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СЕКЦІЯ І 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
У НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

ПРО ВИКОНАННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ «УКРАЇНА» 
ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ 

Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф., 
кандидати технічних наук, Університет «Україна» 

В Університеті «Україна» послідовно і системно реалізується стаття 
24 «Освіта» Конвенції ООН про права інвалідів. За 15 років існування 
університет брав участь у реалізації низки Державних програм в 
частині організації інтегрованого навчання, виконанні Плану захо-
дів Кабінету Міністрів України на 2009-2015 роки «Безбар’єрна 
Україна», Канадсько-Українського проекту «Інклюзивна освіта дітей 
з особливими потребами в Україні», виступив одним з ініціаторів 
та є учасником Всеукраїнських експериментів МОН України щодо 
організації інтегрованого навчання студентів з особливими освітні-
ми потребами у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації впродовж 2008-2014 рр. 

В університеті вперше в Україні розроблена, впроваджена і пос-
тійно удосконалюється система супроводу навчання студентів з ін-
валідністю, яка покладена в основу сучасних педагогічних техно-
логій інклюзивного навчання. 

В Університеті «Україна» створено Центр інклюзивних техно-
логій навчання, в якому діють 3 спеціалізовані підрозділи для ро-
боти зі студентами з інвалідністю. У процесі навчання студентів з 
інвалідністю використовуються наступні спеціальні освітні техно-
логії: індивідуальна робота, сурдопереклад, застосування активних 
дощок, комп’ютерної техніки, програм озвучення текстів, програм 
розвитку мовлення тощо. 

В рамках напрямів нині діючої Державної цільової програми 
«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» 
Університетом «Україна» реалізовано низку важливих заходів: 
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Архітектурна доступність (стаття 9). В університеті створено ін-
клюзивне архітектурне середовище для осіб з обмеженими можли-
востями здоров’я. Вся територія першого в Україні безбар’єрного 
університетського містечка по вул. Львівській, 23 є повністю доступ-
ною для студентів з будь-якими вадами здоров’я: немає архітектур-
них бар’єрів, порогів, перепадів рівнів підлоги; на кожному поверсі 
обладнані спеціалізовані санітарно-гігієнічні кімнати; діють спеці-
альні ліфти з кнопками, доступними для людей з вадами зору та на 
візках; коридори, двері та проходи між партами достатні для віль-
ного проїзду візків; на території університету розміщені необхідні 
позначки для студентів з інвалідністю. 

Рівність перед законом і доступ до правосуддя (статті 12 і 13). 
В університеті діє студентський навчально-науково-виробничий під-
розділ «Юридична клініка», яка надає безкоштовні консультації лю-
дям з інвалідністю та малозабезпеченим громадянам. 

Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інфо-
рмації (стаття 21). В університеті за підтримки Посольства Кореї 
обладнано Українсько-Корейський Центр Інформаційного доступу, 
який надає безкоштовний і безперешкодний доступ людям з інва-
лідністю до Інтернет. 

Навчальні та офісні приміщення університетського містечка об’єд-
нані у єдину комп’ютерну мережу, крім того є можливість доступу 
до навчальних Інтернет-ресурсів університету. Аудиторії обладнані 
активними дошками та мультимедійною технікою. В електронній бі-
бліотеці університету є в наявності більше 6000 електронних видань. 

Студенти з інвалідністю забезпечуються навчально-методичним 
матеріалом у адаптованому до їх потреб форматі. 

Абілітація та реабілітація (стаття 26). В університеті діє реабілі-
таційний центр, в якому проводяться заняття зі студентами з інвалід-
ністю та їхнє оздоровлення, запроваджені сучасні методики психоло-
гічної, соціальної та фізичної реабілітації студентів, проводиться 
огляд фізичного стану студентів, за результатами якого фахівцем з 
фізичної реабілітації для них складаються індивідуальні комплекси 
фізичних вправ з подальшою корекцією. 

Праця та зайнятість (стаття 27). В університеті діє служба, яка 
сприяє працевлаштуванню студентів та випускників з інвалідністю. 
Результати моніторингу працевлаштування випускників з інвалідні-
стю свідчать про досить високий рівень їхнього працевлаштування 
(близько 60%). 
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За ініціативи ВМГО студентів-інвалідів «Гаудеамус» та підтрим-
ки Національної Асамблеї інвалідів України в університеті запро-
ваджено навчальний курс «Інвалідність та суспільство», що сприяє 
подоланню упередженості, соціальних бар’єрів та кращому розу-
мінню проблем людей з інвалідністю у нашому суспільстві. 

 
 

ІНТЕГРАЦІЯ В НАВЧАННІ КЕРІВНИКІВ  
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Дмитренко Л. І., 
зав. сектора психолого-педагогічної освіти та підготовки молоді 
з особливими потребами Міністерства освіти і науки України 

В загальній педагогіці інтеграція розглядається з різних аспектів 
інтеграції змісту навчання. Інтеграція змісту у навчанні є процес 
встановлення зв’язків між структурними компонентами змісту в рам-
ках певної системи навчання з метою формування цілісних уявлень 
про світ, орієнтованих на саморозвиток особистості. 

На нашу думку, у вищій освіті, можна виділити два рівні інте-
грації змісту навчання: внутрішньодисциплінарний та міждисцип-
лінарний. 

– внутрішньодисциплінарна інтеграція є інтеграцією понять, знань 
тощо всередині окремих навчальних дисциплін; 

Для внутрішньодисциплінарної інтеграції характерна спіральна 
структура на основі принципу концентричності, накопичення знань 
відбувається поступово, систематизація знань будується навколо пев-
ної проблеми, поширюючи та поглиблюючи її розуміння. 

– міждисциплінарна інтеграція змісту навчання є синтезом фак-
тів, понять, принципів, з двох або більше дисциплін; 

Міждисциплінарна інтеграція змісту навчання складається з між-
дисциплінарних зв’язків, інтегрованих занять, інтегрованих курсів 
та програм. 

В процесі навчання керівників вищих навчальних закладів ре-
комендується застосовувати наступні елементи в організації змісту 
навчання — фізичну, психологічну, соціальну, морально-духовну 
складові, згідно принципу гармонії. Інтеграція (внутрішньодисцип-
лінарна та міждисциплінарна) побудована за принципом гармонії 
формує цілісність сприйняття знань про світ. Окреслена технологія 



Секція І Інноваційні технології 
з інвалідністю 

 - 6 -

дозволяє моделювати і розвивати (удосконалювати) інтелектуальну, 
емоційну, вольову та психічну активність керівників вищих навчаль-
них закладів, державних службовців тощо. 

В корекційній педагогіці (за нозологіями) в наукових доробках 
В. Бондаря, П. Таланчука, А. Шевцова, К. Кольченко, Г. Нікуліної 
та ін. інтеграція в навчанні розглядається як організація власне на-
вчання осіб з інвалідністю та осіб які не мають таких обмежень. 
Окреслена організація навчання вимагає співпрацю викладачів з 
різних дисциплін з викладачами-дактилологами та іншими фахів-
цями, що реабілітують осіб з інвалідністю. 

 
 

ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 
З ДОСВІДУ РОБОТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

Авраменко М. Л. 
Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, 

Урочище «Туровча лісова»-2, с. Лютіж, Вишгородський район, 
Київська область, 07352. тел./факс (04596)40-0-11, (044)425-84-91 

Е-mail: nauka_vcpri@ukr.net 

За 12-річний період діяльності в Центрі пройшли професійне на-
вчання понад 2600 випускників. Кількість молодих інвалідів серед 
них складає 1289 чоловік (49,5%). Кількісний і якісний аналіз складу 
молодих інвалідів-випускників окреслює наступні тенденції: 

1. Найбільша кількість молоді, яка пройшла професійну реабілі-
тацію, має ІІІ групу інвалідності, що складає (40,1%). 

2. Домінуючими захворюваннями серед цієї категорії слухачів є 
захворювання опорно-рухового апарату та центральної і перифе-
ричної нервових систем (52,8%), та внутрішніх органів (47,1%). 

3. Серед зайнятих випускників також домінують молоді інваліди 
з ІІІ групою інвалідності і захворювання опорно-рухового апарату, 
центральної і периферичної нервових систем (47,1%) — 273 чол. 

4. Зайняті молоді випускники в відсотковому відношенні (21,1%) 
займають більш низькі позиції до зайнятих випускників в цілому 
(46,2%). 

Для вирішення проблем з метою удосконалення системи профе-
сійної реабілітації інвалідів пропонуємо: 
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Впровадити в практику планування розвитку людських ресурсів, 
розрахунок потреб у робітничих кадрах на перспективу, виділивши 
при цьому потреби в професіях, де можна використовувати працю 
для молоді з інвалідністю. 

Дієво застосовувати зарубіжний досвід з планування і прогно-
зування професійної структури кадрів, продукування підходів по 
впровадженню нових професій. Ввести в реєстр професій сучасно-
го оновленого переліку професій, рекомендованих для професійної 
підготовки і зайнятості молодих інвалідів. 

Проведення своєчасної ранньої професійної орієнтації дітям і 
молоді з інвалідністю. 

Розробка науково-обґрунтованих стандартизованих підходів до 
відбору претендентів на професійну реабілітацію на основі попе-
редньої оцінки рівня реабілітаційного потенціалу, що надасть мо-
жливість сконцентрувати зусилля експертно-реабілітаційної служ-
би на медичній реабілітації осіб перспективних для її проведення. 
Такий підхід дозволить охопити поняттям професійної реабілітації 
більш перспективний молодий контингент. 

Удосконалення процесу профорієнтації інвалідів: аналіз діяльно-
сті МСЕК по проведенню роботи профорієнтації з інвалідами дозво-
ляє констатувати необхідність повернення роботи профорієнтації на 
МСЕК — первинної профорієнтації інвалідів з проведенням проф-
інформації, профконсультування, первинного профвідбору з ураху-
ванням нозологій, групи інвалідності, потреб і можливостей інваліда. 

Для вдосконалення цієї роботи потрібно відпрацювати і запро-
вадити діючий механізм контролю за виконанням реабілітаційних 
заходів, визначених в ІПР, усіма суб’єктами, що беруть участь в 
реабілітації інвалідів — на рівні зацікавлених міністерств і установ. 

Вирішення вказаних задач дозволить у більш повній мірі вирі-
шувати проблеми реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з ін-
валідністю. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Є. Л. Базика, 
кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри психології  

Миколаївського Міжрегіонального інституту  
ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», 

evgenija_bazyka@ukr.net 

Постановка проблеми. Основним критерієм роботи вищого на-
вчального закладу є рівень підготовленості випускників, раціональне 
поєднання їх теоретичних знань з умінням застосовувати їх на прак-
тиці. Як відомо, зараз на завершальному етапі навчання студента у 
вищому закладі є його кваліфікаційне навчально-наукове дослідження. 
Як правило це написання випускної (або магістерської) роботи. 

Але в такій дистанційної освіті мають потребу не тільки інваліди, 
а і багато інших студентів цього учбового закладу, які навчаються в 
консультаційних, рекламно-інформаційних пунктах. Тому виникає 
потреба в вирішенні цієї проблеми, через можливість консультування 
молодих вчених дистанційно, наприклад — у системі Інтернет. 

Основний матеріал. В результаті проведеного нами теоретичного 
аналізу проблеми, було зроблено висновок, що Інтернет-комунікація — 
це комунікація, яка здійснюється з допомогою можливостей і техно-
логій мережі Інтернет. Власне мережу Інтернет можна розглядати 
як середовище швидше соціальне, ніж безособово-інформаційне, що 
створює необхідний контекст для розвитку Інтернет-комунікації. 

Ми вважаємо, що таки важливі загальні моменти як: вибір те-
ми дослідження,технологія роботи над магістерським дослідженням, 
складання плану магістерської роботи, формування логіки дослі-
дження, обговорення висновків та практичного розділу магістерської, 
підсумовування проведеної науково-дослідницької роботи доцільно 
обговорити особисто при зустрічі, а усі, більш творчі та самостійні 
моменти роботи, винесені нами на Інтернет-консультування. Ме-
тою цих рекомендацій є надання студентам необхідної методичної 
допомоги в організації раціональної та ефективної роботи по відбору 
матеріалів, написанню і захисту магістерської роботи. Ця допомога 
посприяє тому, що більше уваги приділятиметься творчої, науковій 
і практичній роботі студентів. 

З огляду на все вищезазначене можливо зробити такі висновки. 
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По-перше: ефективний обмін інформації в мультимедійному прос-
торі є одним з вирішальних чинників, що спроможні забезпечити 
інтенсивний розвиток інформаційного суспільства, охоплюючи такі 
сфери як трудова діяльність, модернізація та комп’ютеризація су-
часної освіти, використання електронних мереж для професіоналі-
зації та всебічного розвитку особистості тощо. 

По-друге: доведено що психологічні наслідки застосування Ін-
тернет-комунікації носять амбівалентний характер, тобто — мають 
як позитивний так і негативний вплив на соціально психологічний 
розвиток особистості (особливо молоді). Тому особливої важливо-
сті тут набуває попередження негативного або небажаного психо-
логічного впливу Інтернет-комунікації на міжособистісне спілку-
вання та інші сфери життя людини. Ми вважаємо, за необхідне 
більш приділяти уваги та схиляти студентську молодь до корисно-
го використання Інтернет-комунікацій. Це можливо за допомогою 
впровадження сучасних навчальних програм розроблених для дис-
танційного навчання у системі інформаційних мереж. 

По-третє: удосконалення, модернізація дистанційної освіти на-
дасть змоги студентам з особливими потребами відчути себе більш 
розкутішимі, впевненими у собі, що посприяє більш якісному вико-
нанню наукових робот та більш повному саморозкриттю наукового 
потенціалу молоді. Переорієнтація навчання за допомогою Інтер-
нет-консультацій дозволить отримати швидкий зворотній зв’язок 
на виникле питання не витрачаючи багато часу на очікування кон-
сультацій по графіку при особистої зустрічі та сформувати культу-
ру міжособистісного спілкування в мережі Інтернет, що нівелює 
негативні фактори небажаного психологічного впливу Інтернет-ко-
мунікації на міжособистісне спілкування та інші сфери життя лю-
дини можливі при зловживанні цім засобом. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ 

Бацман О. С., 
завідувач кафедри соціальної роботи  

Полтавського інституту економіки і права 099-566-68-68, 
olga_pisnya@mail.ru 

 
Інтеграція студентів з вадами здоров’я у виші вимагає взаємної 

адаптації обох сторін: студентів, які здобули середню освіту в спеці-
альних школах або на дому, до нових умов навчання в інтегрова-
ному середовищі і вищого навчального закладу до потреб студентів з 
обмеженими фізичними можливостями здоров’я у спеціальних те-
хнологіях та засобах навчання, педагогічній, психологічній та соці-
альній допомозі. 

Проблеми інтегрованого навчання знаходять своє вирішення в те-
орії і практиці роботи науковців, серед яких: Л. Білецька, І. Білецька, 
О. Дікова-Фаворська, О. Єкжанова, В. Засенко, К. Кольченко, Ю. Най-
да, Т. Сак, П. Таланчук, О. Тараненко, М. Чайковський, О. Ярська-
Смірнова. 

Створення системи інтегрованої освіти для людей з вадами здо-
ров’я відбувається сьогодні у складних умовах, що супроводжують-
ся недостатньо відповідними навчально-методичним і матеріально-
технічним забезпеченням, безбар’єрним простором, підтримкою з 
боку держави. Для полегшення процесів адаптації, соціалізації та ін-
теграції студентів з обмеженими фізичними можливостями здоров’я 
в освітнє та соціальне середовище необхідна розробка та впрова-
дження різних технологій. 

Щодо адаптації студентів з функціональними обмеженнями здо-
ров’я до навчального процесу 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 фра-
гмент, програми для розпізнавання мови тощо. 

Рівні можливості для отримання освіти особи з інвалідністю ма-
ють у зв’язку із впровадженням дистанційного навчання — нової 
організації навчального процесу. 
Дистанційне навчання — це форма навчання, що базується на 

використанні широкого спектра традиційних та нових інформацій-
них технологій та їх технічних засобів, що залучаються для доста-
вки навчального матеріалу, його самостійного вивчення, організа-
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ції діалогового обміну між викладачем та студентом, коли процес 
навчання некритичний до їх розташування у просторі і часі, а та-
кож до конкретної освітньої установи [1]. 
Інтернет-технології — найоперативніший та найзручніший за-

сіб комунікації. Йдеться про побудову принципово нового віртуа-
льного інформаційного простору. Останнє десятиліття позначилося 
для бібліотечної справи України впровадженням та стрімким роз-
витком технологій Інтернету. Докорінно змінилося й уявлення про 
бібліотеку та її місце в системі наукових комунікацій: від замкне-
ної автономної системи до комплексних інформаційних центрів 
знань, навігаторів у глобальному інформаційному світі [2]. 
Педагогічна технологія тьюторського супроводу — це індиві-

дуальна форма підтримки навчання студентів з інвалідністю. Фун-
кції тьюторів визначаються в залежності від форми індивідуальної 
підтримки, нозології та групи інвалідності студента. 

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

Для адаптації молоді та всіх суб’єктів взаємодії в навчально-ви-
ховному процесі є впровадження тренінгових програм в інтегрова-
них групах вищого навчального закладу. 

Отже, для вирішення проблеми адаптації суб’єктів навчально-
виховного процесу в інтегрованих групах вищого навчального за-
кладу необхідно проведення адаптаційних технологій та методик, 
тренінгів, інформаційних технологій, Інтернет-технологій, інтерак-
тивних технології, психологічних технологій а також створювати 
безбар’єрну доступність до всіх приміщень вищого навчального за-
кладу, що дасть змогу всім учасникам швидко адаптуватися в інте-
грованих групах вищого навчального закладу. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ЗАНЯТЬ  
З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ  
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Бойко Г. М., 
Полтавський інститут економіки і права ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», 

м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, тел. 0506517609, 
galka87u@mail.ru 

 
Права молоді з особливими освітніми потребами, що стосуються 

доступу до якісної освіти, отримали загальне визнання та стали од-
ними із пріоритетних напрямків соціальної політики України. Ре-
формування системи освіти потребує зміни концептуальних підхо-
дів до організації навчального процесу з усіх курсів, що визначені 
державними стандартами освіти та конкретизовані ОПП фахівців 
кожної галузі знань. Це, безсумнівно, стосується й обов’язкової дис-
ципліни соціально-гуманітарного циклу «Фізичне виховання». Сві-
това практика організації процесу фізичного виховання у вищих на-
вчальних закладах докорінно відрізняється від традиційних форм 
організації занять у ВНЗ України: замість обов’язкового проходження 
визначених програмою розділів вона передбачає можливість для 
вільного вибору студентом виду рухової діяльності під час вивчен-
ня дисципліни. 

Поступовий перехід до особистісно-зорієнтованої системи на-
вчання (В. І. Синьов, П. М. Таланчук, А. Г. Шевцов, М. К. Шеремет, 
І. С. Якиманська та ін.) відкриває нові можливості для створення 
адекватних умов навчально-пізнавальної діяльності студентів з особ-
ливими освітніми потребами [2]. Тому, на особливий інтерес заслу-
говують питання, що стосуються вивчення можливостей залучення 
таких студентів до інклюзивних занять обраним видом спорту в про-
цесі вивчення дисципліни «Фізичне виховання». Науково-методичні 
розробки та практичні здобутки у використанні засобів і методів 
фізичної культури та спорту для фізичного й психічного удоскона-
лення людей із особливими потребами пов’язані з діяльністю Укр-
центру «Інваспорт», його науково-педагогічних кадрів, які понад 20 
років підтверджують переваги та можливості спорту інвалідів, йо-
го місце в житті особистості та суспільства в цілому [1]. 
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Отже, необхідність забезпечення адекватних умов для психічно-
го, фізичного, особистісного розвитку та професійного становлення 
студентів ВНЗ в умовах інклюзивної системи навчання, поліпшення 
стану їхнього здоров’я, відновлення працездатності після інтелек-
туальних навантажень, зумовлює впровадження інклюзивної освіти 
для студентів із особливими освітніми потребами в процесі вивчення 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання» та потребує вирішен-
ня таких завдань: 1) деталізоване вивчення можливостей викорис-
тання конкретних видів рухової діяльності для сприяння гармоній-
ному розвитку студентів з урахуванням їхньої нозологічної групи; 
2) вивчення інтересів та уподобань студентів; 3) проведення заходів, 
спрямованих на підвищення рівня валеологічної свідомості студен-
тів, наданні допомоги у правильному виборі виду рухової активності; 
4) розвиток матеріально-технічної бази ВНЗ для проведення за ви-
бором студентів; 5) підготовка висококваліфікованих фахівців галу-
зі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», проведення 
перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів кафедр фі-
зичного виховання; 7) розробка та реалізація навчальних програм з 
конкретних видів спорту, що врахують особливості організації та 
проведення інклюзивних занять з обраного виду спорту; 8) інші за-
ходи, продиктовані традиціями ВНЗ, конкретними умовами та особ-
ливостями закладу освіти. 

Таким чином, за умови забезпечення особистісно-зорієнтованого 
підходу, розробки та адаптації програм, засобів, методів навчання та 
тренування, врахування основних показань і протипоказань, мож-
ливо забезпечити інклюзивне фізичне виховання студентів із особ-
ливими освітніми потребами в умовах вищого навчального закладу. 

