувачів середовище.
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Хавхун Г.М.,
канд. арх., доц., науковий керівник

ЕВОЛЮЦІЯ ІНВАЛІДНОГО ВІЗКА

Перші згадки про інвалідний візок виявлено  в манускриптах
6 ст.н.е.у стародавньому Китаї, де згадується крісло на колесах. 
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Ще одним історичним свідченням походження крісел-візківє
опис візка для короля Іспанії Філіпа II, який був виготовлений
у 1595році. Це був візок підвищеної комфортності. Він мав опори
для ніг і підлокітники та нагадував високий дитячий стільчик, на
якому король здійснював щоденні прогулянки в саду.

Наступниметапом вдосконалення цього засобу пересування є кон -
струкція, розробленау1655році британцем Стефаном Фафлером.
Годинникар-інвалід сконструював триколісний апарат,на якому пе-
ресувався без сторонньої допомоги. Це був перший самохідний ін-
валідний візок, що приводиться в рух важелем.

У 1783 році винахідник з Англії Джон Доусон представив власну
модель інвалідного візка. Назвав він її «Бат-візок» за назвою міста,
де народився. У «Бат-візка» було третє колесо, яким можна було ру-
лити за допомогою спеціальної ручки. Візки Доусона  користувалися
великим успіхом серед жителів Бата, і  тому винахідник розробив
цілий модельний ряд: відкриті і криті, такі, які потрібно було штов-
хати, і навіть такі, які тягнув осел

У ХІХ столітті крісла-візки почали виготовляти з ручним керу-
ванням – візочник обертав великі задні колеса руками і тим самим
приводив його в рух. Але на вулиці пересуватися на таких візках було
незручно – бруднилися руки. Тому, в1881 році конструкція була до-
повнена зовнішнім ободом, який кріпився до колеса.

Не зважаючи на значний розвиток інвалідної техніки, візки ще
довгий час залишалися досить громіздкими, що значно ускладню-
вало їх зберігання і транспортування . У 1933 Гаррі Дженнінгс, ба-
жаючи допомогти своєму другові Герберту Евересту, сконструював
перший візок з легкої сталі, який складався. Пізніше друзі заснували
компанію з виробництва крісел-візків «Еверест-Дженнінгс», яка
довго була монополістом на ринку реабілітаційної техніки.

В СРСР масове виробництво інвалідних візків почалося лише
в 1980році. Завод у м. Володимирі почав випуск двох моделей кім-
натного і однієї моделі прогулянкового (важільного) візка за ліцензією
німецької фірми Meyra. І хоча ці зразки були важкими і громіз-
дкими, але завдяки їм тисячі радянських інвалідів отримали можли-
вість виїжджати за межі квартири і подорожувати.

Пізніше до арсеналу крісел-візків з ручним приводом додалися
візки з електроприводом. Перша така модель була винайдена ще
в 1916 році британськими інженерами, але спочатку не отримала
широкого поширення через високу ціну.
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З часом інвалідні візки удосконалюються і модернізуються, ста-
ють легшими. зручнішими і більш функціональними.

Суттєвий вплив на погляди суспільства та поводження з людьми
з обмеженими можливостями мали світові війни ХХ століття. Ос-
кільки багато ветеранів війни повернулися додому з фізичними уш-
кодженнями і психологічними травмами, з метою інтеграції їх
в русло нормального життя, урядами країн розроблялися спеціальні
програми щодо інвалідів. Британський уряд був першим, хто визнав
ці потреби і відкрив в 1944 році центр ушкоджень хребта в лікарні
StokeMandeville в Ейлсбері. Сер Людвіг Гутман, директор цього
центру, ініціював питання щодо організації змагань з окремих видів
спорту, як невід’ємну частину реабілітації ветеранів війни з обмеже-
ними можливостями.

З’явився новий вид спорту: перегони на інвалідних візках. Ці зма-
гання влаштовують для спортсменів, які мають певні види фізичних
обмежень, людей з ампутованими кінцівками, травмами спинного
мозку, дитячим церебральним паралічем та з слабким зором (у по-
єднанні з іншими видами інвалідності).

Основні такі змагання проходять на літніх Параолімпійських
іграх, де легкоатлетичні перегони на інвалідних візках проводяться
з 1960 року. Конструкція спеціальних спортивних візків дозволяє
спортсменам розвивати швидкість понад 30 км/год.

Моделі інвалідних візків весь час вдосконалюються розробляються
як універсальні візки, так і різні технічні засоби, призначені для людей
з певними захворюваннями або для певних умов пересування.

Наприклад,пристрій HondaWalking Assist розроблений для паці-
єнтів, що перенесли інсульт. Вінскладається зі зручного каркаса
й компактних моторів, що працюють від батареї, і носятьна ременях
поверх одягу. Апарат допомагає людям, що втратили здатність ходити
в результаті травми, хвороби чи з інших причин. У пристрої реалізо-
ваний алгоритм ходьби – для забезпечення симетрії руху й збіль-
шення довжини кроку керівний комп’ютер задіює мотори, базуючись
на інформації, отриманої із сенсорів кута відхилення стегна. Завдяки
сучасним малогабаритним двигунам і системі керування пристрій до-
сить компактний, має невелику вагу (менше 2,6 кг), зручну конструк-
ціюі здатність автономно працювати понад годину.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що еволюція ін-
валідного візка відображає технічний прогрес людства і відношення
суспільства до людей з обмеженими можливостями.
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ 
САДОВИХ КОМПОЗИЦІЇ В ДИЗАЙНІ

Постановка проблеми полягає у вирішенні питань композиційної
організації невеликих за площею садово-паркових об’єктів, які від-
повідають високому рівню художньо-естетичної спрямованості
щодо їх облаштування та використання сучасних європейських ма-
теріалів. 