Література 

1. Бойко Г. М. Психолого-педагогічний супровід спортивної ді-
яльності плавців із порушеннями психофізичного розвитку в пара-
лімпійському спорті: монографія / Г. М. Бойко. — Полтава: ТОВ 
АСМІ, 2012. — 360 с. 

2. Шевцов А. Г. Освітні основи реабілітології: монографія /  
А. Г. Шевцов. — К.: МП Леся, 2009. — 483 с. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 
СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Волошко Л. Б., 
Полтавський інститут економіки і права ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», 

м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27 

З економічної та соціальної точки зору забезпечення для осіб з 
особливими потребами можливості побудови професійного майбут-
нього забезпечує їм інтеграцію в сферу виробництва та суспільство 
в цілому. Людина з обмеженими можливостями здоров’я з повно-
цінною вищою освітою має набагато більше шансів отримати ви-
сококваліфіковану роботу та зайняти достойне місце у суспільстві. 

Однією з умов, що забезпечить академічну, соціальну та особис-
тісну успішність осіб з обмеженими можливостями здоров’я у вищих 
навчальних закладах виступає комплексний психолого-педагогічний 
та медико-соціальний супровід як органічна складова освітнього про-
цесу. Однак, незважаючи на важливість та актуальність вирішення 
даної проблеми, науковці констатують серйозні проблеми в її науко-
вій розробці та практичній реалізації. Особливо це стосується різних 
аспектів супроводу професійної підготовки студентів з обмеженими 
можливостями здоров’я в гетерогенних, змішаних за складом на-
вчальних груп, по відношенню до яких застосовують термін «інклю-
зивні групи». Для повної інклюзії людей з інвалідністю в освітнє се-
редовище ВНЗ необхідно створити вільний архітектурно-освітньо-
комунікаційний простір, в якому вони зможуть безперешкодно пе-
ресуватись, навчатись, розвиватись і спілкуватись. 

Характер супроводу навчання студентів з обмеженими можли-
востями може бути різним і в кожному конкретному випадку ви-
значається особливістю нозології. Наприклад, необхідною при на-
вчанні студентів з вадами слуху є робота, що стосується розвитку 
слухового сприймання, корекції фонетичної сторони мовлення, удо-
сконалення навичок читання з губ, збагачення та розвитку мовлен-
ня. Вся ця робота вимагає обов’язкової роботи сурдолога, який до 
того ж повинен володіти науковою термінологією конкретної дис-
ципліни, що на жаль, не завжди реалізується повною мірою. Для 
супроводу навчання глухих студентів потрібна також потужна ма-
теріально-технічна база, зокрема, оператори синхронного друку суб-
титрів, спеціальні комп’ютерні програми. 
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Сучасні уявлення про місце та роль супроводу в підготовці сту-
дентів з особливими можливостями дає підстави аналізувати його як: 
процес (сукупність дій прийняття та реалізації рішень), метод (спо-
сіб співробітництва викладача й студента) та службу (організація 
діяльності відповідних фахівців). Супровід студентів з обмеженими 
можливостями повинен бути тривалим і неперервним протягом усього 
терміну навчання у ВНЗ. Найважливішими характеристиками цьо-
го процесу є: керований характер, пов’язаний з оптимальною індиві-
дуальною траєкторією навчання кожного студента; його діяльнісна 
природа; індивідуальний характер (змістовна адресність); функціону-
вання у спеціальному інформаційному середовищі; безперервність 
реалізації; потужна спеціалізована технічна підтримка; проміжний 
моніторинг якості супроводу для коригування його змісту та форм 
реалізації; виховний вплив — виховання у студентів-інвалідів на-
вичок самостійного прийняття рішень, необхідних для персональ-
ного та професійного розвитку. 

Для навчання студентів з інвалідністю потрібно впроваджувати в 
освіту сучасні стандарти архітектурної доступності, формувати освітні 
методики на підставі особливостей різних видів нозологій, оснащу-
вати спеціальною технікою та програмним забезпеченням, проводи-
ти адаптацію спортивного і культурного середовища. Щоб реалізу-
вати такий величезний обсяг робіт, потрібний системний підхід, 
фінансова підтримка з боку спонсорів. Невипадково, аналіз досвіду 
роботи вищих навчальних закладів України та Росії з інклюзивної 
освіти показує, що навчання студентів з інвалідністю коштує в два-
три рази дорожче, ніж звичайних студентів. Не менш важливим, на 
наш погляд, є формування координаційної ради, в яку увійдуть ек-
сперти з різних ВНЗ, що мають досвід навчання осіб з обмеженими 
можливостями. 
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ПРОЕКТИ ІМІДЖ-ЦЕНТРУ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»  
В РУСЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ІНКЛЮЗІЇ У ВНЗ 
 

Головченко Н. І., 
канд. пед. наук, доцент, 

директор Імідж-центру Університету «Україна», м. Київ 

Розбудова інноваційного вищого навчального закладу на заса-
дах інтеграції та інклюзії потребує виваженого підходу до органі-
зації навчального процесу. 

У ВНЗ інклюзивного типу забезпечується комплекс умов для на-
вчання інвалідів: розбудовується спеціалізована матеріально-технічна 
база; створюється безбар’єрне освітнє середовища; запроваджуються 
різні форми навчання: денна, заочна, дистанційна, комбінована; з 
метою наближення освітніх послуг до місць проживання маломо-
більних студентів, відкриваються філії, центри дистанційної освіти; 
розробляється адаптоване навчально-методичне забезпечення для 
студентів різних нозологій тощо. Переважаючими педагогічними 
принципами інтегрованого освітнього середовища є толерантність та 
індивідуальний підхід. А серед інклюзивних педагогічних техноло-
гій особливої ваги набирає поєднання інформаційно-комунікаційних 
технологій з розвитком творчого потенціалу студентів з особливи-
ми потребами. 

Новітні ВНЗ недержавної форми власності, що активізували ді-
яльність за ринкових умов, потребують популяризації власного бренду 
(англ. brand — товарный знак) та позитивного іміджу (англ. image — 
«образ»). Імідж-центр Університету «Україна» є інноваційною мо-
деллю в царині соціальних комунікацій, що забезпечує поширення 
інформації про результати діяльності ВНЗ. До цієї роботи залуча-
ються і обдаровані студенти різних спеціальностей, які мають змо-
гу напрацювати тут певні фахові навички у практичній діяльності. 

У структурі Імідж-центру з 2011 року діє студентське «Бюро ди-
зайну» (керівники доцент Гук Л. Й., студент-магістрант Рубанік Є. В.), 
що працює над проектом іміджевого простору університету. Сту-
денти розробили: варіанти нового логотипу університету, варіанти 
оформлення книжкових видань, проект музею університету, зразки 
оформлення різних видів поліграфічної продукції (календарів, ві-
зиток, папок) тощо. 
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До студентського Медіа-центру (СМЦ) Університету «Україна» 
(керівники доцент Головченко Н. І., магістр журналістики Кален-
ська О. І.), склад якого формується за підсумками конкурсу із соці-
альних комунікацій, входять 15 студентів. Число студентських пу-
блікацій сягає нині більше 200. Студентські роботи розміщуються 
на сайті Університету «Україна», в газеті «Університет «Україна», в 
журналі «Мистецькі грані»та інших виданнях. Студенти ініціюють 
і нові види робіт, зокрема буктрейлери1 для популяризації книги. 
Студенти є співтворцями стрічки новин на сайті університету 
http://www.vmurol.com.ua/, відеоканалу Імідж-центру на YouTube 
http://www.youtube.com/user/ImageCentr, сторінки Імідж-центру 
Університету «Україна» на Facebook https://www.facebook.com/ 
imageukraine?ref=stream&hc_location=stream. Учасники СМЦ відві-
дують додаткові заняття (тренінги, майстер-класи). Завдяки спів-
праці з СМЦ, окремих його учасників працевлаштовано, студенти-
інваліди працюють на умовах фрілансу. Так, для випускниці уні-
верситету Патри С. створено віддалене робоче місце — посаду ре-
дактора офіційних веб-сайтів Університету «Україна». 
Літературна студія «Горлиця» (керівники доцент Головченко Н. І.; 

поет, журналіст, член НСЖУ, НСПУ, випускник Університету «Укра-
їна» Горовий Г. В.) об’єднує обдаровану молодь, яка прагне фахо-
вого зростання в царині мистецтва слова. Заняття проводяться що-
місяця, в тому числі в режимі відеолекції чи засобами Skype-зв’язку 
для слухачів із регіонів чи з вадами здоров’я. За підсумками пер-
ших занять укладено й рекомендовано до друку перший альманах 
«Горлиця». У числі 15 авторів — 7 осіб з інвалідністю. 

Проекти Імідж-центру Університету «Україна» переконливо до-
водять: інтеграція на основі прагнення фахового зростання та твор-
чості є прямою реалізацією принципів толерантного та індивідуаль-
ного підходу в навчанні інвалідів. А застосування інформаційно-
комунікаційних технологій є способом технічного супроводу на-
вчання в умовах інклюзії. Таким чином, комплексний підхід до 
організації навчання інвалідів у ВНЗ в умовах інклюзії дає змогу 
зреалізуватися людям із фізичними вадами, що мають потужний 
інтелектуальний та творчий потенціал. 
                                                 
1 Буктрейлер (англ. book, trailer — книга, проморолик) — відеоролик-рецензія/анонс/ 
відгук на/про книгу за мотивами твору. Основне завдання — повідомити про кни-
гу, зацікавити та заінтригувати потенційного читача. Створення буктрейлера ви-
магає від автора креативності, розвиненого естетичного смаку, знання комп’ю-
терних технологій. 
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ФАХОВА СПРЯМОВАНІСТЬ  
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ  

«ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ» 

О. Є. Гордійчук, 
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича; 
вул. Грушевського, 14, смт. Неполоківці, Кіцманського району, 
Чернівецької області, індекс: 59330; моб. тел: 0502365926; 

gordiychukoksana@yandex.ru 

Організація особистісно орієнтованого навчання та виховання ді-
тей з особливими освітніми потребами є новою та вкрай важливою 
вимогою сьогодення. Реалізувати поставлене завдання зможе такий 
фахівець, у якого сформована здатність до самостійного самовдоско-
налення. Вважаємо, реальним засобом формування такої здатності 
є самостійна робота студентів у процесі здобуття професійної освіти. 

Так, студенти 4 курсу напрямку підготовки «Початкова освіта» 
(освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр») факультету педагогіки, 
психології та соціальної роботи Чернівецького національного уні-
верситету ім. Ю. Федьковича мають можливість опановувати курс 
«Основи інклюзивної педагогіки». Навчальною програмою перед-
бачено 72 години, з них 34 години аудиторних (лекційних та семі-
нарських) і 38 години для самостійної роботи. Безперечно, вступна 
частина і навчально-тематичний план курсу дають можливість сту-
денту ознайомитися майже з усіма питаннями, найважливішими для 
комплексного усвідомлення проблем інклюзивної освіти. Окрім лек-
ційних і семінарсько-практичних занять, студентам необхідно буде 
спрямувати свої зусилля на внутрішню самоорганізацію, максима-
льну активізацію та інтенсифікацію власної пізнавальної діяльнос-
ті, зокрема, під час виконання самостійної навчальної роботи [1]. 

Так, однією з необхідних педагогічних умов фахової спрямова-
ності самостійної роботи студентів А. Козир вважає стимулювання 
самостійно-вольових зусиль студентів на всіх етапах їх професій-
ної підготовки [2, 14]. 

Однак, інклюзивна освіта дітей з особливими потребами настіль-
ки інноваційна, багатогранна і така, яка у світовій практиці налічує 
велику кількість інноваційних технологій інклюзії людей з інвалід-
ністю у навчально-виховний процес, що складно в умовах інформа-
ційної недостатності зробити цілком досконалий продукт в Украї-
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ні. Розуміння інклюзії ще тільки розкривається для нас. Є загальні 
принципи, є ключові поняття, разом з тим, нам багато чого ще тре-
ба пізнати, осмислити і навіть прийняти. 

З метою формування адекватного ставлення майбутніх спеціаліс-
тів до осіб з вадами психофізичного розвитку, забезпечення їхньої 
готовності професійно здійснювати правильний психолого-педаго-
гічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного роз-
витку ми пропонуємо студентам висловити власні міркування та 
оформити їх як «Кредо для підтримки» з наступних тем: «Дивись 
на мене не як на вихованця, чи пацієнта. Ти — є моїм сусідом»; 
«Спробуй мене зрозуміти. Тільки так ми зможемо стати друзя-
ми»; «Допоможи мені вивчити те, що я сам хочу знати»; «Не 
приміряй до мене методики, теорії та стратегії»; «Не допомагай 
мені тоді, коли ти сам вважаєш це за потрібне»; «Будь зі мною.  
І коли я буду конфліктувати з тобою, поясни це причиною мого 
самовираження» тощо. 

За нашими спостереженнями простежується той факт, що сту-
денти охоче висловлюють свої міркування з обраної ними теми 
«Кредо». Переконані, що такий вид самостійної роботи спрямовує 
майбутнього фахівця на внутрішнє усвідомлення інклюзивної фі-
лософії, прийняття тієї чи іншої вади дітей окремих категорій не як 
хвороби, а як стану, даного від природи, а також вміння адаптувати 
соціальне середовище, медичне та освітнє до таких дітей, а не на-
впаки. 
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  
ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ  

ІННОВАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

Гриценко Н. В., 
IV курс, група МІ-41, спеціальність «Міжнародна інформація» 

ВМУРоЛ, Інститут права та суспільних відносин, 
к. тел. (063) 45-05-834 

науковий керівник: старший викладач Дабіжа В. В. 

Людство переходить до нової світоглядної парадигми — «єдине 
суспільство», яке включає повагу до людей фізично та інтелектуа-
льно неповносправних. 

Україна взяла на себе зобов’язання щодо здобуття якісної освіти 
дітьми з особливими освітніми потребами. Втім, на сьогодні спо-
стерігається парадоксальна ситуація, що характеризуються наявні-
стю законодавства, яке декларує права дітей з особливими освітніми 
потребами на розвиток, здобуття освіти, водночас, не вказує прак-
тичних механізмів їх реалізації. Концепція спрямована на виконання 
вимог міжнародних нормативно-правових документів, що були ра-
тифіковані Україною. 

У міжнародних документах пріоритетним, з точки зору державної 
політики, є реформування системи освіти, яке б дало змогу охопи-
ти навчанням усіх дітей. Законодавче визнання права на здобуття 
освіти громадянами України, набуло у Законах «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту». Також, регламентовано надання освіт-
ніх, медичних, соціальних послуг особам з обмеженими можливос-
тями здоров’я. Чинне законодавство гарантує право на освіту дітей 
з особливими освітніми потребами без дискримінації і на основі рів-
ності можливостей. 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується посилен-
ням ролі інформації та знання. Доступність інформаційно-комуні-
каційних технологій (ІКТ) кардинально змінює способи роботи з 
даними. Міждержавні та міжкультурні кордони стають прозоріши-
ми у віртуальному світі комп’ютерних мереж. Перехід до інформа-
ційного суспільства змінює звичні устої. Упродовж останніх два-
дцяти років у сфері освіти відбулися суттєві зміни. Зокрема, значно 
розширився спектр засобів навчання: на зміну традиційних прийшли 
мультимедійні засоби. Сучасні світові перетворення в освіті спря-
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мовані та оновлення змісту, структури, методів навчання, спромож-
них, відкривши доступ до навчання тих, хто раніше не мав такої 
можливості. 

Широке використання інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) та інтерактивних мультимедіа, спрощений доступ до глобаль-
них мереж, зокрема, Інтернету. Процес урахування та задоволення 
різноманітних потреб усіх учнів шляхом розширення участі в на-
вчанні, культурній та суспільній діяльності визначено ЮНЕСКО 
як «інклюзивна освіта». 

Мета інклюзивної освіти полягає в тому, щоб вся система освіти 
сприяла розвитку середовища, в якому учителі й учні з готовністю 
приймали б виклики і переваги різноманітності. Уперше на міжна-
родному рівні питання інклюзивної освіти в сучасному розумінні 
було обговорене у 1994 році в рамках Саламанкської конференції. 

Використання ІКТ у компенсаційних цілях означає застосуван-
ня їх у якості технічної допомоги, підтримки, яка дозволяє учням з 
особливими потребами залучатись до процесів взаємодії та спілку-
вання. Нинішній період розвитку системи освіти характеризується 
інтенсивним впровадженням ІКТ, які стали невід’ємним елементом 
навчального процесу. Нові технології відкривають унікальні мож-
ливості для отримання якісної освіти, а також ефективної гармоні-
зації відносин людей між собою та з суспільством в цілому. Впро-
вадження ІКТ в інклюзивну освіту не вирішить усіх проблем. Для 
того, щоб повною мірою реалізувати потенціал ІКТ в підвищенні 
якості інклюзивної освіти, необхідно встановити належні процеду-
ри оцінювання якості. 

 
 

УПРАВЛІННЯ ІНКЛЮЗИВНОЮ ШКОЛОЮ  
НА ЗАСАДАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ 

Н. В. Гутнік, 
фахівець кафедри «Менеджмент і адміністрування», 

Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна» 

Обраний Україною шлях до європейської та світової інтеграції 
підсилює необхідність модернізації усіх сфер суспільного життя і, 
насамперед, освітньої галузі, яка в сучасних умовах стає ключовим 
генератором суспільних змін. Процес модернізації освіти в Україні 
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передбачає формування якісно нової системи освітнього менедж-
менту, яка б відповідала вимогам часу і враховувала б як міжнарод-
ний досвід у цій сфері, так і специфіку вітчизняних соціокультурних 
умов. Саме інновації в сфері освітнього менеджменту виступають 
основою і передумовою будь-яких кардинальних змін. 

Розвиток освітньої сфери – важливий пріоритет України, оскі-
льки саме освіта виконує важливу роль в інтелектуалізації праці, 
впливає на складні процеси трансформації і модернізації сучасного 
світу. Сучасний етап розвитку національної системи освіти харак-
теризується її реформуванням, пошуком шляхів приведення змісту 
у відповідність до особистісних запитів учнів та світових стандар-
тів, до вимог, які висуваються до усіх рівнів освіти. Нові реалії ви-
сувають нові вимоги до якості освіти, зокрема, універсальності під-
готовки випускників загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, 
їхньої адаптації до соціальних умов, особистісної орієнтованості 
навчального процесу, його інформатизації, визначальній важливості 
освіти у забезпеченні сталого людського розвитку. 

Інноваційний освітній менеджмент є складовою загального ме-
неджменту і розглядається в теорії як процес цілеспрямованого 
впливу суб’єкта управління (керівника) на інший об’єкт управлін-
ня — соціальну систему, що перебуває у стані постійного розвит-
ку. Менеджмент освітніх інновацій є сучасним напрямом розвитку 
науки про управління, в якому розкривається вплив інвестицій та 
інновацій на розвиток людських, матеріальних і фінансових ресур-
сів у закладах освіти з метою якісного покращення основних показ-
ників їх діяльності. 

Принцип інноваційності в управлінні навчальним закладом ґрун-
тується на внесенні постійних змін у діяльність освітньої установи, 
що покращує результати навчально-виховного процесу та передба-
чає істотну зміну завдань управлінської діяльності керівника, мети, 
змісту, форм та методів його роботи. Умови впровадження освітніх 
інновацій поділяються на три основні категорії: соціальні (реаліза-
ція принципів демократизації та гуманізації навчально-виховного про-
цесу й управління ним; розвиток творчого потенціалу вчителів, учнів, 
членів адміністрації шляхом залучення їх до дослідно-експеримен-
тальної діяльності), організаційні (фінансування інноваційної діяль-
ності навчального закладу; створення системи спеціальних стимулів 
для реалізації педагогічних нововведень; встановлення наукових, 
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юридичних та економічних зв’язків із вітчизняними та зарубіжними 
науковими установами, організаціями, вищими навчальними закла-
дами; пропагування та розповсюдження продуктів інноваційної ді-
яльності; налагодження взаємовигідних зв’язків із інноваційними цен-
трами, інвестиційними фондами, інфраструктурними організаціями, 
які сприяють впровадженню інноваційних освітніх технологій), пси-
хологічні (систематичне інформування працівників навчального за-
кладу з науково-педагогічних питань; входження закладу в інновацій-
ну інфраструктуру; забезпечення безперервного зв’язку працівників 
закладу з вітчизняними та зарубіжними науковцями, ознайомлення 
педагогічних працівників з науково-теоретичними основами дослід-
но-експериментальної діяльності; інституційне забезпечення проце-
су навчання та підвищення фахового рівня суб’єктів інноваційного 
процесу; формування «інноваційної культури» та готовності пра-
цівників закладів освіти працювати в інноваційному режимі). 

Отже, управління нововведеннями — це необхідна функція су-
часної системи освіти, яка спрямована на пристосування галузі до 
постійних змін зовнішнього соціально-економічного середовища. 
Нова концепція інноваційного освітнього менеджменту повинна вра-
ховувати сучасні потреби і реалії українського суспільства, перспек-
тиви його розвитку у світі, що стрімко змінюється і глобалізується. 

 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  
У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: 

ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

Г. В. Давиденко, 
Вінницький соціально-економічний інститут ВНЗ 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
м. Вінниця вул. Червоноармійська 1а, тел.(0432) 676-981 

e-mail: ganna.davydenko@gmail.com 

Вивчення основних проблем та перешкод, що постають перед 
людьми з обмеженими можливостями при доступі до соціальних 
прав є актуальним питанням сьогодення. Передусім, це стосується 
доступу до початкової, середньої та вищої освіти. Увагу нашого до-
слідження зосередимо на вивченні імплементації інклюзивної скла-
дової в систему освіти Сполученого Королівства Великої Британії та 
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Північної Ірландії. Наш вибір зумовлено тим, що, не зважаючи на 
активний розвиток англійської спеціальної освіти в останні 30 ро-
ків, у Британії досі існує низка перешкод на шляху впровадження 
інклюзивної освіти. 

Окрім того, це питання досі не було предметом спеціального 
дослідження з боку українських педагогів. Частково воно знайшло 
своє висвітлення у праці Колупаєвої А. А. «Інклюзивна освіта: реа-
лії та перспективи» [1]. 

Аналіз наукової літератури і державних документів дає підстави 
стверджувати, що впровадженню інклюзивної складової у систему 
освіти Великої Британії приділяється певна увага з боку держави та 
педагогічної громадськості. Проте на ефективність таких дій галь-
мується наявністю певних соціально-педагогічних причин. 

Передусім, це фінансові відмінності між різними навчальними 
закладами. Неадекватність фінансових засобів, доступних для осіб 
з особливими потребами. 

Нестача кваліфікованих вчителів, які здатні навчати дітей з обме-
женими можливостями у школах. Відсутність навчальних програм, 
адаптованих до швидкості навчання дітей з особливими освітніми 
потребами. Мала кількість методів, яка дозволяє компенсувати ін-
валідність (наприклад, відсутність перекладу на жестову мову, пе-
рекладу записів). 

Власне архітектура самих шкільних будівель та їхнє облаштування 
часто не дозволяє дітям з обмеженими можливостями набувати у 
школі той же досвід, що й інші діти. Нестача послуг спеціалізова-
ної підтримки вдома та/або відсутність спеціалізованого шкільного 
обладнання, яке було у свій час нерівномірно розподілено, а відтак 
змушує сім’ї віддавати дітей з обмеженими можливостями у місця, 
розташовані далеко від дому. 

Водночас, варто зазначити, що у Великій Британії проводиться 
значна робота по їх усуненню. Зокрема, йдеться про державну по-
літику підтримки інклюзивної освіти; про полегшення доступу до 
транспорту та громадських будівель, до освітніх ресурсів, облад-
нання, програмного забезпечення і, за необхідності, надання відпо-
відної технічної допомоги учням з обмеженими можливостями. 

У сфері освіти в британському суспільстві та на всіх рівнях влади 
існує єдина думка, згідно якої, людей з обмеженими можливостя-
ми, наскільки це можливо, інтегрують в загальноосвітню систему. 
При цьому зважають на інтереси кожної дитини чи молодої особи. 
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Надання освіти особам зі спеціальними освітніми потребами у 
звичайних освітніх закладах розглядається як взаємозбагачуваль-
ний досвід. Такий підхід сприяє визнанню в людях відмінностей і є 
складовою виховання громадянського почуття. 

Серед перспектив подальших досліджень ми вбачаємо досліджен-
ня питання інклюзії в освітній системі інших Європейських країн. 

Література 

1. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Мо-
нографія / А. А. Колупаєва. — К.: «Самміт-Книга», 2009. — 272 с.: 
іл. — (Серія «Інклюзивна освіта»). 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ОСВІТИ ДІТЕЙ  
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Діти з порушеннями психофізичного розвитку (ППФР), як і всі 
інші діти, мають право на освіту. Різні проблеми спеціальної освіти 
(розробка педагогічної класифікації дітей з психофізичними особли-
востями, здійснення до них диференційованого та індивідуального 
підходу, обґрунтування змісту освіти в спеціальних школах та нау-
ково-методичного забезпечення цих шкіл тощо) досліджувалися 
радянськими вченими Д. Азбукіним, Р. Боскіс, Т. Власовою, І. Єре-
менком, Н. Засенко, М. Зємцовою, С. Зиковим, В. Лубовським, М. Яр-
маченком та ін. Дослідниками радянського періоду накопичено над-
звичайно багатий теоретичний й практичний матеріал, який є основою 
сучасного вдосконалення системи спеціальної освіти. Історико-педа-
гогічний аналіз становлення та розвитку спеціальних шкіл, основ-
них тенденцій розвитку теоретичних основ спеціальної педагогіки 
здійснено В. Бондарем, О. Дячковим, Х. Замським, М. Супруном, 
О. Таранченко, В. Феоктистовою, М. Ярмаченком та ін. Нині зміст 
освіти в спеціальних школах, проблеми педагогічної та соціальної 
інтеграції дітей з ППФР, умови ефективності підготовки таких дітей 
до самостійного життя є предметом наукових інтересів багатьох укра-
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їнських дослідників (В. Бондаря, В. Засенка, А. Колупаєвої, І. Ля-
хової, В. Синьова, Є. Синьової, Т. Скрипник, М. Супруна, О. Таран-
ченко, М. Шеремет та ін.). 

Мета доповіді полягає у висвітленні особливостей сучасної віт-
чизняної системи освітніх послуг дітям з порушеннями психофізич-
ного розвитку. 

Аналіз нормативно-правових документів в галузі спеціальної осві-
ти та реабілітації дітей зазначеної категорії показав, що корекцій-
но-реабілітаційні послуги надаються таким дітям з дворічного віку. 
Традиційними навчальними закладами для дітей з ППФР дошкіль-
ного віку є дитячі садки компенсуючого та комбінованого типу. Діти 
з ППФР віком від народження до 4 років, які залишилися без піклу-
вання батьків, або знаходяться у несприятливих умовах виховання 
(тяжкі матеріально-побутові умови, хвороба годувальника, відбуван-
ня ним покарання або перебування під вартою тощо) можуть отри-
мувати освітні послуги в будинках дитини. Інноваційними дошкіль-
ними навчальними закладами для дітей з ППФР є центри розвитку 
дитини, в яких здійснюються корекція розвитку й оздоровлення дітей, 
які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома. 

Діти з ППФР шкільного віку можуть здобувати освіту в спеціаль-
них загальноосвітніх школах-інтернатах або в інклюзивних чи спе-
ціальних класах масових шкіл. Однією з форм організації навчаль-
но-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах усіх 
типів і форм власності є індивідуальне навчання. Діти зі складними 
вадами розвитку віком від 4 до 18 років, які потребують стороннього 
догляду, побутового і медичного обслуговування, можуть отримувати 
освітні та реабілітаційні послуги в дитячих будинках-інтернатах. 
Також діти зі складними вадами розвитку, які себе не обслугову-
ють і відповідно до індивідуальної програми реабілітації потребу-
ють індивідуального догляду та супроводу, але здатні перебувати у 
дитячому колективі згідно з рекомендованим лікарями режимом, мо-
жуть отримувати освітні послуги у навчально-реабілітаційних центрах. 

Діти з ППФР, яким встановлено інвалідність, можуть отримува-
ти короткотривалі (не більше 6 місяців один раз на рік) послуги з 
педагогічної реабілітації в закладах Міністерства праці та соціальної 
політики України: центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 
реабілітаційних установах змішаного типу для інвалідів і дітей-ін-
валідів з розумовою відсталістю та реабілітаційних установах змі-
шаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів. 
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Випускники спеціальних та інклюзивних шкіл можуть продовжи-
ти навчання у центрах професійної реабілітації інвалідів; спеціаль-
них навчальних закладах інтернатного типу; професійно-технічних 
навчальних закладах загального типу; вищих навчальних закладах. 

 
 

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ  
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ’Я 
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ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна», 

м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 52, (0412) 43 89 14 
gburova_2012@mail.ru 

 
Актуальність дослідження визначається процесами гуманізації 

суспільних відносин, що реалізовуються в розвитку нових форм і 
напрямів соціальної політики в аспектах інтеграції, підтримки і 
реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями. 
Пошук нових способів соціальної інтеграції, формування толерант-
ного ставлення, перегляд існуючих практик взаємодії з дітьми з об-
меженими функціональними можливостями в рамках конкретних 
соціальних інститутів і організацій вимагає розкриття основних фак-
торів їх соціальної включеності у суспільство. Необхідність дослі-
дження чинників соціального виключення дітей з функціональними 
обмеженнями і їх сімей стає очевидною, з врахуванням, з одного 
боку, зростанням числа інвалідів, а з іншого — незадовільним фун-
кціонуванням системи соціальної підтримки сімей, які виховують 
дитину з обмеженими функціональними можливостями, особливо 
дошкільного віку. 

Дослідження сім’ї, яка виховує дитину дошкільного віку з обме-
женими функціональними можливостями в соціальній структурі сус-
пільства і можливостей соціальної мобільності викликає особливий 
інтерес з боку науковців у галузі соціології, філософії, психології та 
етики. 

Проаналізувавши актуальність даної проблеми пропонуємо ство-
рити табір літнього перебування для дітей з функціональними об-
меженнями. 

Метою проекту є проведення інтеграційного табору для активно-
го відпочинку дітей та молоді з вадами фізичного та розумового роз-
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витку за участю волонтерів. Проведення даного проекту передбачає 
ряд активних заходів спрямованих на соціалізацію людей з особли-
вими потребами, вироблення толерантного ставлення до проявів не-
повносправності, інакшості, культурної і соціальної різноманітності. 

Проведення літнього соціально-реабілітаційного табору дасть змо-
гу неповносправним особам насамперед реалізувати своє право на 
відпочинок та активно провести дозвілля у колі друзів, набратись 
позитивних емоцій та вражень, зав’язати дружні стосунки з одноліт-
ками, що стане можливим через залучення до проекту волонтерів, 
оздоровитись в процесі проведення різного роду реабілітаційних та 
спортивно-рекреаційних занять на природі тощо. Всі ці заходи через 
ряд архітектурних, транспортних перешкод, та зрештою фінансових 
причин для пересічної особи з особливими потребами та її родини 
є просто неможливими. Проведення табору дасть можливість моло-
дим неповносправним особам ознайомитись із культурною спадщи-
ною, мистецькими надбаннями, реалізувати свій креативний потен-
ціал, розвинути навички самообслуговування, а головне адаптуватись 
до процесу суспільного життя. З другого боку, завдяки ближчому 
знайомству з людьми з функціональними обмеженнями громадсь-
кість отримає знання про реальні потреби таких осіб, та й про сам 
феномен «обмеженості», який характеризується не лише як обме-
ження людини, зумовлені її індивідуальністю, але насамперед як 
наслідок соціальних, економічних причин та факторів середовища. 

Проведення табору таким чином сприятиме біполярній 
соціалізації і подоланню бар’єрності на різних рівнях, зокрема на 
рівні загальнолюдських відносин, соціально-правового ставлення, 
суспільної, моральної відповідальності. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ  
З ВАДАМИ СЛУХУ  

В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Зименко А. О., 
студентка гр. ФН-51 

Люди з особливими потребами є частиною нашого суспільства. 
До них необхідно ставитись так, як до рівних і таких, що заслуго-
вують на повагу і сприйняття їх такими, якими вони є. Це те право, 
яким ми всі користуємось, як члени суспільства. Адже кожна лю-
дина з особливими потребами має право на отримання якісної осві-
ти, на нормальні життєві умови, на працю, яка б забезпечувала їй 
пристойне життя, задоволення запитів. 

Відповідно до Конституції України, де закріплено право кожно-
го громадянина на розвиток особистості і здобуття освіти, та зако-
нодавства у галузі освіти, реабілітації, соціального захисту держава 
має забезпечити доступність до якісної освіти відповідного рівня 
дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням здібнос-
тей, можливостей, бажань та інтересів кожної дитини шляхом за-
провадження інклюзивної освіти [1]. 

Стосовно осіб з порушеннями слуху, то отримання високоякіс-
ної вищої освіти є вирішальним фактором підвищення їхнього со-
ціального статусу та захищеності у суспільстві. Лише повноцінна 
професійна реабілітація дає можливість таким людям стати конку-
рентоспроможними на ринку праці та створює основу для рівних 
можливостей. Хоча досвід вузівської освіти осіб з порушеннями 
слуху в Україні свідчить про певні успіхи, на сьогодні можливості 
здобуття ними вищої освіти реалізуються не повною мірою. На жаль, 
глухі люди поки не стали повноправною частиною українського 
суспільства. Вони ізольовані — не можуть отримати повноцінний 
доступ до освіти, в той час як, наприклад, у США люди живуть 
повноцінним життям. Внаслідок обмежених можливостей у спілку-
ванні студенти з порушеннями слуху мають низький рівень соціаль-
ної адаптації, що спричинює формування специфічних рис характеру, 
призводить до певних змін емоційно-вольової сфери особистості. 
Ці обставини ускладнюють процес спілкування та, як наслідок, — 
соціальну адаптацію. Треба, щоб такі люди не просто здобували 
вищу освіту, а й поверталися у громади глухих і там вирішували ті 
питання, які сьогодні люди, що їх оточують, хочуть вирішити за 
них. Це обумовлено наступними обставинами: 
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– відсутністю нормативно-правових актів, що забезпечують сту-
дентам з порушеннями слуху рівний доступ до одержання вищої 
освіти; 

– недостатньою інформованістю суспільства про життя й діяль-
ність осіб з порушеннями слуху; 

– недостатньою інформованістю осіб з порушеннями слуху про 
можливості освіти у ВНЗ; 

– відсутністю спеціалізованих регіональних структур (центрів) 
для підготовки осіб з порушеннями слуху до навчання у ВНЗ; 

– несформованістю єдиних підходів до прийому абітурієнтів з 
порушеннями слуху до ВНЗ; 

– непристосованістю аудиторій ВНЗ до потреб студентів з по-
рушеннями слуху тощо [4, с. 41]. 

Інтеграція осіб з порушенням слуху в суспільство звичайних лю-
дей, в єдину освітню систему є природно необхідною і доцільною. 

Сьогодні викладачі та студенти ВНЗ можуть допомогти адапту-
ватися людям з вадами слуху, використовуючи в своїй роботі візу-
альні матеріали, ілюстрації, відео, графіку, заохочуючи студентів до 
активності, дискусії. Комп’ютеризація сприяє активізації процесу 
навчання, дозволяє забезпечити диференційований підхід до студен-
тів з проблемами слуху і інтегруватися в освітнє середовище. 

Важливою проблемою для осіб з вадами слуху є вивчення іно-
земної мови. Володіння іноземною мовою визначає культурний рі-
вень особистості. Володіння іноземною мовою для молодої люди-
ни все більше впливає на її статус і розширює можливості щодо 
працевлаштування і саморозвитку. 

Інтегроване навчання є однією з основних проблем сучасної спе-
ціальної педагогіки та психології. Створення єдиного освітнього про-
стору, забезпечення повного рівноправ’я в отриманні освіти всім 
зумовлюють розгляд проблеми інтеграції в контексті прав людини 
і гуманізації освітнього простору [2, с. 41]. 

Наявність у звичайній групі студента з особливими потребами 
може стати умовою, яка сприятиме особистісному розвитку одно-
літків. Тому необхідно створити в студента особливу емоційно-
пізнавальну установку. Тут має бути не стільки жалю, скільки тур-
боти, емпатійної, чуйної і тактовної взаємодії з ним, з одного боку, 
а з іншого — ставлення до нього як до рівноправного члена колек-
тиву [3, с. 4]. 
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Соціальна робота в загальноосвітніх навчально-виховних закла-
дах в Україні реалізується за німецькою моделлю соціальної роботи 
(соціально-педагогічна діяльність у межах навчально-виховного про-
цесу загальноосвітньої школи) і англійської моделі соціальної ро-
боти (надання соціальних послуг навчально-виховному закладу через 
соціальну службу). В основі технологій соціально-педагогічної ро-
боти — «сукупність способів, дій, спрямованих на встановлення, 
збереження чи поліпшення соціального функціонування об’єкта, а 
також на попередження негативних соціальних процесів» [1]. При-
кладні технології соціально-педагогічної роботи у загальноосвітній 
школі вирішують передусім завдання позитивної соціалізації, соці-
ального виховання і розвитку особистості дитини. Зміст соціально-
педагогічної роботи має бути побудований таким чином, щоб уне-
можливити соціальні відхилення у поведінці дітей, сприяти ство-
ренню педагогічно збагачених умов навчання, підвищенню рівня мо-
тивації до навчальної успішності, духовного розвитку особистості. 
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Соціально-педагогічний вплив, як і виховний, поділяють на спря-
мований і не спрямований [2]. Спрямований вплив може бути пря-
мим і опосередкованим. За прямого впливу людина безпосередньо 
звертається до іншої, пропонуючи їй чи змушуючи її відповідно діяти. 
Опосередкований вплив спрямований на середовище, яке оточує ди-
тину. Неспрямований вплив, на відміну, від спрямованого, частіше 
всього не усвідомлюється ні тим, хто його здійснює, ні тим, хто 
його зазнає. 

Зміст соціально-педагогічних технологій реалізується через си-
стему планування навчально-виховної діяльності у загальноосвіт-
ній школі і проектну діяльність. Нормативна частина реалізації со-
ціально-педагогічних технологій реалізується в межах діяльності 
психологічної служби у школі. 

Актуальне завдання сучасної загальноосвітньої школи — ство-
рення інтегрованого соціально-педагогічного середовища для на-
вчання, виховання і розвитку дітей в умовах інклюзивної освіти. Для 
організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 
потребами [3] у загальноосвітніх навчальних закладах створюють-
ся всі необхідні умови. 

Спрямування навчально-виховного процесу — особистісно орі-
єнтоване, яке забезпечує асистент вчителя, який бере участь у роз-
робленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та про-
грам, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних 
особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливи-
ми освітніми потребами. 

Технологія соціального консультування у загальноосвітньому на-
вчальному закладі в умовах інклюзивної освіти являє собою соціа-
льну взаємодію між консультантом і особою, спрямовану на стано-
влення, розвиток і виховання дітей, вирішення проблем у шкільному 
середовищі і педагогічному колективі, допомогу у розв’язанні кон-
фліктних ситуацій, сприяння батькам і дітям в процесі адаптації до 
інклюзивного середовища. У зв’язку з цим розширюються і поглиб-
люються завдання соціального педагога у загальноосвітньому на-
вчальному закладі [4]. Відповідно основними завданнями соціаль-
ного педагога у консультативному процесі є: захист і забезпечення 
прав і свобод дитини; виявлення дітей, у яких виникають труднощі 
у спілкуванні та взаємодії з оточуючими або членами сім’ї; визначен-
ня соціальних питань, які потребують негайного вирішення; скеру-
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вання до відповідних фахівців; визначення статусу дітей з особли-
вими освітніми потребами в колективі, надання рекомендацій фа-
хівцям; поширення інформації про засади інклюзивного навчання; 
участь у складанні розгорнутої психолого-педагогічної характерис-
тики на дитину та її індивідуального плану розвитку; участь в роботі 
психолого-педагогічного консиліуму; забезпечення дитини з особ-
ливими освітніми потребами та її батьків необхідною інформацією; 
представлення інтересів дитини з особливими освітніми потребами 
у відповідних органах і службах. 

Соціальна робота у загальноосвітньому навчальному закладі в умо-
вах інклюзивної освіти і навчання має соціально-педагогічне спря-
мування з метою позитивної соціалізації особистості, її соціального 
розвитку та інтеграції соціально-культурних можливостей соціаль-
ного середовища дітей [5]. 
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ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
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Університет «Україна», м. Київ 

Педагогічні, соціально-педагогічні та соціальні аспекти проблеми 
нормалізації вивчаються з позиції принципів нормалізації Б. Нірьє 
і В. Вольфенсбергера [1] та з точки зору медико-соціальної моделі і 
соціальної моделі інвалідизації [2]. Однак на сьогоднішній день при-
вертає до себе увагу необхідність розробки сучасних підходів до 
визначення сутності і змісту процесу нормалізації життєдіяльності 
і соціального функціонування людей з особливими потребами в інте-
грованому середовищі з точки зору соціальної моделі інвалідизації. 

Поняття «норма» з точки зору соціальної моделі розуміється як: 
передусім, здоров’я людини і середовища, в якому вона перебуває, 
наявність відповідного середовища існування, передусім соціального, 
з необхідною безбар’єрною інфраструктурою і високотехнологіч-
ною системою послуг; це певний соціальний стандарт для людей з 
обмеженнями життєдіяльності (наприклад, полегшуючі фактори для 
підвищення якості життя, забезпечення високотехнологічними ре-
абілітаційними пристроями і приладами). Проблема діяльності фу-
нкцій організму і обмеження життєдіяльності індивіда представля-
ються у вигляді динамічної взаємодії між різними змінами здоров’я 
і факторами контексту, до яких відносяться особистісні фактори і 
фактори оточуючого середовища. Норма являє собою такі фактори 
функціонування організму людини, які відображають його функці-
ональну і структурну цілісність, рівень активності та участі особи-
стості в особистому і соціальному житті. До факторів активності та 
участі відносяться: навчання та застосування знань; виконання со-
ціальних задач і вимог; спілкування; мобільність; самообслугову-
вання; побутове життя; міжособистісні взаємовідносини і взаємос-
тосунки; головні сфери життя; життя у спільнотах, суспільне і гро-
мадське життя. Фактори оточуючого середовища взаємодіють із всі-
ма складовими функціонування особи і обмежень життєдіяльності. 
Для компоненту «фактори оточуючого середовища» основним пара-
метром виступають полегшуючі або перешкоджаючі впливи харак-
теристик фізичного і соціального середовища, а також світу відно-
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син і установок: продукція і технології; природне оточення і зміни 
оточуючого середовища, які здійснюються людиною; підтримка і вза-
ємостосунки; установки; служби, адміністративні системи, політика. 