Виникає потреба у науковому обґрунтуванні і систематизації при-
нципів сучасного композиційно-планувального та архітектурно-ху-
дожнього формування міських садів.  Інтенсивний ріст міст України
в умовах сьогодення сприяє зосередженню уваги до питань органі-
зації садів. Враховуючи значний дефіцит рекреаційних площ, сади
розміром до 10 га можуть відновлювати кисневий запас міста і вод-
ночас бути центром для розваг і відпочинку населення. Тому виникає
багато питань щодо організації нових типів сучасних міських садів
в складних умовах суспільно-економічних та ринкових відносин на
фоні тієї екологічної ситуації, яка склалася на початку XXI століття.
Зелені насадження – один з важливих факторів, які необхідно вра-
ховувати в процесі містобудування, їх роль полягає не лише в поліп-
шенні санітарного стану та створенні умов для праці та відпочинку
громадян, а й також у формуванні індивідуальних рис зовнішнього
архітектурно-художнього вигляду населеного пункту.

В умовах ринкової економіки формування рекреаційних (садово-
паркових) територій у зв’язку з надзвичайним дефіцитом природних
територій виникає потреба у формуванні, проектуванні та організації
невеликих садово-паркових територій, які за своїми композицій-
ними принципами наближені до сучасних європейських об’єктів са-
дово-екологічного спрямування.
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Садово-паркові об’єкти України є невід’ємними компонентами
загального архітектурного простору. Питання формування ландшаф-
тного середовища лишається одним із принципових і потребує від
фахівців композиційного вирішення. 

Міський сад – структурний елемент системи озеленення терито-
рії міста, який виконує рекреаційні і архітектурно-художні функції.
Територія міських садів використовується для відпочинку його від-
відувачів, організації виставок, розміщення художньо-декоративних
споруд та елементів декоративного призначення. В процесі розвитку
міських садів їх розміри, функціональне призначення та компози-
ційна організація весь час змінювалися і вдосконалювалися.

Мистецтво формування ландшафтів на Україні пройшло значний
історичний шлях свого зародження, випробувань і становлення. Са-
дове мистецтво формувалось впродовж декількох тисячоліть. Його
розвиток проходив одночасно з іншими видами мистецтва – живо-
писом, скульптурою, музикою, літературою. Пристосовуючись до
природи, воно підпорядковувалось складним соціальних вимогам
суспільства. В садово-парковому мистецтві старовини знаходили
своє втілення досягнення дендрології (декоративного садівництва),
архітектурної та інженерної майстерності (будівництва та іригації).
Знахідки закріплялись у вигляді різноманітних прийомів, які систе-
матизувались і складались в естетичні та технологічні принципи
формування невеликих ландшафтів, які нарекли «садами».

Дослідження принципів формування садових композицій в дизайні.
Дане дослідження присвячене виявленню найбільш сучасних

прийомів формування міських садів, їх систематизації і узагаль-
ненню у вигляді принципів, що мають враховуватись в процесі про-
ектної діяльності. Сучасна епоха вирізняється інтеграційними
процесами, взаємопоєднанням і доповненням знань з різних галузей
людської діяльності. В царині мистецтва означенні процеси втілю-
ються в творах, побудованих на поєднанні принципів, сформованих
західною і східною культурами. Застосуємо означений підхід відпо-
відно до садово-паркових об’єктів.  

Історія садово-паркового мистецтва дає багато прикладів вирі-
шення композиції малого саду як складової частини палацу, приват-
ної споруди, садиби, позаміського будинку та ін. До прикладів
можемо віднести композиційно-планувальне вирішення дворів се-
редньовічних палаців Альгаміри в Гренаді, Сади Генераліфа (літня
резиденція маврських королів, Іспанія) та ін. Їх особливістю є фун-
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кціональне та композиційне використання рельєфу в формі терас,
каскадів та басейнів води, зелених насаджень, скульптури та інших
прикрас. Інший характер мають композиції садів італійських шкіл
епохи Відродження (XVI ст.), які просторово також замкнуті, а їх пла-
нувальна схема переважно підкорена єдиній осі, орієнтованій на го-
ловну споруду – план .

Сучасні парки, що створюються в умовах активної міської забу-
дови, недоречно планувати за закритим типом.

В результаті проведеного дослідження виявлені такі принципи
організації садово-паркових композицій:

1. Використання природної чи штучної домінанти (виявлення го-
ловного природного чи штучного елемента).

2. Інтеграції елементів садової композиції (композиційно-сти-
льова супідрядність елементів саду).

3. Врахування садово-паркових рішень щодо нової забудови міста
(погодженість в організації міських садів щодо нової та історичної
забудови).

4. Гармонійна єдність природного та штучного середовища (ці-
лісність планувально-функціональної структури).
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