Постає проблема визначення індикаторів стандартного оточення 
індивіда для того, щоб нейтралізувати нерівнозначний вплив при-
родних, соціально-побутових та соціальних факторів на його здіб-
ності як здатності і можливості здійснювати ту чи іншу діяльність. 
Це може бути типове оточення, що є характерним для рівня куль-
тури та духовного розвитку людини, її економічного становища, 
стану здоров’я, відповідати або не відповідати здатностям індивіда, 
поєднувати всі означені фактори. Відповідно і рівень інтегрованос-
ті людини визначається передусім середовищними факторами. Від-
повідність між потенційними здатностями індивіда і їх реалізацією 
в певних умовах відображає різницю між реальним оточенням і со-
ціальним середовищем та його стандартом, тим самим вказуючи на-
прям зміни оточуючого середовища з метою створення необхідних 
умов для покращення життєдіяльності і нормального розвитку осо-
бистості та її найближчого оточення. Обмеження життєдіяльності чи 
обмеження можливості фіксують невідповідність між тим, що іс-
нує в реальному житті і тим, що очікується, тобто певною нормою. 
Для визначення індикатора потенційної здатності чи можливості 
використовується норма, яка прийнята у даному суспільстві по від-
ношенню до людей без специфічних змін здоров’я, що надає мож-
ливість впливати на оточуюче середовище для реалізації здібностей 
індивіда. Визначення індикаторів активності і участі залежить від 
чіткого визначення факторів бар’єрності і факторів, полегшуючих 
життєдіяльність. 

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. Різні моделі 
інтеграції та інклюзії [3] та рівні інтеграції [4] потребують і чітко 
визначених індикаторів інтегрованості та включеності індивіда в 
певний соціум і суспільство у цілому. Такими індикаторами є: особ-
ливі потреби у послугах, інтереси, ресурси, можливості індивіда і 
можливості оточення. 
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грації людей з особливими потребами у вищому навчальному за-
кладі // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особ-
ливими потребами: Зб. наукових праць. № 8 (10). — К.: Універси-
тет «Україна», 2011. — С. 10–16. 

4. Іванова І. Б. Соціальна робота з людьми з особливими потре-
бами. Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. — К.: 
ПВП «Задруга», 2011. — С. 335. 

 
 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА.  
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Кондратюк Н. В., 
студентка 5 курсу, групи ОА-51/13, спеціальності «Облік і аудит», 

Інститут економіки та менеджменту, тел. 80963522156 
науковий керівник: к. е. н., доцент Нестеренко С. С. 

Досить часто, коли я бачу дітей з певними вадами здоров’я, зав-
жди уявляю як їм важко продовжувати життя, як здобувати освіту, 
як розвиватися і досягати своїх мрій. Адже кожна людина, незалеж-
но від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального по-
рушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться 
від якості освіти здорових людей. 

Сьогодні Конституція України гарантує право кожного грома-
дянина на доступність якісної освіти. Це у повній мірі стосується і 
дітей із особливими потребами. Звичайно при навчанні дітей з особ-
ливими потребами постають певні труднощі, при подоланні яких 
потрібно враховувати стан здоров’я та можливості учня, студента. 
Для цього використовують різні методи інклюзивної освіти. 
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Інклюзивне навчання – це система освітніх послуг, що базується 
на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права 
навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах 
загальноосвітнього закладу. З метою забезпечення рівного доступу 
до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати на-
вчальні програми та плани, методи та форми навчання, використан-
ня існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних ос-
вітніх потреб і різних стилів навчання дітей з особливими освітніми 
потребами. Інклюзивні освітні заклади повинні забезпечити спектр 
необхідних послуг відповідно до різних освітніх потреб таких дітей. 

Конвенція ООН про права дитини як документ міжнародного 
рівня висуває вимоги до кожної держави щодо приведення націо-
нального законодавства у відповідність із цією «всесвітньою кон-
ституцією прав дитини». Наша держава на цьому шляху робить свої 
прогресивні кроки. 1 серпня 2012 року Кабінет Міністрів України 
затвердив Державну цільову програму «Національний план дій з 
реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року. 
Метою Програми є забезпечення реалізації прав і задоволення по-
треб інвалідів нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх 
життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів. 

Створення та розвиток умов для отримання якісної освіти в за-
гальноосвітньому закладі для дітей з особливими навчальними по-
требами — одне з основних завдань Всеукраїнського фонду «Крок 
за кроком», який було засновано в 1999 році Міжнародним фондом 
«Відродження» (м. Київ) і Міжнародним центром розвитку дитини 
(Вашингтон, США). 

Місією фонду є забезпечення рівного доступу до якісної освіти 
всіх дітей з активним залученням сімей і місцевих громад в освіт-
ній процес. 

У рамках програми «Інклюзивна освіта» Фондом було реалізо-
вано проекти: «Впровадження інклюзивної освіти в Україні» (2007р.); 
«Створення сприятливого інформаційного поля для розбудови ін-
клюзивної моделі освіти в Україні» (2008–2009 рр.); «Розробка ба-
зової концепції інклюзивної освіти в Україні» (2009–2010 рр.); «Ін-
клюзивне оцінювання: розвиток альтернативних моделей та здій-
снення впливу на політику» (2010–2011 рр.); «Використання Індек-
су інклюзії для розвитку інклюзивної школи» (2011 р.) та ін. 
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Процеси інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в за-
гальноосвітні навчальні заклади набудуть значного поширення і ста-
нуть успішними за умови зміни ставлення в суспільстві до цих дітей 
та до ідеї інклюзії, покращення матеріального забезпечення системи 
освіти, здійснення необхідної фахової підготовки майбутніх педа-
гогів і проведення їх масової перепідготовки. 

 
 

НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ  
В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Крищенко В. С., 
5 курс, групa ОА-51/13 спеціальності «Облік і аудит», 

Інститут економіки та менеджменту 
науковий керівник: к. е. н., доцент Нестеренко С. С. 

Актуальність проблеми навчання та виховання людей в інтегрова-
ному освітньому середовищі обумовлена тим, незважаючи на знач-
ний прогрес медицини і розвиток цивілізації, число інвалідів пос-
тупово і неухильно зростає внаслідок різних причин (наслідки аварії 
на ЧАЕС, воєнні дії, промислові і спортивні травми, дорожні аварії 
тощо). За статистичними даними Організації Об’єднаних Націй (ООН) 
інваліди складають близько 10% населення земної кулі. 

Після другої світової війни, особливо після ухвалення рішення 
Генеральною асамблеєю ООН «Декларації прав інваліда» на 30-ій 
асамблеї ООН у 1975 р., а також після оголошення «1981 р. — ін-
тернаціональним роком для інвалідів» на 31-ій асамблеї ООН, ста-
ли надавати серйозне значення гідності людини, який користується 
правом цінності життя від народження і йому гарантується повне  
і рівну участь у всіх сферах життя суспільства. Дотримання цього 
права і гарантій ускладнюється на сучасному етапі проблемою обме-
ження соціально-біологічної реалізації людини. Зазначена пробле-
ма належить до категорії складних інтегративних аспектів знання 
про людину. Її основним акцентом слід вважати технології соціалі-
зації та психологічної адаптації. У зв’язку з цим першорядного зна-
чення набуває пошук оптимальних технологій та інноваційних ме-
тодів реабілітації на всіх етапах розвитку людини з обмеженими 
можливостями. 
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Реально існуюча тенденція погіршення здоров’я людей соціально 
обумовлена і залежить від таких факторів, як стан навколишнього 
середовища, економічний потенціал суспільства, спадковість, умов 
життя і виховання в сім’ї, освітній установі. Інвалідність стає про-
блемою не тільки однієї людини або групи людей, а всього суспі-
льства в цілому. 

Ось чому так гостро стоять проблеми соціальної реабілітації ін-
валідів, Соціально-психологічна адаптація та реабілітація інвалідів 
одержала в останні роки широке визнання. Соціально-психологічна 
адаптація в усьому світі — це комплекс програм і дій, спрямованих 
на відновлення соціальних функцій людини, її соціального і психо-
логічного статусу в суспільстві. 

В Україні проблема інвалідності набула особливої гостроти. Упро-
довж п’яти останніх років населення України зменшилося на 2%, а 
кількість інвалідів зросла на 5,5% і лише на початок 2010 року ста-
новила 2,6 млн. осіб, або майже 6% загальної кількості населення. 

Україна, яка є членом Ради Європи, приєднавшись у 2007 році до 
Європейської соціальної хартії, зобов’язалась активно сприяти зай-
нятості інвалідів, їх професійній орієнтації і навчанню, створювати 
умови для використання праці інвалідів у звичайному виробничому 
середовищі, а там, де це неможливо, створювати спеціальні робочі 
місця і підприємства. 

 
 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Лаврик О. В., 
Харківський національний університет ім В. Н. Каразіна, 

пл. Свободи, 4, м. Харків, 61020, 
тел. (057)707-52-30, 099-058-80-18 

oksana_lavryk@rambler.ru 

Теза про те, що нашій державі вкрай необхідна інклюзивна осві-
та, сьогодні все рідше в кого викликає заперечення. Однак попри те, 
що на сучасному етапі вже існує чимала кількість праць, присвячених 
проблемам залучення осіб з особливими потребами до навчання в 
освітніх навчальних закладах, їх реабілітації та соціалізації (В. Бон-
дар, Л. Виготський, Т. Євтухова, А. Колупаєва, Б. Корсунська, Г. Кос-
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тюк, В. Ляшенко, Н. Морозова, О. Савченко, О. Столяренко, М. Яр-
маченко та інші), стверджувати, що в Україні інклюзивна практика 
вповні реалізується, ще передчасно. 

На державному рівні відносно недавно почали розробляти від-
повідну законодавчу базу. Так, в основних документах («Концепція 
розвитку інклюзивної освіти», «Порядок організації інклюзивного 
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», «Про першочер-
гові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб 
з обмеженими фізичними можливостями» та інші) йдеться про  
те, «що потрібно робити?», однак, на жаль, немає відповіді «як?».  
І оскільки рішення про утворення класів (груп) із інклюзивним на-
вчанням повинен приймати керівник освітнього закладу з ураху-
ванням освітніх запитів населення за умови наявності необхідної 
технічної та методичної бази, відповідних педагогічних кадрів і при-
міщень, то за таких обставин більшість керівників навчальних за-
кладів мають повне право ігнорувати інклюзивну освіту. 

При цьому до головних проблем інклюзії як педагогічної іннова-
ції в нашій державі переважно відносять професійну непідготовле-
ність педагогів працювати з дітьми з особливими освітніми потре-
бами, необхідність додаткового фінансування інклюзивних закладів 
освіти, архітектурну непристосованість споруд, недоопрацьованість 
нормативно-правової бази, академічну перевантаженість навчальних 
програм та інші (І. Кузава, Н. Мельник, О. Фурман). 

Особливу увагу в цьому контексті варто зосередити на тому, що 
залучення до масових навчальних закладів дітей з особливими по-
требами вимагає від усіх учасників цього процесу певного перег-
ляду традиційних поглядів щодо мети, функцій, організації роботи 
закладу. Таким чином, одним із найактуальніших аспектів успішної 
реалізації інклюзивного навчання стає професійна підготовка вчителів 
(викладачів вузів), яким слід опанувати відповідні знання та навички. 

Наприклад, у Росії до цього процесу активно долучається Регіо-
нальна громадська організація інвалідів, представники якої — люди 
з обмеженими можливостями — успішно проводять так звані «Уроки 
Доброти» не лише для учнів, але й для педагогів (О. Фурман). З дру-
гого боку, уміння налагодити партнерські стосунки з батьками та-
кої дитини — також одна із складових успіху. 

Досвід розвинених країн (Австралія, Бельгія, Голландія, Італія, 
Канада, Німеччина, США) демонструє позитивний вплив інклюзив-
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ної освіти не лише на осіб з особливими потребами, але й на всіх 
учасників освітнього процесу. При цьому інклюзивна освіта базу-
ється на восьми принципах: 1) цінність людини не залежить від її 
можливостей та досягнень; 2) кожна людина здатна думати та відчу-
вати; 3) кожна людина має право на спілкування й на те, щоб бути 
почутою; 4) усі люди мають потребу один в одному; 5) справжня 
освіта може відбуватися тільки за умови реальних взаємовідносин; 
6) усі люди мають потребу в підтримці та дружбі з ровесниками; 7) 
для усіх осіб досягнення прогресу може бути в тому, що вони мо-
жуть робити, аніж у тому, чого вони не можуть; 8) різноманіття по-
силює всі аспекти життя людини. 

Тільки коли українське суспільство сприйме ці головні постула-
ти, тільки тоді наша держава зробить ще один крок до забезпечення 
повної реалізації прав людей з особливими потребами на якісну осві-
ту. Адже сучасне громадянське суспільство неможливе без актив-
ного залучення всіх своїх членів у різні види діяльності, поваги прав  
і свобод кожної окремої людини, забезпечення необхідних гарантій 
безпеки, свободи і рівноправності. 

 
 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ РОЗГЛЯДУ ПРОБЛЕМИ 
ОСВІТИ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Ложкар В. І., 
IV курс, група МІ-41, спеціальність «Міжнародна інформація» 

ВМУРоЛ, Інститут права та суспільних відносин, 
тел. (063) 322-80-62 

науковий керівник: старший викладач Дабіжа Віра Василівна 

Сучасне суспільство рухається великими кроками до інформацій-
ної ери людства. Це є великою та безмежною сферою для діяльності 
людей з обмеженими можливостями, давайте точніше розглянемо всі 
сторони та які можуть бути перешкоди розвитку та інтеграції таких 
людей до сучасності: 

1. Розглянемо ринок технологій як прибуткову сферу та її тенден-
ції розвитку. Кінець XX ст. ознаменувався стрімким ростом високих 
технологій в галузях інформаційних технологій, мікро- і наноелек-
троніки, авіації та космонавтики, мікробіології, хімії, оптоелектро-
ніки і лазерної техніки. Ці наукомісткі технології не є ізольованими, 
в основному, вони пов’язані і доповнюють одна одну. Однак для їх 
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комплексного використання необхідно проникнення однієї ідеї в інші 
галузі, адаптація нових методів і продуктів для інших сфер, форму-
вання нових секторів ринку високотехнологічної продукції. Водно-
час, поглиблення міжнародного поділу праці значно розширило межі 
ринків технологій, інновацій та високотехнологічної продукції і все 
помітніше місце на ринку технологій на сьогодні належить НТК 
(науково-технічний комплекс). Так само на НТК припадає полови-
на світового виробництва, 63% торгівлі, вони контролюють до 80% 
патентів і ліцензій на нову техніку, технології і ноу-хау; понад 40% 
активів 100 найбільших компаній світу розташовані поза країнами 
розміщення материнських компаній; на них припадає чверть світово-
го валового продукту; 500 найбільш потужних НТК реалізують: 80% 
всієї продукції електроніки та хімії; 95% — фармацевтики; 76% — 
продукції машинобудування; 85% з них контролюють 70% всіх іно-
земних інвестицій [1]. 

2. Така діяльність є дуже прибутковим та безмежним за можли-
востями ринком праці, але потребує високої кваліфікації та освіти. 
Не потребує необхідності повного фізичного здоров’я. Плата за на-
вчання, обмеження в повному обсязі здоров’я, життєві, сімейні та 
інші обставини для багатьох людей з обмеженими можливостями 
на сьогодні стають непереборними на шляху до отримання повно-
цінної, якісної освіти. 

3. Цікава ідея з огляду людей з обмеженими можливостями, яка 
може надати їм можливість у навчанні, право таких громадян за-
значене у Конституції України (стаття 53), яка зазначає, що держава 
є гарантом освіти для всіх своїх громадян, отже має забезпечити роз-
робку такої системи для таких людей які не мають фізичної змоги 
отримувати навчання на рівні середньостатистичного громадянина. 
Це її обов’язок перед такими людьми, оскільки Україна не може 
забезпечити повний комплекс інтеграції та лікування, забезпечення 
фінансами та інфраструктурою для таких осіб згідно їх потреб. 

4. Люди з обмеженими можливостями нічим не завинили перед 
державою, яка не чує та не бачить їх проблем, потреб, морального 
смутку. На території нашої держави критичний стан екології який дає 
могутній негативний удар на наступні покоління. Продукти харчу-
вання, які є в обігу нашого ринку настільки негативно відобража-
ються на нас, що в народі з’являються вирази зразку: «якщо прочи-
тати склад шоколадки, то більш корисним буде з’їсти обгортку від 
цієї шоколадки». Важка та хімічна промисловість, ядерні електро-
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станції, які забезпечують електроенергією сусідні держави за ниж-
чою ціною в порівнянні з внутрішніми користувачами. Дають на-
слідок високої чисельності громадян с обмеженими можливостями, 
саме держава повинна виконати свій обов’язок перед ними і дати 
можливість розвитку для них. Також на даний момент може стати 
великим надбанням оскільки втрата кваліфікованих кадрів величез-
на, а такі громадяни в наслідок вдячності та невеликої можливості в 
мобільності могли б стати саме тим компенсуючим і дуже сумлін-
ним в навчанні та роботі ресурсом. 

5. В останньому пункті доповіді хотілося б наголосити на необ-
хідності створення системи дистанційної освіти, яка надасть мож-
ливість реалізації великої кількості людей з обмеженими можливо-
стями в сучасних умовах. Такі витрати принесуть щастя в багато 
українських родин, гордість громадян ті вдячність своїй батьківщи-
ні, кваліфіковані кадри які будуть більш вірні своїй державі, матері-
альний достаток сімей в яких є такі люди, прибуток в до державної 
скарбниці від їх податків та можливі новітні технології, які можуть 
надати Україні гідне місце в світовому товаристві та повагу за ве-
личезну турботу до своїх громадян. 

Література 

1. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управлін-
ня, державна політика / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л. І. Федуло-
вої. — К.: «Основа», 2005. — С. 287–292. 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ  
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ХІМІКІВ 

Лукашенко Т. Ф., 
старший викладач кафедри сучасної інженерії 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», 
м. Київ, тел. (044) 424-94-33 

Вважаємо, що першою організаційно-педагогічною умовою фу-
нкціонування спецкурсу «Екохімія», що сприятиме формуванню еко-
логічної компетентності, є кваліфікація викладача. Адже від рівня 
викладання запропонованого матеріалу відповідно залежить і його 
засвоєння. Викладач повинен бути обізнаним не тільки з дисципліни, 
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яку він викладає, а його кругозір має бути значно ширшим. Профе-
сійна діяльність викладача — це форма його активного ставлення до 
студента, яка передбачає певні цілі, завдання, функції, уміння. Квалі-
фікований викладач має мати ряд особистих якостей, таких як мо-
тивацію до роботи зі студентами, емпатію, емоційну стійкість, впе-
вненість у власних силах, інтелект, здібності, інтуїцію, аналітичні 
здібності тощо. Рівень знань викладача повинен у рази перевищу-
вати той обсяг знань, що пропонується студентам. 

Другою організаційно-педагогічною умовою є якість підготовки 
студентів, набуття знань на рівні компетенцій. Тобто якість будь-
якої освіти в цілому визначають складові якісної підготовки студен-
та: розвиток системного мислення; творчий підхід до професійної ді-
яльності; ефективність методів та методичних підходів; здатність до 
аналізу та самоаналізу; ефективність взаємодії викладача та студен-
та; педагогічні технології, які використовуються під час навчання; 
здатність до узагальнення навчального матеріалу. 

Третьою організаційно-педагогічною умовою, необхідною для на-
шого дослідження, ми вважаємо наявність сучасної матеріальної бази 
навчального закладу. Якщо брати до уваги, що частина наших сту-
дентів має вади здоров’я, то стане зрозумілим важливість достатньо 
сформованого бібліотечного фонду, вільного доступу до мережі Ін-
тернет, сучасно обладнаних комп’ютерних класів. Особливо важли-
вим постає питання супроводу таких студентів. Університет «Україна», 
в якому проходила частина нашого педагогічного дослідження, має 
всі переваги над іншими навчальними закладами, у забезпеченні рів-
ного доступу до навчання всіх категорій студентів. 

Четвертою, не менш важливою, організаційно-педагогічною умо-
вою є мотивація студента до навчання, тобто формування у нього 
екологічної компетентності. Саме від мотивації залежить успіх у на-
вчанні, саме її становлення зумовлює подальший розвиток особис-
тості у суспільстві. У ролі мотивів можуть виступати фізичні, пси-
хологічні та соціальні чинники, а також інтереси, захоплення, схиль-
ності до навчання. Виокремлюють кілька груп мотивів: соціальні, 
спонукальні, пізнавальні, професійно-мотиваційні, а також меркан-
тильні. Ми вважаємо, що мотивація студента має бути позитивною, 
адже докори з боку викладача або батьків не надають впевненості 
студентові. Мотивація має бути зумовлена значимими для особис-
тості соціальними прагненнями, тобто бути корисними для своєї 
країни, суспільства; шлях до особистого благополуччя у разі бачен-
ня себе компетентним спеціалістом; здобуття знань, розширення 
власного кругозору, реалізація здібностей тощо. 



інклюзії людей Секція І 
у навчально�виховний процес 

 - 45 -

Розв’язання професійних завдань лежить, як правило, у міждис-
циплінарній площині, хоча кожна з дисциплін робить свій внесок у 
процес вирішення завдання. Для розв’язання екологічних проблем 
потрібні знання з різних галузей науки, особливо хімічної. Тому п’ятою 
організаційно-педагогічною умовою ми вважаємо зв’язок дисцип-
ліни з іншими курсами. 

Вимоги освітньо-професійної підготовки спеціаліста, покладені 
в основу Національної рамки кваліфікації, ми вважаємо шостою ор-
ганізаційно-педагогічною умовою успішного функціонування спец-
курсу «Екохімія». 

 
 
ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВЧИТЕЛІВ ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСІВ 
Миронова С. П. 

Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка, 
вул. Огієнка, 61, тел. 0384930774 

На разі в Україні відбувається активне запровадження інклюзив-
ної освіти. При цьому інклюзивні класи відкриваються на базі зви-
чайних загальноосвітніх закладів. Це означає, що педагоги мають 
оволодіти певними знаннями і вміннями в цій галузі, оскільки ефек-
тивність інклюзивного навчання дітей з психофізичними вадами ве-
ликою мірою залежить від професійної компетентності педагогічних 
кадрів. Одним із шляхів вдосконалення фахової компетентності може 
бути методична робота. 

Методична робота педагогів інклюзивних класів має складатися 
з декількох компонентів: 

• загальні питання інклюзивної освіти: 
– сутність і класифікація порушень психофізичного розвитку, їх 

причини; 
– загальна характеристика сучасної системи освітньо-корекційних 

послуг; 
– участь педагогів загальноосвітніх закладів у вирішенні про-

блеми вибору типу закладу і форми навчання для дітей з особливо-
стями психофізичного розвитку; 

• психолого-педагогічна характеристика дітей з психофізич-
ними порушеннями: 

– особливості розвитку дітей певної категорії порушення (залеж-
но від класу, в якому працюватиме педагог); 

– вплив порушення на засвоєння дитиною навчальних навичок; 
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– зміст індивідуального підходу до дітей в залежності від кате-
горії порушення та індивідуальних особливостей; 

• корекційна методика навчання і виховання дітей з психофі-
зичними порушеннями в умовах інклюзивного навчання: 

– реалізація корекційних цілей у процесі навчання і виховання 
дітей; 

– корекційна спрямованість методики інклюзивного навчання; 
– організація безконфліктної соціальної взаємодії вихованців з 

різними рівнями психофізичного розвитку; 
– співпраця з фахівцями, які проводять корекційно-розвивальні 

заняття; 
– облік спеціальних засобів корекції в навчально-виховному про-

цесі та в режимі дня; 
• зміст і методи роботи з батькам: 
– форми співпраці з різними типами сімей; 
– зміст роботи з сім’ями здорових дітей, спрямованої на ство-

рення позитивної атмосфери в інклюзивному класі; 
– індивідуальний підхід до батьків. 
Особливо відзначимо, що 2-й і 3-й компоненти методичної ро-

боти мають диференціюватися з урахуванням посадових обов’язків 
вчителя і конкретної категорії дітей, які перебувають в інклюзивно-
му класі. Також важливо, щоб методична робота забезпечила вчите-
лів не лише знаннями, а й дозволила йому виробити необхідні про-
фесійні вміння. Це можливо за рахунок реалізації методичної роботи 
різними формами, насамперед інноваційними. При цьому знання, 
уміння і навички педагогів загальної освіти не мають дублювати 
дефектологічну підготовку, адже інклюзивну освіту забезпечують 
насамперед корекційні педагоги. Саме тому скеровувати методич-
ну роботу повинні фахівці з дефектологічною освітою. 

Література 
1. Інклюзивна освіта: теорія та практика: методичний посібник / 

Колектив авторів; за заг. ред. С. П. Миронової. — Кам’янець-По-
дільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені 
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Формирование личности ребенка с особыми потребностями в усло-
виях меняющегося мира [Электронный ресурс]: Электронные дан. и 
прогр. (40 Мб). – Минск, 2011. – 1 электр. опт. диск (DVD-ROM): цв. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ АНТРОПОГЕННИХ ЕКОСИСТЕМ 
ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Мовчан В. О., 
к. б. н., декан ФБМТ; Університет «Україна», 

м. Київ, вул. Львівська 23, тел. (044) 424-31-87; моб. (067) 242-71-35; 
e-mail: GreenDragoness@yandex.ru. 

Актуальність теми. Антропогенні екосистеми все більше витіс-
няють природні, яких в непорушеному вигляді практично не за-ли-
шилось. Найкритичнішим аспектом цього процесу є зниження біоріз-
номаніття внаслідок прямого знищення людиною, знищення біотопів 
та шкідливого впливу забруднень, що суперечить принципу сталого 
розвитку, а також негативно впливає на фізичне та психічне здоров’я 
людей. Зупинити цей процес можна лише шляхом оптимізації ан-
тропогенних екосистем, що забезпечить можливість виживання в 
них зникаючим видам. 

Мета дослідження: обґрунтування можливості оптимізації ан-
тропогенних екосистем за допомогою загальнодоступних методів. 

Результати дослідження. Роботи багатьох вчених у другій поло-
вині ХХ століття були присвячені впливу урбанізації та сільського 
господарства на біорізноманіття антропогенних ландшафтів. Безу-
мовно, основним є процес скорочення як числа видів, так і їх чисель-
ності, за винятком деяких видів-синантропів, які в антропогенних 
ландшафтах почуваються чудово і набувають статусу «шкідливих» 
видів (пацюки, миші, міські голуби та ворони, безліч комах — шкід-
ників сільськогосподарських культур). Тоді постає проблема регу-
ляції їх чисельності, яка потребує багато коштів, трудозатрат і при-
зводить до додаткового тиску на залишки природних екосистем через 
розповсюдження отрутохімікатів. 

Разом з тим при раціональному, природозберігаючому способі 
господарювання відмічалось збільшення біорізноманіття як на тери-
торіях міст, так і на агроугіддях. Наприклад, в Австралії, після того, 
як вдалось здобути артезіанську воду, пробуривши більш ніж 100-
метровий гранітний щит, біля ферм із басейнами для водопою ху-
доби почали концентруватись і зростати популяції місцевих тварин, 
що були майже знищені в процесі колонізації материка. У західно-
європейських містах останніми роками почало збільшуватись біо-
різноманіття птахів та ссавців за рахунок вселення на території міст 
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видів, що вважались раніше антропофобними (куниць, сов, лисиць, 
видр, денних хижих птахів тощо) — завдяки додатковим заходам у 
озелененні та архітектурі міст, куди ввели зоозахисні елементи (схо-
ванки, годівниці, гніздівлі). Занепокоєні зниженням врожаїв внаслі-
док зменшення кількості комах-запилювачів, французи, голландці 
та ін. будують «готелі» для них. 

Однак ці процеси протікають на фоні тотального знищення при-
родних біотопів, і зусилля для збереження біорізноманіття в антро-
погенних екосистемах не є достатніми, вони не компенсують зага-
льної тенденції вимирання видів. Опитування показало, що багато 
фермерів у Франції не уявляють ролі лісосмуг і ролі тих самих пе-
ретинчастокрилих у підвищенні урожаїв на їх полях, тому там лі-
сосмуги у такому ж жалюгідному стані, як у нас, хіба що не засмі-
чені, а охорона комах теж скоріше на рівні декларацій, — «готелі» 
для них трапляються вкрай рідко. 

Доводилось, на жаль, чути навіть від деяких «колег», що вими-
рання видів — природний процес, воно було завжди і продовжу-
ється сьогодні, ми (аграрії, забудовники, просто жителі тощо) — 
тут ні до чого… На жаль, дуже «до чого». Звертає на себе увагу 
глобальна тенденція будівництва різноманітних «міст майбутнього», 
«екоміст» із задекларованою домінуючою екологічною складовою. 
Ці проекти надзвичайно дорогі, що наводить на думку про те, що 
екологія нам не по кишені. Але при сучасному стані довкілля в 
Україні (і в Європі в цілому) при умові раціонального, економного, 
системного застосування уже існуючих екологічно спрямованих на-
працювань в галузях будівництва, сільського та водного господар-
ства і екології можливо і потрібно зупинити нищення біорізнома-
ніття і забезпечити його відновлення і зростання. Це благотворно 
вплине також на рівень здоров’я населення. 

Висновок. Для переходу до сталого розвитку необхідно створи-
ти та реалізувати цілісну універсальну концепцію оптимізації ан-
тропогенних екосистем, що дозволить зберегти біорізноманіття та 
підвищити рівень здоров’я населення. 

 
 
 
 
 



інклюзії людей Секція І 
у навчально�виховний процес 

 - 49 -

ДІТИ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ:  
КРОК ЗА КРОКОМ ВІД ДІАГНОСТИКИ ДО ІНКЛЮЗІЇ 

Мороз Б. С., Конюшняк В. О., Богданович Т. В., 
доктори біологічних наук, 

НВП «ВАБОС», м. Київ, rс_vabos@ukr.net 

Нині педагогічна спільнота переживає період переосмислення 
підходів, відмови від усталених стереотипів і традицій, відповідно 
до освітніх модернізацій. Ключовим моментом є положення про 
те, що в системі освіти мають бути створені умови для розвитку  
і самореалізації кожної дитини. 

Відтак, провідне місце у світовій системі освіти посідає підхід, 
що базується на ідеях інклюзивного навчання. В основу означеного 
підходу закладено ідеологію, яка виключає будь-яку дискриміна-
цію дітей та припускає розробку і застосування таких конкретних 
рішень, які дозволять кожній дитині з особливостями психофізич-
ного розвитку та/або з інвалідністю бути рівноправним учасником 
академічного і суспільного життя. 

Пріоритетом інклюзивної освіти є створення освітнього середо-
вища, в якому надається підтримка дітям з психофізичними пору-
шеннями в умовах звичайного класу місцевої школи. 

Необхідно усвідомлювати, що інклюзивне навчання — це не тіль-
ки «відкриті двері» в загальноосвітній дитячий заклад (садок чи шко-
лу) для дітей з особливостями психофізичного розвитку, зокрема і 
з порушеннями слуху, а й персональна відповідальність батьків ди-
тини за вибір освітнього шляху. Якість освіти залежатиме від того, 
наскільки освітні послуги закладу відповідають особливим потре-
бам дитини, тобто наскільки глуха чи слабочуюча дитина залучена 
до навчання та виховання в інклюзивному закладі. 

На сьогодні важливим завдання в умовах інклюзивного навчання 
дітей з порушеннями слуху є забезпечення слухомовленнєвої реа-
білітації та залучення батьків до корекційно-розвивальної роботи з 
дитиною як у стінах загальноосвітнього закладу, так і поза його ме-
жами в умовах реабілітаційного центру. 

Важливою основою для цього є раннє втручання, яке охоплює: 
ранню діагностику порушення слуху, оптимальне бінауральне 
слухопротезування, психологічний, сурдопедагогічний та техніч-
ний супровід родин, що мають дітей з порушеннями слуху. За 
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активної і цілеспрямованої участі батьків спеціальна підтрим-
ка (корекційно-розвивальна робота), розпочата у ранньому ди-
тинстві, має бути продовжена в дошкільних закладах у ході під-
готовки дитини до навчання у школі. 

На наш погляд, у контексті освіти дітей з порушеннями слуху, 
доцільно організувати роботу мережі ресурсних центрів, за такою 
схемою: координаційну функцію виконує провідний центр, тоді як 
в кожному регіоні діють ресурсні центри. Нині пропагується ідея 
організації центрів на базі спеціальних навчальних закладів. Спеці-
альні установи, крім своїх основних функцій, можуть виконувати 
функції консультативно-методичних центрів, а саме: забезпечувати 
спеціальний супровід дітей з особливими потребами в загальноос-
вітніх закладах, надавати консультації педагогам масових шкіл, бути 
технічною та навчально-методичною базою для шкіл, що впрова-
джують інклюзивну практику. 

Сучасні теоретичні підходи до проблеми реалізації інклюзивної 
моделі навчання і стан педагогічної практики зумовлюють основні 
пріоритетні напрями роботи такого центру (на прикладі підтримки 
осіб з вадами слуху): аудіометричне обстеження, слухопротезування 
з використанням сучасних цифрових слухових апаратів та систем 
кохлеарної імплантації, проведення корекційних занять з дітьми та під-
готовка їх до навчання в загальноосвітній масовій школі, зокрема в 
умовах інклюзивного навчання з використанням новітніх комп’ю-
терних технологій. 

Важливою складовою роботи слухового центру має бути консуль-
тативна (очна, дистанційна) допомога батькам у роботі з дітьми з по-
рушеннями слуху та організаційно-методична допомога психолого-
медико-педагогічним працівникам усіх типів спеціальних і загаль-
ноосвітніх навчальних закладів. 

В Україні існує позитивний досвід навчання дітей з порушеннями 
слуху в загальноосвітніх дошкільних та шкільних закладах разом із 
чуючими однолітками. Вибір батьків на користь інклюзивного 
закладу має бути виваженим й усвідомленим. Позаяк навчання 
передбачає прийняття на себе додаткових зобов’язань, мора-
льні та матеріальні витрати, щодо створення необхідних умов 
для виховання, розвитку та навчання слабочуючої чи глухої ди-
тини як в загальноосвітньому закладі, так і поза його межами. 
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Слід зазначити, що основною метою процесу реабілітації дітей з 
порушеннями слуху та підготовки їх до інклюзивного навчання є 
створення умов для розвитку слухового сприймання і використання 
його як фізіологічної основи для розвитку власного мовлення ди-
тини. У процесі реабілітації дитина має навчитися слухати навколи-
шні звуки, розуміти їх, і діяти відповідно до почутого. «Слухати. 
Думати. Говорити!» — таким має бути девіз слухомовленнєвого 
підходу в реабілітації. 

Відтак, крок за кроком, батькам і фахівцям слід провести 
комплекс корекційно-розвивальних і виховних робіт, алгоритм 
яких включає: всебічне обстеження стану слуху дитини, раннє 
виявлення порушень слуху і своєчасне бінауральне слухопро-
тезування за допомогою адаптаційних слухових апаратів і сис-
тем кохлеарної імплантації та проведення корекційних занять 
з використанням ІКТ, включаючи організацію дистанційних кон-
сультацій. 

 
 

ШЛЯХ ДО ОСВІТИ ОСІБ З ВАДАМИ СЛУХУ 
(ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 

Бойченко Л. Д., 
к. і. н., доцент кафедри фізичної реабілітації 

Оріховська А. С., 
асистент кафедри фізичної реабілітації 
Полтавський інститут економіки і права 

Політика багатьох держав світу стосовно людей з інвалідністю про-
тягом століть була спрямована на одну ціль — зробити їх «непоміт-
ними» та приховати від упередженого суспільства. Неосвіченість, 
зневага, забобони та страх — ось соціальні фактори, які протягом 
усієї історії були перешкодою для розвитку здібностей людей з ін-
валідністю і призводили до їхньої ізоляції. 

Так, наприклад, історично складався шлях розвитку освіти для 
осіб з вадами слуху. Як свідчать історичні джерела, в античні часи 
люди, що не чули, були визнані недієздатними, а в середні віки цер-
ква відносила глухоту до «божого покарання», зумовлюючи цим їх 
ізоляцію в суспільстві. 

Епоха Відродження стала часом розвитку гуманістичних тенден-
цій у ставленні до людей з фізичними та розумовими вадами. Іта-
лійський вчений Джироламо Кардано, узагальнивши вже існуючий 
досвід, запропонував методику осіб, що не чують. 
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У Росії систематичне навчання й виховання нечуючих дітей було 
започатковане створенням Московського виховного будинку, від-
критого в 1763 р. за проектом І. І. Бецького. У 1770 році в Санкт-
Петербурзі відкривають подібний виховний будинок. На перший план 
тут висувалася трудова підготовка й ремісниче навчання, виключа-
ючи шкільну освіту. 

Перший номер у хронології навчальних закладів для нечуючих 
осіб належить також школі, заснованій у місті Пярну (1690 р.) про-
фесором Дерптського університету Якобом Віде. Через століття по-
дібні школи були засновані у Вільнюсі (1802 р.), у Ризі (1809 р.). 
Вони використовували методику навчання осіб, що не чують, роз-
роблену класиком західної сурдопедагогіки Шарлем Л’Епе. При-
вертають увагу дослідження, проведені у Франції Якобом Родріге-
сом Перейрою, який інструктував «глухонімих» та вчив їх чути й 
говорити через торкання та вібрацію м’язів. 

Пізніше (1778 р.) в Німеччині, в місті Лейпцігу, Самуїлом Гей-
нике відкривається інститут нечуючих. 

Підвищений інтерес до людей з інвалідністю на початку ХІХ ст. 
знайшов вираження в соціальній практиці. Італійка Марія Монтес-
сорі — піонер у сфері навчання дітей з інвалідністю та без неї ствер-
джувала, що проблема дітей з розумовою відсталістю полягає не 
тільки в медичному, але й у забезпеченні освітнього процесу. В 1907 
році Марія Монтессорі відкрила свій перший «Будинок для дітей». 

Про кардинальні зміни щодо прав осіб із розумовими та фізич-
ними вадами свідчить прийняття низкою європейських країн норма-
тивних актів про введення спеціальної освіти. Зокрема, в Данії — 
Акт про обов’язкове навчання осіб, що не чують, 1817 р.; у Саксо-
нії — Закон про обов’язкове навчання осіб, що не чують, 1873 р.; в 
Англії — Закон про початкову освіту незрячих та осіб, що не чують, 
1893 р.; у Прусії — Закон про обов’язкове навчання осіб, що не 
чують, незрячих та з розумовою відсталістю, 1900 р.; в Італії — 
Закон про обов’язкову початкову освіту осіб, що не чують, 1923 р. 

Конвенція про права інвалідів (2006 р.) стала «дорожньою кар-
тою» в тому, щоб відчути світ таким, яким сприймає його людина з 
інвалідністю отримуючи увесь спектр громадянських, культурних, 
економічних, політичних і соціальних прав. І серед них завойоване 
право на освіту. «Для цілей реалізації цього права без дискриміна-
ції й на підставі рівності можливостей держави-учасниці забезпе-
чують інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання протягом усього 
життя…». 
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У Полтавському інституті економіки і права на кафедрі фізичної 
реабілітації навчаються 20 студентів з вадами слуху. Звісно, їм не-
доступна вербальна форма подачі навчальної інформації. Комп’ю-
терні програми навчальних дисциплін із субтитрами поки що від-
сутні. Тому кафедра шукає такі форми, методи навчання, щоб за-
безпечити наявність візуального дублювання звукової інформації, 
яка б створювала атмосферу благотворного спілкування й забезпе-
чення якісного повноцінного освітнього процесу. 

 
 

РОЛЬ БАТЬКІВ ДІТИ ЯКИХ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ В АДАПТАЦІЇ ДО ІНТЕГРОВАНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
Полівко Л. Ю., 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
проспект Глушкова, 2а, (063)038-43-63; Zaika098@meta.ua 

Інклюзивна освіта є однією із форм навчання дітей з особливими 
потребами в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем про-
живання. 

Особливе місце у процесі соціальної інтеграції дитини з пору-
шеннями психофізичного розвитку відводиться сім’ї, яка в ідеалі 
виступає одним із основних факторів її залучення в систему суспі-
льних відносин. Активна участь батьків у педагогічному процесі є 
надзвичайно важливою умовою для налагодження партнерських сто-
сунків, організації роботи в спільній команді педагогів, батьків і фа-
хівців для спільного прийняття рішень, плануванні навчальних та 
реабілітаційних заходів. У зв’язку з цим, проблема сім’ї дитини з 
відхиленнями в розвитку є однією з найактуальніших. 

Втім батьки, як і будь-яка ланка, дотична до інклюзії, потребу-
ють відповідної підтримки і допомоги, що безумовно, підвищить у 
цьому їхню роль. Отож, пошуки відповідних способів забезпечення 
участі та співпраці батьків зі школою залишаються у школах по-
трібним та непростим завданням, яке набуває особливого значення 
в інклюзивних школах. 

Освіта дітей з особливостями психофізичного розвитку є однією 
із найважливіших завдань для країни. Суспільство зобов’язане да-
ти можливість кожній дитині, незалежно від її потреб та інших об-
ставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь 
суспільству і стати повноцінним його членом. 
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Ураховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що інклюзія 
передбачає особистісно-зорієнтовані методи навчання, в основі яких — 
індивідуальний підхід до кожної дитини з урахуванням усіх її ін-
дивідуальних особливостей — здібностей, особливостей розвитку, 
типів темпераменту, статті, сімейної культури тощо. 

Інклюзивна школа — заклад освіти, який забезпечує інклюзивну 
освіту як систему освітніх послуг, зокрема, адаптує навчальні про-
грами та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, ви-
користовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює 
з фахівцями для надання спеціальних послуг, відповідно до різних 
освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат у шкільному се-
редовищі. 

Хоча інклюзивні школи забезпечують сприятливі умови для до-
сягнення рівних можливостей і повної участі, для їх ефективної 
діяльності необхідні спільні зусилля не лише вчителів і персоналу 
школи, а й батьків, членів родин, ровесників. 

На сьогоднішній день позитивне розв’язання питання про залу-
чення дітей з особливими потребами до звичайних класів у повній 
мірі залежить від зацікавленості і мотивації адміністрації шкіл та 
вчителів. Тому результативність цієї роботи є лише в тих закладах, 
де вчителі відчувають свою відповідальність і наполегливо працю-
ють з дітьми і їх родинами. 

Педагоги повинні постійно демонструвати батькам, що вони є 
важливими членами шкільного колективу, бажаними і потрібними 
у школі, що їхній внесок у загальну справу є цінним і необхідним. 

Створення більшої системи інклюзивної освіти потребує участі 
всіх зацікавлених сторін і ретельного аналізу освітньої практики, а 
також інших таких навчальних напрямків, як планування, організа-
ція та координація, які необхідні для задоволення потреб усіх учнів, 
оскільки освіта повинна бути необхідною, справедливою і ефективною. 
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МОНІТОРИНГ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
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Пузіков Д. О., 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Інституту педагогіки НАПН України, 
доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна», м. Київ 

Ефективне управління інноваційним розвитком загальноосвітньо-
го навчального закладу (далі — ЗНЗ) передбачає здійснення контро-
лю, проведення оцінювання цього процесу. Ці заходи необхідні для 
ухвалення оптимальних управлінських рішень, вироблення загаль-
ної стратегії та визначення конкретних шляхів інноваційного роз-
витку закладу. Одним з перспективних способів організації діяль-
ності з оцінювання зазначеного вище процесу є моніторинг, який, на 
нашу думку, найповніше відповідає її завданням і змісту. 

Моніторинг в освіті — це «спеціальна система збору, обробки, 
зберігання і поширення інформації про стан освіти, його прогнозу-
вання на підставі об’єктивних даних динаміки й основних тенден-
цій її розвитку» [2, с. 519]. Таким чином, моніторинг інноваційного 
розвитку ЗНЗ — це система збору, обробки, зберігання і поширення 
інформації про стан зазначеного вище розвитку, яка дає змогу ви-
значати динаміку й тенденції цього процесу, створювати рекомен-
дації для вироблення ефективної стратегії та успішної тактики роз-
витку навчального закладу. 

За результатами моніторингу інноваційного розвитку ЗНЗ стає 
можливим отримувати достовірну інформацію про: стан розвитку 
його навчальної, виховної, соціально-педагогічної, методичної, нау-
ково-методичної роботи тощо; про конкретні параметри його інно-
ваційної освітньої діяльності (результативність, ефективність тощо); 
теоретичні, освітні (навчально-виховні), матеріальні, соціальні та інші 
проблеми, які виникли (можуть виникнути) в процесі інноваційного 
розвитку; нарешті, спрогнозувати оптимальні шляхи його подаль-
шого здійснення. 

Оскільки «моніторинг системи освіти стає дієвим інструментом 
менеджменту освіти» [3, с. 19], то моніторинг інноваційного роз-
витку ЗНЗ можна розглядати не лише як ефективний спосіб оціню-
вання цього процесу, але й ширше, як потужний засіб управління 
інноваційним розвитком школи. 
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Інноваційний розвиток школи — це процес, який включає дві ос-
новні стадії (які послідовно змінюють одна одну): перша, це розроб-
ка і впровадження освітніх інновацій, які мають забезпечувати якісні 
зміни, розвиток навчального закладу; друга, функціонування, перед-
бачає критичне осмислення, освоєння і застосування досягнутих 
інноваційних результатів, сприяє виникненню, обговоренню і на-
копиченню ідей, задумів, цілей, необхідних для розроблення і про-
вадження нових освітніх інновацій. Тому одним з головних завдань 
моніторингу інноваційного розвитку ЗНЗ має бути відстежування 
«цих вимірів процесу інноваційного розвитку» [1], визначення як 
стану його функціонування, який дає оптимальну можливість пе-
реходу до стадії розроблення і впровадження інновацій, так і стану 
їхнього впровадження, після досягнення якого стає доцільним тим-
часово перейти до стадії функціонування. 

Слід зазначити, що моніторинг інноваційного розвитку ЗНЗ має 
не лише переваги, але й певні недоліки. До останніх можна віднес-
ти: його витратність (масштабність і частота моніторингових зрізів 
призводять до помітного зростання витрат часу працівників (опла-
та праці) та матеріально-технічних ресурсів (папір, інформаційно-
комп’ютерна техніка тощо); відносну складність (через необхідність 
збирання, оброблення, зберігання і поширення значного обсягу до-
сить складної інформації); значні вимоги до підготовки педагогіч-
них кадрів, які його здійснюватимуть. 

Однак усі зазначені недоліки не можуть применшити його без-
умовних переваг. Крім того, шляхом технологізації моніторингу, 
створення спеціальних комп’ютерних програм його здійснення, під-
готовки вчителів до його застосування (в умовах навчання в педа-
гогічних університетах, обласних інститутах післядипломної педа-
гогічної освіти тощо) стає можливим його суттєве здешевлення і 
спрощення, кадрове забезпечення. 

Література 
1. Ващенко Л. М. Наукові ідеї та положення інноваційного роз-

витку післядипломної педагогічної освіти / Л. М. Ващенко // Піс-
лядипломна освіта в Україні. — 2011. — № 2. — С. 16–20. 

2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. 
В. Г. Кремень. — К.: Юрінком-Інтер, 2008. — 1040 с. 

3. Організаційно-методичне забезпечення моніторингових дос-
ліджень якості загальної середньої освіти: моногр. / за ред. Ляшен-
ко О. І. — К.: Педагогічна думка, 2011. — 160 с. 



інклюзії людей Секція І 
у навчально�виховний процес 

 - 57 -
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В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

Река О. І., 
студентка 5 курсу, групи ОА-51/09, 

Інститут економіки та менеджменту 
науковий керівник: к. е. н., доцент Нестеренко С. С. 

Ставлення до людей з групою інвалідності, як до пацієнтів, якими 
необхідно лише опікуватися, і які не можуть долучатися до активно-
го суспільного життя, змінилося на ставлення, як до повноправних 
членів суспільства, що мають рівні права з іншими громадянами. 
Однак, при формуванні державної соціальної політики стосовно лю-
дей з інвалідністю не враховують змін, надаючи пріоритетного зна-
чення «медичному», а не «соціальному» підходу до проблеми, що 
позначається на змісті та якості заходів, спрямованих на зменшен-
ня негативних наслідків «інвалідності» в наданні освітніх послуг.  
І найголовніше — не сприяють ширшому залученню людей з інва-
лідністю до участі у суспільному житті, реалізації їхніх прав, як гро-
мадян країни. Зміна акцентів у трактуванні концепції інвалідності 
призводить до необхідності забезпечення комплексного підходу у 
створенні умов, які б сприяли реалізації прав осіб з інвалідністю на 
рівні з іншими громадянами. Для цього потрібно здолати існуючі 
бар’єри невлаштованого соціуму, удосконалити законодавство і по-
силити контроль за його дотриманням, змінити у ряді випадків став-
лення суспільства до проблеми інвалідності. 

Політика держави у цій сфері має базуватися на вже існуючих 
тенденціях. Надання інвалідам можливості брати ефективну участь 
у житті вільного суспільства, засвоювати життєві та соціальні на-
вички, щоб полегшити їхню повну й рівну участь в процесі освіти і 
як членів місцевої спільноти. 

Актуальною проблемою є професійна підготовка у вищих на-
вчальних закладах — навчання професійної майстерності, тобто ці-
леспрямованої діяльності по створенню необхідних для життя людей 
матеріальних цінностей на виробництві. Тому метою і завданням 
моєї роботи постає вирішення питання з навчання студентів безпо-
середньо виробничої праці, шляхом запровадження в навчальний 
процес ВНЗ інтерактивного методу навчання — навчального тре-
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нінгу. Актуальним є введення курсу «Інвалідність та суспільство», 
матеріали створені за підтримкою Канадської агенції з міжнародно-
го розвитку в ході реалізації українсько-канадського проекту «Ін-
клюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні». 

Саме така дисципліна значною мірою має сприяти підвищенню 
рівня кадрового забезпечення державної політики в цілому, а також 
надання освітньої послуги студентам з обмеженими фізичними мож-
ливостями, на основі поглиблення професійних знань майбутніх 
працівників. Практика показує, що після вивчення педагогами тако-
го навчального курсу підвищується не тільки їх професійний рівень, а 
й також прямо пропорційно впливає на результати успішності, ди-
сциплінованості, відвідувань занять, їх підопічних, удосконалюють-
ся міжособистісні взаємостосунки на основі розвитку відповідаль-
ного навчання, навчання на досвіді, навчання співробітництва. 

Усе це сформує майбутню професійну діяльність спеціаліста-ін-
валіда; залучить студентів до різноманітних форм і методів пізна-
вальної діяльності, що активізують їхню самостійність, ініціативу, 
винахідливість, тобто створять базу для розвитку творчих здібнос-
тей; цілеспрямовано виявлятиме й розвиватиме творчу індивідуаль-
ність майбутнього спеціаліста. 
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І ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ В ПРОЦЕСІ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 
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«Міжнародний науково-технічний університет  
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М. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 32. 06264 06313, 
e-mail: marinavik@ukr.net 

Важливими компонентом в роботі освітньої установи, в якій від-
бувається навчання студентів з особливими освітніми потребами, є 
сумісна робота з громадськими організаціями, науково-дослідними 
та лікувально-оздоровчими установами. Ця робота спрямована на 
впровадження усього комплексу реабілітаційних дій, на розширен-
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ня знань молодих людей з інвалідністю щодо їхніх прав, можливос-
тей реалізації себе в суспільному житті, в активні громадянській по-
зиції, у створенні інвалідного громадського руху, об’єднанні навколо 
себе спільнодумців, проведенні благодійних заходів, участі у між-
народних конференціях та виставках, розважальних та спортивних 
заходах. 

Громадські організації інвалідів є базою для впровадження в про-
цес реабілітації системи соціального супроводу навчання студентів, 
післяреабілітаційного супроводу, включаючи працевлаштування, про-
фесійну адаптацію до робочого місця та умов праці. Завдяки вдалому 
керівництву в громадській організації підібрана команда фахівців, 
які комплексно та науково-обґрунтовано вирішують проблеми інте-
грації інвалідів у суспільство. За ініціативою організації в місті було 
створено інформаційно-консультативний центр для інвалідів «Конгрес 
студентів і молоді з особливими освітніми потребами», Асоціація мо-
лодіжних організацій «Форум», створені робочі місця тощо [1, 2, 3]. 

Науково-дослідні інститути такі як Інститут духовного розвитку 
людини у складі Східноукраїнського національного університету ім. 
В. Даля, Інститут соціальної політики надають кваліфіковану науково-
методичну допомогу у розробці інноваційних технологій духовного 
розвитку особистості та проводить наукову експертизу концепцій та 
програм духовного розвитку шкільної та студентської молоді у на-
вчальних закладів нового типу. Пріоритетними напрямками діяль-
ності виступають: 

– проведення наукових конференцій, нарад, семінарів з актуаль-
них проблем духовного виховання особистості: 

– організація конкурсів на розробку науково-теоретичної та на-
вчально-методичної літератури з проблем духовної культури осо-
бистості. 

ДІТМ МНТУ ім. ак. Юрія Бугая плідно співпрацює з такими гро-
мадськими організаціями: Донецькою обласною організацією інва-
лідів, Інститутом духовного розвитку людини у складі Східноукра-
їнського національного університету ім. Володимира Даля, Інститутом 
соціальної політики, Інваспортом, Всеукраїнською громадською ор-
ганізацією «Федерація спортивних, бальних танців та художньої 
гімнастики на інвалідних візках», молодіжною асоціацію «Форум» 
(громадської організації м. Краматорськ), Студентською молодіж-
ною організацією інвалідів Відкритого інституту розвитку людини, 
«Гаудеамус». 
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Отже головною метою взаємодії освітньої установи та інших со-
ціальних інститутів в процесі удосконалення інклюзивного навчан-
ня студентів з особливими освітніми потребами ї є задоволення та 
захист прав в молоді цієї категорії, створення умов для їхнього куль-
турного розвитку, сприяння запровадження інноваційної освітньої 
діяльності в галузі навчання, духовної реабілітації студентів із інва-
лідністю, а також сприяння забезпеченню рівного доступу до на-
вчання та створення безбар’єрності освітнього середовища; сприяння 
впровадженню новітніх освітніх технологій та засобів, що полег-
шують навчання інвалідів; покращення освітньої політики в Украї-
ні, соціальної адаптації і професійної реабілітації людей із особли-
вими потребами; впровадження досвіду зарубіжних країн у галузі 
освіти, культури, соціально-правового захисту та реабілітації інва-
лідів; сприяння розвитку творчих здібностей талановитої молоді з 
числа інвалідів, їхня духовна реабілітація; сприяння у проведенні 
стажувань та практики студентів із інвалідністю на базі міжнарод-
них і вітчизняних навчальних закладів України [6]. 

Література 
1. Заплатинська А. Б. Інклюзивна освіта — залучення осіб з 

особливими потребами у життя суспільства / А. Б. Заплатинська // 
Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія «Корекційна педа-
гогіка та психологія»: [збірник наукових праць]. — К.: НПУ ім. 
Драгоманова, 2008. — № 11. — С. 70–72. 

2. The Salamanka Statement and Framework for Action on Special 
Needs Educacion // World Conference on Special Needs Educacion: 
Access and Quality. Salamanca. — Spain, 7–10 Iune 1994. 

3. Шевцов А. Г. Освітні основи реабілітології: [монографія] / 
Андрій Гаррійович Шевцов. — К.: МП Леся, 2009. — 484 с. — Біб-
ліогр.: С. 461–481. — ISBN 966-8126-39-4.] 

4. Роганова М. В. Діяльність педагога-вихователя в умовах Центру 
духовно-інтелектуального розвитку та професійної реабілітації мо-
лоді з особливими потребами у ВНЗ / М. В. Роганова // Вісник Ки-
ївського міжнародного університету. Серія «Педагогічні науки»: 
[Зб. наук. праць.] — Випуск 9. — К.: КиМУ, 2007. — С. 251–264. 

5. Матеріали сайту Інституту соціальної політики України [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: 
http://isp.rehab.org.ua/ukrainian/projects. 

6. Роганова М. В. Духовна реабілітація суспільства через реабі-
літацію людини-інваліда / М. В. Роганова, Т. В. Кухтик // Духов-
ний розвиток особистості: методологія, теорія, практика: [збірник 
наукових праць]. — Вип. 2 (21). — Луганськ: Вид-во Східноукр. 
нац. ун-ту ім. В. Даля, 2006. — С. 89–100. 



інклюзії людей Секція І 
у навчально�виховний процес 

 - 61 -

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ СХЕМ І ОПОРНИХ СИГНАЛІВ 

Сарапулова Є. Г., 
к. п. н., доцент кафедри менеджменту Університету «Україна» 

Розвиток вищої школи передбачає новий підхід до організації са-
мостійної роботи студентів. Ефективність самостійної роботи без-
посередньо залежить від правильності її організації. Однією з про-
блем організації самостійної роботи у вузі виступає утруднення 
студентів при визначенні головного й другорядного під час опра-
цювання значної кількості складного навчального матеріалу. 

На наш погляд, одним з можливих варіантів вирішення зазначе-
ного завдання може бути використання у вузівській практиці схем  
і опорних сигналів, запропонованих у вісімдесятих роках ХХ століт-
тя донецьким педагогом Віктором Федоровичем Шаталовим. Що ж 
являють собою опорні сигнали і яким чином вони можуть допомог-
ти студентові в роботі? 

Ключові поняття навчального тексту кодуються за допомогою слів 
або символів. Взаємозв’язок між основними поняттями фіксується 
завдяки складанню схеми. Невелика кількість друкованих знаків, 
дозволяє студентові легко запам’ятати основне, не випустити в на-
вчальному тексті нічого суттєвого. 

Опорні сигнали вже використовуються в окремих вузівських пі-
дручниках з метою надання студентам допомоги у визначенні го-
ловних думок тексту і логічних зв’язків між поняттями. 

Опорні сигнали доцільно було б вмістити в усіх вузівських під-
ручниках після кожної теми. Роль опорних сигналів була двоякою: 
з одного боку — підвищення рівня засвоєння матеріалу, з іншого — 
структурована схема для самоконтролю. Відсутність опорних сиг-
налів у більшості підручників і посібників для вищої школи може 
компенсуватися за рахунок ключових слів до теми, схем, таблиць, 
матриць тощо, які студенти можуть отримати на лекційних чи прак-
тичних заняттях від викладача або розробити разом із ним. 

Наведемо приклади опорних сигналів з курсу «Стратегічне управ-
ління підприємством». 
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1. Схема «PEST»-аналізу 
P — політико-правове середовище E — економічне середовище 
S — соціокультурне середовище T — технологічне середовище 

2. «SWOT»-аналіз 
 Можливості 

(зовнішнє середовище) 
Загрози 

(зовнішнє середовище) 
Сильні сторони  
організації  

(внутрішнє середовище)

Сила і можливості 
(які сильні сторони  
сприяють реалізації  

можливостей) 

Сила і загрози 
(які сильні сторони 

пом’якшують або нейт-
ралізують загрози) 

Слабкі сторони  
організації  

(внутрішнє середовище)

Слабкість і можливості 
(які слабкі сторони  

перешкоджають реалізації 
можливостей) 

Слабкість і загрози 
(які слабкі сторони в 
поєднанні із загрозами 
можуть призвести до 

краху фірми) 

Згідно отриманих нами відомостей, при застосуванні опорних си-
гналів рівень засвоєння студентами навчального матеріалу з курсу 
«Стратегічне управління підприємством» істотно підвищився. Мо-
жемо констатувати, що використання у вузівському навчальному про-
цесі опорних сигналів, запропонованих відомим українським педа-
гогом В. Ф. Шаталовим: 

1. Полегшуватиме самостійну навчальну роботу студентів, до-
зволяючи легко відрізнити головний матеріал від другорядного й, 
відповідно, глибше усвідомити його зміст. 

2. Сприятиме прискоренню запам’ятовування нової інформації. 
3. Допомагатиме студентові в процесі здійснення самоконтролю 

засвоєння тем і розділів підручника. 
4. Виступатиме як дидактичний фактор підвищення успішності 

навчання студентів. 
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ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ 
ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДА 

Семенчук І. В., 
студентка 5 курсу, групи ОА-51/13, спеціальності «Облік і аудит», 

Інститут економіки та менеджменту 
науковий керівник: к. е. н., доцент Нестеренко С. С. 

Сьогодні освіта принципово працює на майбутнє, виступаючи по-
тужним джерелом, засобом та дієвим механізмом розвитку суспіль-
ства. Адже освіта — це та сфера суспільного життя, в якій здійс-
нюється цілеспрямована і системна підготовка людини до життя на 
базі відповідних знань, формування світогляду, ціннісних орієнтацій, 
навичок поведінки та практичної діяльності, залучення до культури. 

Студентство у нашій країні становить вагому частку суспільства. 
Так, заданими Міністерства освіти і науки України, у 2011/2012 н.р. 
загальна кількість студентів, які навчаються у вищих навчальних 
закладах, становить близько 1 млн. 300 тис. осіб. З них близько 12 
тис. є студентами з особливими потребами (інвалідністю), і це ли-
ше невелика частка загальної кількості цього контингенту, що по-
яснюється загальною непристосованістю навчальних закладів до 
особливих потреб. 

Швидке зростання чисельності людей з особливими потребами, 
а їх сьогодні майже 3 млн. на 46 млн. населення, в нашій державі при-
зводить до виникнення низки проблем, пов’язаних із їхньою соціа-
лізацією, зокрема з освітою та подальшим працевлаштуванням. Ще 
донедавна інтегрована освіта мала стихійний характер і впроваджува-
лась у навчальні заклади індивідуально за відсутності спеціальних 
умов, відповідного навчально-методичного та матеріально-технічного 
забезпечення. 

«Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізично-
го чи розумового порушення, має право на одержання освіти, якість 
якої не різниться від освіти здорових людей». Цей принцип відтво-
рено у Загальній декларації прав людини (1948), у Конвенції про 
права дитини (1989), в інших міжнародних документах та в Кон-
ституції України. Він покладений в основу організації інтегрованої 
освіти людей з особливими потребами, що впроваджується «з ме-
тою реалізації їхнього права на рівний доступ до якісної освіти та 
права вибору навчального закладу і форми навчання». 
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Інтегроване навчання має стати провідним принципом навчання 
людей з особливими потребами, відповідно до Стандартних правил 
ООН і Саламанкської декларації, а не окремим випадком як таким. 
Інтегрована освіта не повинна витісняти спеціальну освіту, а впро-
ваджуючись поступово має стати її частиною і насамперед для тих, 
які могли б навчатись разом з усіма без штучних перешкод і бар’є-
рів. Визнано, що в таких умовах люди з особливими потребами 
краще адаптуються до навколишнього середовища, оволодівають 
спеціальними навичками, почуваються більш самостійними, затре-
буваними в суспільстві. 

На мій погляд, право на освіту, що забезпечує інтегроване на-
вчання, певною мірою є елементом соціальної інтеграції. А інтегра-
ція молоді з особливими потребами у соціум навчального закладу має 
породжувати «здорові» взаємовідносини, активну діяльність нарівні з 
іншими, вміння будувати взаємні стосунки. 

 
 
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ  

ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ ІЗ ГЛИБОКИМИ ПОРУШЕННЯМИ 
ЗОРУ В РАМКАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

Серпутько Г. П., 
доцент, НПУ імені М. П. Драгоманова 

У західноєвропейських країнах (Італія, Швеція, Нідерланди, Авс-
трія, Німеччина, Бельгія, Великобританія), США та Канаді процеси 
інтеграції дітей, охоплених спеціальною освітою, у масові загаль-
ноосвітні заклади різного типу та становлення власне інклюзивної 
освіти почалися ще з 70-80 років ХХ століття і пройшли багатос-
тупеневий шлях свого розвитку, що позначилося проведенням чис-
ленних експериментальних досліджень. На сьогодні у більшості із 
цих країн інтегроване та інклюзивне навчання дітей з обмеженими 
можливостями здоров’я є основною формою здобуття ними освіти 
на рівні зі здоровими однолітками, проте переважно у тісній взає-
модії з ланкою спеціальної освіти. 

Аналогічні процеси реформування освіти в Україні на всіх її рів-
нях продиктовані потребами загальної демократизації суспільства 
й позначені ратифікацією низки міжнародних конвенцій, декларацій, 
угод, ключовими положеннями яких є гарантування всім дітям рів-
них прав на доступ до якісної освіти, що виключає можливість дис-
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кримінації людини за будь-якими принципами. На сьогодні в Укра-
їні процеси демократизації системи освіти супроводжуються сер-
йозними зрушеннями у законодавчій сфері, внесенням низки змін і 
доповнень у нормативно-правові акти, зокрема Міністерством освіти 
і науки України розроблені Положення про спеціальні класи для на-
вчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового 
розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах, Порядок органі-
зації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закла-
дах, а також доповнено класифікатор професій посадою асистента 
вчителя інклюзивного навчання. 

У рамках проведеного дослідження ми мали на меті серед низки 
інших окреслити важливе на сьогодні питання підготовки та під-
вищення кваліфікації вчителів інклюзивних класів, асистентів вчи-
теля в контексті навчання грамоти шрифтом Л. Брайля дітей з глибо-
кими порушеннями зору, з метою ефективної організації в Україні 
інклюзивного навчання, забезпечення рівного доступу до якісної 
освіти дітей з особливими освітніми потребами. У тій чи іншій мірі 
питання підготовки кадрів для системи інклюзивної освіти в Україні 
піднімалося у працях В. І. Бондаря, В. М. Синьова, В. В. Засенка, 
А. А. Колупаєвої, Є. П. Синьової, С. В. Федоренко, А. Г. Шевцова та 
інших вчених. 

Результати проведеного нами дослідження засвідчили нагальну 
потребу у проходженні вчителями та асистентами тематичних кур-
сів, тренінгових програм, присвячених проблемам організації на-
вчання незрячих дітей, зокрема за рельєфно-крапковою системою 
Л. Брайля, що дозволить їм більш ефективно і якісно організовува-
ти навчально-виховний процес у ході роботи з дітьми, які мають 
глибокі порушення зору, в межах інтегрованого колективу. 

Організація підготовки вчителів в рамках проведення курсів і тре-
нінгів з підвищення брайлівської грамотності має здійснюватися, на 
нашу думку, за такими орієнтовними напрямами: 

1. Навчання вчителів початкової ланки освіти шрифту Брайля та 
основам викладання брайлівської грамоти дітям. 

2. Навчання вчителів-предметників: 
 фізико-математичного профілю (особливості передачі цифр, 

формул, спеціальних знаків рельєфно-крапковим шрифтом Брайля); 
 гуманітарного профілю, передусім вчителів-філологів (озна-

йомлення з алфавітами різних мов, особливості перевірки зошитів 
та оцінювання грамотності учнів тощо); 
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 об’єднання вчителів-предметників за спільними завданнями, 
наприклад вчителів географії та історії (читання рельєфно-графіч-
них карт тощо). 

3. Навчання асистентів вчителя, що охоплює як особливості ви-
кладання рельєфно-крапкової грамоти дітям, так і особливості за-
стосування шрифту Брайля у середніх та старших класах, залежно 
від навчальних предметів, а також особливості читання, адаптації і 
створення рельєфно-графічних посібників, наочно-дидактичних мате-
ріалів, перевірки учнівських робіт тощо. 

 
 

КОМУНІКАТИВІСТИКА  
ЯК СИСТЕМА НАВЧАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Софійська Т. С. 
доцент кафедри іноземної філології та перекладу ІФМК 

Університету Україна 
Вирішення актуальних проблем навчання людей в інтегрованому 

освітньому середовищі в світлі реалізації Конвенції ООН про права 
інвалідів особливо важливо в університеті «Україна», який відпо-
відально відноситься до розвитку людини з особливими потребами. 
В університеті досліджуються нові концепції комунікативного роз-
виваючого навчання, що відповідає статті 2 цієї Конвенції: «спілку-
вання» включає використання мов, текстів, доступних мультиме-
дійних засобів, так само, як і друкованих матеріалів, аудіозасобів, 
звичайної мови, читців, а також підсилювальних і альтернативних 
методів, способів та форматів спілкування, зокрема доступної ін-
формаційно-комунікаційної технології; «мова» включає мовленнє-
ві й жестові мови та інші форми немовленнєвих мов…» [1]. 
Немовленнєва мова складається з зовнішньої дії, яка поступово 

стає внутрішньою дією: Завдання → зовнішня дія, яка викликає 
Виконання завдання ← внутрішню дію. Це підтверджує концепцію 
адаптації навчання для любого соціуму. Та для підтримання швид-
кості руху необхідно, щоб не зникав один важливий момент: чудо-
вість інформації не замінювалася повсякденністю, що дуже упові-
льнює інтерактивну комунікацію. Наприклад, ще до початку читання 
тексту (іноземною мовою) для створення умов безперервного роз-
витку осягання (розумом) теми заняття викладач може виділити де-
кілька хвилин на обмін студентів своїми повідомленнями, що сто-
суються теми, яку студенти вивчають. 

Не існує викладача, який би не володів метаіндивідуальністю, як 
можливістю вчинювати індивідуальний внесок в інших людей під 
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час якого ефективність руху, моторної субстанції, залежить від ком-
петентності викладача в усному та писемному мовленні у рамках на-
даного мовленнєвого акту (інформуванню, переконанню, мотивації) 
основаного на оволодінні основними жанрами писемної та усної 
комунікації. Комунікативістика, як «наука, яка вивчає гуманітарні 
аспекти комуникації, розвитку інформаційних систем, та засоби, 
характер, форми, результати їх впливу на соціум» [2]. 

Медіо освіта вводить нові стратегії навчання. Одною з них вва-
жається методологічний плюралізм (П. К. Файєрабенд), а саме «ме-
тодологічний плюралізм — доктрина, відповідно до якої більше ко-
рисним вважається підвищення методологій та теорій, ніж рабська 
прив’язаність до обмеженої кількості наукових та дослідницьких 
методів» [3]. Методологія навчання студентів з особливими потре-
бами включає методологічний плюралізм — збільшення (проліфе-
рацію) конкуруючих теорій та взаємної критики, які стимулюють 
наукове пізнання. 

А успіх кожної з них визначається умінням «автора-одинака» [2] 
комунікативіста-практика чи суб’єкта «організувати її» [2]. 
Рух сам по собі не є деміургом. Він лише набуває суб’єктної фор-

ми, яка трансформує рухову активність студента у рухову діяльність 
під час того, як він стає джерелом та умовою руху, який означає 
особливий онтогенетичний прецедент («…возникновение способ-
ности и потребности в осуществлении контроля … выполнения не 
только собственного движения, но и движения... другого челове-
ка») [4]. Та Г. П. Позднякова підкреслює, що «А, управляя другим, 
он... научается управлять собой. Именно — управляя, а, не управ-
ляясь им извне…» І далі виникає парадокс того, що детермінація, 
як процес взаємодії не обмежує вибір студента, а залишає його ві-
льним для прийняття рішення [4]. 
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА —  
ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОСВІТУ 

І. В. Таланчук, 
аспірант кафедри адміністративного, фінансового 
та інформаційного права Університету «Україна» 

Проблема інвалідності в Україні набула актуального значення. 
Унаслідок зменшення населення і одночасно збільшення людей з ін-
валідністю, їх питома вага в складі населення України за 1995–2011 рр. 
зросла з 4,31 до 6,0%. 

Життєва практика сьогодення, наробки вітчизняних і зарубіжних 
вчених однозначно свідчить про те, що серед провідних чинників, 
які значно прискорюють і роблять ефективнішою інтеграцію інва-
лідів у суспільство, є освіта, взагалі, і вища освіта, зокрема. Один 
факт. Серед 2,7 млн. інвалідів в Україні більше половини або 1,5 
млн. — 52%, а це 6,2% у загальній структурі економічно активного 
населення — працездатні. Але більше 1 млн. осіб або 70% із них — 
безробітні. Причина банально проста, — вони не мають необхідної 
освіти. Люди з інвалідністю соціально ізольовані, так як відсутні 
умови для реалізації їхнього права на освіту, працевлаштування, 
участь у громадському та політичному житті, на доступ до ресур-
сів та послуг. Про яку інтеграцію за таких умов можна говорити?! 

Досвід навчання людей з інвалідністю у країнах Європи свідчить, 
що у переважній більшості з них інклюзивне навчання є основною 
формою здобуття ними освіти, яке надало можливість отримати 
фахівців та долучити їх до активного життя у суспільство. Країни 
західного світу до інклюзії йшли десятки років. Для України це 
явище нове. 

Інклюзивна освіта — процес укріплення можливостей системи 
освіти для охоплення всіх учнів. ЮНЕСКО розглядає інклюзію як 
«динамічний метод позитивного реагування на багатомірність уч-
нівського контингенту та ставлення до індивідуальних відміннос-
тей не як до проблем, а як до можливостей для збагачення навчаль-
ного процесу». Інтеграція визначається як зусилля, спрямовані на 
введення дітей у регулярний освітній процес. 

Інклюзивна освіта відіграє важливу роль в досягненні соціаль-
ного розвитку і є одним з елементів освіти протягом всього життя 
та інтеграції осіб з функціональними обмеженнями у повноцінне 
суспільне життя та реалізацію ними прав на освіту. 
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Інклюзія передбачає допомогу неповносправному, але вимагає і 
від нього таких самих зусиль, які затрачає суспільство йому на допо-
могу. Неприйняття суспільством людей зі інвалідністю свідчить про 
педагогічну безграмотність пересічних людей. Тому просвітницька 
робота є сьогодні визначальною. Досі наша система працювала за 
принципом сегрегації, тобто виокремлювали дітей з особливими 
потребами в спеціальні навчальні заклади тому їм важко соціалізу-
ватися та інтегруватися в суспільство, бо соціум їх не сприймає і 
вони не мають навичок інтеграції в суспільне життя. 

Ця обставина вимагає уже зараз негайного розроблення заходів 
щодо професійної підготовки всіх працездатних і непрацездатних, 
але бажаючих працювати, інвалідів і включення їх у суспільне ви-
робництво. Така постановка задачі є радикально новою і вимагає 
розроблення принципово нового законодавства і радикальної корек-
ції уже існуючого в напрямках правового забезпечення освітніх 
послуг, пенсійної справи, нового статусу інвалідів тощо. Зміни цих 
тенденцій пов’язані передовсім із сподіваннями позитивних змін у 
суспільному розвитку, зі змінами демографічної ситуації, з прий-
няттям спеціальних заходів щодо поліпшення стану здоров’я насе-
лення і, головне, з удосконаленням вітчизняної системи інтеграції 
осіб з функціональними обмеженнями у повноцінне суспільне життя, 
використання їхнього потенціалу в культурному та економічному 
розвитку країни. Таке вдосконалення має відбуватися на підставі 
ідентифікації й аналізу перешкод, які на цей час заважають набли-
женню до кращих світових зразків діючої системи соціальної ро-
боти стосовно осіб з функціональними обмеженнями в Україні. 

Почати потрібно з: 
– розробки та впровадження системи, що дозволить подолати 

дискримінаційні ставлення й погляди до людей з інвалідністю та 
дозволить їм висловлювати свої думки та пропозиції; 

– розробки чіткого і прозорого механізму державного замов-
лення на підготовку дітей інвалідів за всіма можливими фаховими 
напрямами та спеціальностями в навчальних закладах незалежно 
від форми власності за вибором самої дитини чи батьків з ураху-
ванням наявності умов для отримання дітьми інклюзивної освіти; 

– розробки методики та проведення фінансування програм, які 
спрямовані на оплату товарів і послуг, що надаються комплексно 
інвалідам при навчанні, у тому числі за принципом «гроші ходять 
за інвалідом». 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ  
ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Л. А. Тарсукова, 
студентка гр. ОА 51/13, Університет «Україна», 

т. 067-747-40-52 

Характерною особливістю XXI століття є швидко розвиваючі тех-
нології. Сучасна молодь використовує різноманітні ґаджети в усіх 
сферах свого життя. 

Інформатизація освіти в Україні один з найважливіших механіз-
мів, що зачинає основні напрямки модернізації освітньої системи. 
Сучасні інформатизацій ні технології відкривають нові перспективи 
для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама 
парадигма освіти. Велика роль надається методам активного пі-
знання, самоосвіти, дистанційним освітнім програмам. 

Для навчання студентів з особливими потребами можливо ви-
значити один з таких напрямків в навчанні як дистанційне навчання. 
Буває, що для студентів з особливими потребами ця система єдиний 
доступний спосіб одержати вищу освіту. Але розповідаючи про 
особливості дистанційних технологій навчання потрібно визнати, 
що даний вид навчання підходить не для всіх. Система підготовки 
в Українських школах не зорієнтована на формування самостійно-
сті в учнів. 

За визначенням дистанційне навчання (ДН) — це сукупність 
інформаційних технологій, що забезпечують доставку тим, хто на-
вчається основного обсягу досліджуваного матеріалу, інтерактивна 
взаємодія студентів і викладачів в процесі навчання, надання сту-
дентам можливості самостійної роботи з освоєнням досліджувано-
го матеріалу, а також у процесі навчання. ДН у системі освіти від-
повідає принципу гуманістичності, який є визначальним у системі 
ДН. Цей принцип у навчальному процесі полягає у зверненості до 
студента, засвоєнні всього навчального матеріалу курсу. На сьогодні 
існують наступні види ДН: лекція; консультація; семінар; практичне 
заняття. ДН проводиться на базі Mooble (система управління зміс-
том; являє собою веб-додаток, що надає можливості створення сай-
ту для online-навчання) з викладанням лекцій, завдань та практич-
них знань в електронному у варіанті. Захист курсових робіт може 
проводитись в режимі online на базі Skype. 
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Слід зауважити, що поряд із перевагами згадуваного навчання є 
і недоліки. Наприклад, майже не можливо ідентифікувати студента, 
що навчається, тому для учасників процесу ДН іспити і заліки скла-
даються очно або дистанційно у присутності відповідальної особи 
чи комісії. Проблемою буває і пропускна спроможність електрон-
ної мережі під час навчання чи екзаменаційних конференцій. Крім 
того, досить вагомим залишається питання недостатнього безпосе-
реднього контакту викладача зі студентом. 

Основна мета ДН — дозволити вчитись всім бажаючим, у кого є 
прагнення одержати професію. Інтерес до даної технології навчан-
ня бачиться не тільки в бажанні одержати освіту, але й тому, що 
інформаційні технології впроваджуються в наше повсякденне жит-
тя. Студенти, що навчаються дистанційно більш адаптовані до зов-
нішніх умов, вони більш самостійні, товариські й комунікабельні, 
не бояться приймати важливі рішення, виходить у сучасному світі 
бізнесу їм буде легше. 

Наостанок хочу відмітити, що незважаючи на такий факт як на-
сторожене відношення роботодавців до дипломів такого зразка, сві-
тові тенденції показують тренд до зростання попиту на дистанційне 
навчання і зміна підходів до оцінки працівників, де пріоритетом все 
частіше виступають не наявні дипломи, а реальні навички та знання. 

 
 
СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ВАДАМИ ЗДОРОВ’Я 

ЗАСОБАМИ ОСВІТИ 

Тетеря В. А. 
ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна» 

Вища освіта для людини з особливими потребами є важливою 
ланкою в процесі її становлення як повноцінної особистості. Здо-
буття вищої освіти людьми з інвалідністю регламентовано Законом 
України «Про освіту», проектом Закону «Про вищу освіту», які пе-
редбачають доступність для кожного громадянина всіх форм освіт-
ніх послуг, їх безперервність і різноманітність, рівноправність умов 
їх реалізації. На сучасному етапі у сфері вищої освіти важливе міс-
це серед актуальних соціально-педагогічних проблем займає соціа-
лізація студентів з обмеженими можливостями, оскільки саме ви-
ща школа, маючи власне специфічне інституціональне середовище, 
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впливає на перебіг процесу соціалізації, створюючи свої унікальні 
умови. Розуміння сутності та особливостей процесу соціалізації сту-
дентів з обмеженими можливостями є проблемним питанням для 
багатьох представників освітнього простору ВНЗ. Отже, існує на-
гальна потреба в дослідженні проблем соціалізації студентів з осо-
бливими освітніми потребами для своєчасного надання психолого-
педагогічної допомоги та розроблення науково зумовлених програм 
і технологій успішної соціалізації. 

Соціалізація — це безперервний процес, що триває протягом 
усього життя. Він розподіляється на етапи, кожен з яких «спеціалі-
зується» на вирішенні певних завдань, без опрацювання яких по-
дальший етап може або не настати, або бути спотворений чи загаль-
мований. За визначенням А. Капської, соціалізація — це процес 
послідовного входження індивіда в соціальне середовище, що су-
проводжується засвоєнням і відтворенням культури суспільства, вна-
слідок взаємодії людини зі стихійними чи цілеспрямовано створю-
ваними умовами життя на всіх її вікових етапах. Ураховуючи бага-
торівневість структури соціального середовища, на макрорівні особ-
ливого значення для соціалізації молоді набувають спосіб життя, 
тобто сукупність умов, які забезпечують життєдіяльність на всіх рів-
нях розвитку потреб, установок, диспозицій особистості; умови, що 
забезпечують реалізацію нагальних потреб особистості (екологічних, 
житлово-побутових); умови, що забезпечують самоствердження, са-
мовиявлення особистості на рівні соціальних потреб (професійне 
становлення, задоволення культурних потреб). 

Існують певні взаємозв’язки соціалізації з вихованням — ціле-
спрямованим, свідомо здійснюваним впливом на особистість сус-
пільства та його соціальних інститутів з метою організації і стиму-
лювання активної діяльності особистості. 

Соціалізація людини розгортається в конкретних умовах її жит-
тєдіяльності. Цей процес охоплює всі аспекти залучення особисто-
сті до культури, навчання та виховання, за допомогою яких вона на-
буває соціальності, спроможності брати участь у соціальному житті. 
Успішній соціалізації сприяють такі чинники, як зміна поведінки, 
очікування і прагнення відповідати їм. У процесі історичної прак-
тики індивід виявляє свою соціальну сутність, формує соціальні 
якості, набуває особистісного життєвого досвіду. Об’єктивно, фор-
муючи та розвиваючи особистісне «Я», особа не може існувати без 
спілкування та поза діяльністю. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК  
СИСТЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  
В АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

Тріфанов С. І., 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  

Автономної Республіки Крим,  
м. Сімферополь, пер. Совнаркомовський 3, (0652)27-35-01 

Входження України до єдиного освітнього європейського прос-
тору передбачає модернізацію та реформування національної сис-
теми освіти, що пов’язано з дотриманням міжнародних вимог щодо 
забезпечення рівних прав на здобуття освіти громадянам України, 
в тому числі громадянам з особливими потребами. 

Одним з великих регіонів країни є Автономна Республіка Крим, 
що володіє величезним економічним, культурним, освітнім потенці-
алом. Для багатонаціонального та полікультурного Криму, де про-
живає більше ста національностей, потреба у створенні навчальних 
закладів з інклюзивною освітою з кожним роком стає все гострішою. 

Сьогодні в кожному регіоні Автономної Республіки Крим визначе-
но базові дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, 
створені банки даних дітей з особливими потребами, які можуть 
вчитися за системою інклюзивної освіти. 

Теоретичні засади інклюзивного навчання та виховання дітей з 
особливими потребами в загальноосвітніх закладах висвітлені у пра-
цях вітчизняних та зарубіжних вчених: В. Бондаря, Л. Гречко, Р. Да-
ніелс, Д. Депплер, Л. Дробот, В. Засенко, А. Колупаєвої, Т. Лор-
ман, Г. Першко, В. Синьова, О. Таранченко, Д. Харві, Л. Шіпіцина, 
Н. Шматко тощо. Привертають увагу дослідження з організації та до-
свіду впровадження інклюзії в освітній процес Т. Дмитрієвої, Т. Іл-
ляшенко, Т. Сак, Н. Софій, В. Тарасун та ін. 

Даним дослідженням здійснюється цілісний історико-педагогічний 
аналіз розвитку системи інклюзивної освіти в Автономній Респуб-
ліці Крим наприкінці ХХ на початку ХХІ століття та виявляються 
можливості використання прогресивних ідей кримського досвіду в 
розбудові національної інклюзивної освіти в Україні. Крім того, 
визначаються етапи та основні чинники, що забезпечують розвиток 
інклюзивної освіти в автономії,  розкриваються тенденції розвитку 
безперервної інклюзивної освіти в республіці, виявляються можли-
вості використання кримського досвіду в практиці функціонування 
системи безперервної інклюзивної освіти в Україні. 
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Вперше системно вивчено й проаналізовано досвід організації ін-
клюзивної освіти в дошкільних, загальноосвітніх, вищих навчаль-
них та професійно-технічних закладах; науково обґрунтовано етапи 
і тенденції розвитку системи інклюзивної освіти в АР Крим у за-
значений історичний період, визначено позитивні й негативні особ-
ливості, закономірності розвитку досліджуваної системи; визначено 
місце і роль інклюзивного навчання в системі безперервної освіти; 
виявлено прогресивні ідеї досвіду організації інклюзивної освіти за 
рубежем і в Україні; уточнено теоретичний зміст понять «інклю-
зивна освіта», «інклюзивне навчання», «інклюзивна заклад», «інклю-
зивний простір», «індекс інклюзії»; подальшого розвитку набули по-
ложення щодо можливості використання прогресивних ідей крим-
ського досвіду на національному рівні. 

Розроблено й впроваджено в практику: методичні рекомендації 
для фахівців щодо впровадження інклюзивної освіти в системі без-
перервної освіти на рівні всіх її ланок; алгоритми складання необ-
хідної документації при організації навчання дітей з особливими по-
требами в системі безперервної освіти: «дорожні карти», «індивіду-
альні навчальні плани», «індивідуальні навчальні програми», «інди-
відуальний освітній маршрут», «індивідуальна освітня траєкторія». 

Висновки й рекомендації за результатами дослідження можуть 
бути використані у вищих навчальних закладах у процесі викладан-
ня дисциплін «Інклюзивна освіта», «Історія педагогіки», «Корекційна 
педагогіка», «Порівняльна педагогіка», спецкурсів та спецсемінарів 
з проблем навчання дітей та молоді з особливими потребами; в ін-
ститутах післядипломної освіти педагогічних працівників; у про-
цесі подальшого розвитку стратегій модернізації освітньої галузі 
України; в розробці рекомендацій щодо можливостей використання 
прогресивних ідей зарубіжного та вітчизняного досвіду в розвитку 
інклюзивної освіти в Україні. 
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СУЧАСНЕ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СИСТЕМИ  

ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 
Хенов Р. В., 

студент 5 курсу, групи АГ-53м/13, 
кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки 

Інженерно-технологічного інституту 
науковий керівник: к. т. н. Стукота С. А., 

доцент кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки 
 

Сучасні засоби комунікації неможливо уявити без індивідуаль-
них засобів переміщення, зокрема, автомобіля. Власний транспор-
тний засіб зручний у всіх випадках: для поїздок на роботу, за по-
купками, на дачу тощо. Але не всі люди здатні легко справлятися з 
керуванням автомобіля, у когось це просто не виходить, а когось об-
межують фізичні здібності, тобто порушення системи опорно-ру-
хового апарату. За всю історію автомобілебудування для інвалідів 
неодноразово проектувались різні варіанти транспортних засобів. 

Наприклад, в Японії вражає турбота про інвалідів — тут зроб-
лено все, щоб вони жили повноцінним життям. Навіть на мотор-
шоу у виставковому центрі «Макухарі» всі стенди були обладнані 
пандусами для в’їзду інвалідних візків: «Заїжджай, дивись!». 

Усі без винятку японські автовиробники серійно випускають версії 
автомобілів для інвалідів. Деякі — по кілька моделей. І це — не 
враховуючи сторонніх фірм, які пропонують спеціальне оснащення 
для людей з обмеженими можливостями. Конструкції зустрічають-
ся різні — від пандусів для заїзду інвалідного візка в автомобіль, 
до складних механічних систем, які дістають з багажника візок і 
подають його до водійських дверей. 

У Японії практично будь-який автомобіль можна обладнати ви-
їжджаючими кріслами, які полегшують посадку в машину людей з 
порушеннями опорно-рухового апарату. Наприклад, фірма «Honda» 
випускає подібні системи з 1975 року. 

Так, існують два варіанти виконання органів управління для ін-
валідних автомобілів Honda. Перший — салон універсала «Honda 
Odyssey» c системою «Techmatic» для страждаючих паралічем ниж-
ніх кінцівок. На замовлення машину можна дооснастити педаллю 
акселератора під ліву ногу, рукояткою для обертання кермом однією 
рукою і розташованим зліва підрульовими перемикачами покаж-
чиків поворотів. 
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Ще один варіант – «Honda Fit» з системою «Franz» для людей, які 
можуть працювати тільки ногами, без допомоги рук. Наприклад, 
обертати кермо можна переміщенням спеціальної педалі вперед і 
назад. Дилери готові підігнати органи управління індивідуально під 
кожного водія. 

Система управління автомобілем для людей, позбавлених рук, 
була розроблена німецьким інженером Францем Еберхард ще в 1965 
році. На підставі досліджень і проектів Франца Еберхарда компанія 
«Honda» створила власну систему керування автомобілем для ін-
валідів, яка була названа «Honda Franc System». 

Перша система, що дозволяє управляти автомобілем тільки за 
допомогою ніг, була встановлена на Honda Civic в 1982 році. Но-
вою системою планується оснастити Civic Ferio і Fit. 

Mitsubishi представить свою спеціальну розробку Colt Plus Self 
Transport, який є автомобілем для людей з обмеженими можливос-
тями, а також Lancer Evolution і ще чотири моделі, адаптовані для 
інвалідів. 

Компанія Mitsubishi, починаючи з 1991 року, активно розробляє 
автомобілі для інвалідів. Їх відрізняють особливі технологічні но-
вовведення і висока практичність, що поєднується з традиційною 
зручністю японських машин. Існують спеціальні версії автомобі-
лів, в яких переднє пасажирське сидіння повертається і висуваєть-
ся в бік дверей. 

Отже, з наведених вище прикладів, можна зробити висновок, що 
світ автобудування ще з другої половини ХХ ст. піклується про пе-
ресування людей з обмеженими можливостями. І щороку модерні-
зує свої ідеї, щодо комфорту та доступності у керуванні та транс-
портуванні для людей з проблемами опорно-рухової системи. 
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ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ВНЗ  
ЯК УМОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ  

ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ  
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Чайковський М. Є., 
Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна» 

Суспільство сьогодні стоїть перед вирішенням ряду проблем, од-
нією з яких є реформування системи освіти. Це, зокрема, стосується 
доступу до навчання і професійної підготовки всіх, хто має необ-
хідні здібності і відповідну підготовку, включаючи людей з особли-
вими потребами. В цьому контексті особливого значення набуває 
створення умов для їх навчання у ВНЗ. 

В інклюзивному освітньому просторі соціально-педагогічна ро-
бота спрямована на забезпечення умов повноцінного фізичного, со-
ціально-психологічного та духовного комфорту студентів. Основна 
мета соціально-педагогічної роботи з молоддю полягає у створенні 
у ВНЗ умов для позитивно орієнтованої соціалізації особистості, яка 
сприяє соціальному розвитку та самореалізації молодого покоління 
у власних інтересах та інтересах суспільства.  

Інклюзія є одним з ефективних засобів/механізмів успішної со-
ціалізації. Соціалізація людей з особливими потребами залежить від 
безлічі факторів, й, передусім, спроможності тих, хто належить до 
близького оточення, надати дієву допомогу у набутті нового досві-
ду, засвоєнні нових соціальних ролей [3, с. 8–12]. Тому у процесі 
інклюзивного навчання для таких студентів мають бути створені 
можливості для комунікації, побудови відносин у колективі, рольо-
вого функціонування в якості повноцінних членів групи. 

Ми визначаємо інклюзивність закладу освіти як міру готовності 
до цього процесу навчальної бази і суб’єктів інклюзії, а умовою со-
ціалізації — інклюзивність студентів з особливими потребами як 
міру досягнутої включеності у соціум ВНЗ і сфери суспільного життя. 

Інклюзивність ВНЗ включає: 1) пристосованість навчальної бази 
(архітектурна доступність, оснащеність); 2) інклюзивну компетент-
ність викладачів (соціально-психологічна і спеціальна складова) різ-
ного професійного рівня (компетентність, інклюзивно-педагогічна 
майстерність, інклюзивно-педагогічна зрілість); 3) інклюзивну ком-
петентність студентів (духовно-моральна та спеціальна складова). 
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Концепція «універсального дизайну» визначає стратегію розроб-
ки чи проектування і наповнення різних типів середовищ, виробів, 
комунікацій, інформаційних технологій і послуг, доступних та зро-
зумілих усім. Універсальний дизайн сприяє розширенню участі лю-
дей з особливими потребами у суспільному житті. Особливість його 
формування полягає в участі у цьому процесі усіх суб’єктів інклю-
зії, які, крім усунення фізичних перешкод доступності, використо-
вують соціально-психологічні чинники подолання інформаційних, 
інституційних та ментальних бар’єрів на шляху до повноцінного у 
соціум ВНЗ та сфери суспільного життя. 

Інклюзивну компетентність викладача ми визначаємо як наяв-
ність соціальних і спеціальних знань та навичок, що забезпечують 
процес інклюзії. Соціально-психологічна складова, виражає набуте 
особистісне утворення, що охоплює мотивацію до діяльності, відпо-
відні знання, уміння, досвід, особистісні риси, здатність до налаго-
дження продуктивних стосунків з молоддю з особливими потреба-
ми. Спеціальна складова охоплює знання і володіння необхідними 
навиками для проведення інклюзивного навчання. 

Інклюзивну компетентність студента ми розглядаємо як інтеграль-
ну особистісну соціально-психологічну характеристику, що вклю-
чає сформованість емпатії, готовність до продуктивної співпраці з 
колегами з особливими потребами та володіння навиками надання 
соціальної підтримки в умовах інклюзії. 

Таким чином, для забезпечення успішної інклюзії студентів з особ-
ливими потребами у освітній простір ВНЗ є створення умов для на-
вчання всіх, здатних здобувати вищу освіту, незалежно від їх фізич-
ного стану, що передбачає відповідне матеріально-технічне забезпе-
чення для інклюзії, яке полягає у формуванні універсального ди-
зайну освітнього простору ВНЗ та інклюзивну компетентність ви-
кладачів і студентів (досягнутий рівень сформованості соціально-
психологічної та спеціальної складових). 
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НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Шаповал І. О., 
студент 5 курсу, групи ОА-51/13, 

Інститут економіки та менеджменту 
науковий керівник: к. е. н., доцент Нестеренко С. С. 

Інтегрована форма навчання у ВНЗ передбачає спільне на-
вчання студентів, які мають функціональні обмеження, з інши-
ми студентами. Така форма навчання визнає за людьми з інва-
лідністю рівні права на отримання освіти і потребує здійснення 
політики рівних можливостей. 

Інтеграція в освітнє середовище допомагає молоді з інвалід-
ністю отримати професію, самореалізуватися, досягти успіху в 
житті і кар’єрі, відчути себе особистістю, невід’ємною частиною 
суспільства. 

Інтеграція студентів з особливими потребами у ВНЗ вимагає 
взаємної адаптації обох сторін: студентів, які здобули середню 
освіту у спеціальних школах, до нових умов навчання в інтегро-
ваному середовищі і навчального закладу до потреб студентів з 
інвалідністю у спеціальних технологіях та засобах навчання, пе-
дагогічному, психологічному та соціальному патронаті. 

Основою набуття вищої освіти є державні освітні стандарти, обов’яз-
кові для всіх студентів, незалежно від стану їх здоров’я. Тільки при 
такому підході до навчання людей з інвалідністю вони, як професі-
онали, надалі можуть бути конкурентоздатними на ринку праці. 

Особливістю навчання студентів з інвалідністю в інтегрованому 
колективі є те, що сприймаючи їх як рівних, до них висувають такі 
ж вимоги з боку ВНЗ, як і до інших студентів. В інтегрованій групі 
не можна уповільнювати темп лекції, зменшувати кількість пар та 
їх тривалість, спрощувати чи скорочувати обсяг навчального мате-
ріалу, тому що це знижує якість фахової підготовки. Тому компен-
сувати функціональні обмеження, що впливають на якість навчан-
ня студентів з інвалідністю, і надати необхідну підтримку можна 
тільки шляхом впровадження системи супроводу їх навчання. 

Для оптимальної організації навчального процесу перш за все слід 
ураховувати і, по можливості, компенсувати труднощі сприйняття 
навчального матеріалу студентами з сенсорними вадами. При цьому 
важливим є чітке розуміння того, яким чином студенту зручніше 
сприймати цей матеріал (візуально, на слух, на дотик). Відповідно до 
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особливостей сприйняття студентами зі значними порушеннями зору, 
слуху та опорно-рухового апарату навчального матеріалу, суттєвим 
чином відрізняються і методики викладання їм навчальних дисциплін. 

Приймаючи на навчання людей з інвалідністю, ВНЗ мають ви-
рішувати низку організаційних, технічних, психолого-педагогічних, 
методичних, соціальних та інших проблем. 

Процес адаптації молоді з інвалідністю до інтегрованого середо-
вища розпочинається в доуніверситетський період у рамках підго-
товчих курсів і продовжується на студентській лаві, в умовах реаль-
ного вузівського навчання. Інтеграція стає для цих молодих людей 
головним завданням перших студентських років. Їм потрібно інте-
груватися у навчальний процес з його режимом, формами навчання, 
системою контролю знань, познайомитися зі структурою університету. 

Таким чином, для інтеграції студентів з інвалідністю в освітнє 
середовище необхідно забезпечити вільний архітектурно-освітньо-
комунікаційний простір, в якому вони можуть безпечно пересува-
тись, навчатись та спілкуватись. 

 
 

ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Ярая Т. А., 
практичний психолог спеціалізованих груп 

Інституту педагогіки, психології та інклюзивної освіти 
РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) 

Тел. 050 502 06 32 e-mail: tanua_yar@mail.ru 

Сучасною освітньою тенденцією є прагнення до інституалізації та 
забезпечення доступності усіх ресурсів суспільства для осіб з особ-
ливими потребами. Ураховуючи тенденції зростання серед студен-
тів вищих навчальних закладів кількості тих, кого нині називають 
особами з особливими освітніми потребами, та низку соціально-пси-
хологічних проблем, з якими вони стикаються, актуалізується пи-
тання організації та здійснення психологічного супроводу процесу 
навчання даної категорії студентів. 

Теоретико-методологічні основи практики психологічного супро-
воду містяться у роботах Б. Ананьєва, К. Альбуханової, П. Блонсь-
кого, М. Бітянової, Л. Виготського, В. Мясищева, А. Петровського, 
С. Рубінштейна та інших. 
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Супровід студентів з особливими освітніми потребами розгляда-
ється нами як процес, як цілісна діяльність практичного психолога, 
в рамках якої можуть бути виділені три обов’язкових взаємопов’яза-
них компоненти: систематичне відстеження психолого-педагогічного 
статусу осіб і динаміки їх психічного розвитку в процесі навчання; 
створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості і 
її успішного навчання; створення спеціальних соціально-психологічних 
умов для надання допомоги особам, які мають проблеми в психо-
логічному розвитку, навчанні. Психологічний супровід передбачає 
реалізацію трьох напрямів: психодіагностичної, психокорекційної 
та розвивальної, консультативної та просвітницької роботи. 

Найбільш поширеним методом, що використовується роботі, ви-
ступає тренінг. Психологічний тренінг дозволяє студентам самим фор-
мувати уміння і навички в побудові продуктивних психологічних та 
соціальних міжособистісних відносин. Його особливість у тому, що 
він дозволяє навчитися займати активну позицію (що майже не влас-
тиво для осіб з особливими потребами), а засвоєння навичок відбу-
вається в процесі переживання, особистого досвіду поведінки, від-
чування, діяння. Перед студентами 1–2 курсів, які проходять процес 
адаптації до умов навчання у інтегрованому колективі, найбільш 
гостро постає проблема пристосування до нового, інколи малозна-
йомого середовища ВНЗ, у якому має пройти значний відрізок їх-
нього життєвого шляху. Для таких студентів доцільно проведення 
наступних тренінгів: розвитку життєвих цілей, впевненості у собі, 
комунікативності, подолання стресових ситуацій, особистісного зрос-
тання, мотиваційний тренінг тощо. 

Не менш важливою є тренінгова робота і для студентів випускних 
курсів, коли вони постають перед фактом виходу на ринок праці. 
Слід відзначити, що саме на випускному курсі у студентів підви-
щується рівень депресії, тривожності, невпевненості у своєму май-
бутньому. Тому метою тренінгової роботи має бути підготовка ви-
пускників до самостійного професійного життя. 

Крім адаптаційно-інтеграційних тренінгів для студентів з особли-
вими потребами впродовж всього процесу їх навчання у ВНЗ дуже 
важливими і корисними є розвиваючі тренінгові програми, націле-
ні на їх особистісний та фізичний розвиток (тренінг сенситивності, 
креативності, танцювальний тренінг, арт-терапія тощо). 
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Таким чином, основу для рівних можливостей та успішної адап-
тації студентів з особливими потребами у сучасному суспільстві 
складають повноцінна професійна реабілітація та психологічний су-
провід процесу навчання. З огляду на особливості індивідуального 
розвитку студентів з особливими потребами та їх життєвого шляху 
акцент у груповій роботі потрібно зробити на розвитку у них нави-
чок спілкування, інтелектуальних здібностей, впевненості у собі, 
розвиток самосвідомості, самопізнання, самоповаги, саморегуляції, 
креативності тощо, а це можливо в процесі організації та прове-
дення тренінгів. 

 
 

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
В ОБЛАСТІ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Сахно Т. В., 
д. хім. н., професор, 

Полтавський інститут економіки і права 
36020 м. Полтава, вул. Котляревського 1\27, (0532) 65-76-18, 

E-mail: piel-admin@ukr.net. 

Важливою умовою забезпечення прав і свобод інвалідів є гар-
монізація українського Законодавства щодо інвалідів відповідно до 
міжнародних норм і стандартів, зокрема до стандартів Конвенції ООН 
про права інвалідів. Протягом останніх років в Україні зроблено 
значні кроки в реформуванні системи соціального захисту осіб з 
обмеженими можливостями, для створення для цієї категорії гро-
мадян рівних можливостей з іншими громадянами. Це зафіксовано 
в першу чергу у законодавстві України з питань соціального захис-
ту інвалідів, яке ґрунтується на Конституції України і складається  
з законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про державні 
соціальні стандарти і державні соціальні гарантії», «Про соціальні 
послуги» та інших нормативно-правових актів [1]. 

Одною із складових частин реформування сфери соціального за-
хисту населення України відповідно до стандартів і норм, встанов-
лених Конвенцією ООН про права інвалідів є створення системи 
нормативно-правового забезпечення діяльності установ зайнятих на-
данням реабілітаційних послуг особам з вадами та захворюваннями 
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опорно-рухової системи. В Україні діють програми стандартизації 
в різних сферах, перспективною програмою стандартизації в галузі со-
ціального захисту населення представлені роботи по стандартизації 
(розробка проектів національних стандартів) за такими напрямами: 
стандартизація технічних засобів реабілітації інвалідів; стандарти-
зація послуг медико-соціальної експертизи; стандартизація реабілі-
таційних послуг інвалідам. Стандартизація у зазначених областях 
ведеться під керівництвом технічних комітетів по стандартизації: 
ТК 139 — Реабілітаційна техніка; ТК 22 — Електромагнітна суміс-
ність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних 
засобів (слухові апарати); ТК 77 — Медична техніка, і кореспон-
дуються з роботами, що проводяться технічними комітетами Між-
народної організації зі стандартизації (ISO): ISO/TC 168 «Протезу-
вання і ортопедія» — 21 стандарт; ISO/TC 173 «Засоби допомоги для 
осіб з обмеженнями життєдіяльності» має підкомітети 173/SC 1 (Крі-
сла з колесами); ISO/TC 173/SC 2 (Класифікація та термінологія); 
173/SC 3 (Засоби допомоги при стомі та недержанні); 173/SC 6 (Пі-
дйомники для переміщення осіб); 173/SC 7 (Зручні конструкції ор-
топедичної та реабілітаційної техніки) та Міжнародної електротех-
нічної комісії МЕК/ТК 29«Слухові апарати» [2]. 

До теперішнього часу розроблено і діє близько сотні національних 
стандартів, що визначають на сучасному рівні критерії якості, ефек-
тивності та безпеки технічних засобів реабілітації, з яких можна ви-
ділити: стандарти загальнотехнічні; стандарти на транспортні засоби 
та підйомно-транспортне устаткування; стандарти на технічні засоби 
реабілітації для інвалідів з порушенням функцій опорно-рухового 
апарату; стандарти на технічні засоби реабілітації для інвалідів по зору; 
стандарти на технічні засоби реабілітації для інвалідів по слуху; 
стандарти на засоби зв’язку та інформації; стандарти на допоміжні 
технічні засоби та побутове обладнання. Понад половину цих стан-
дартів гармонізовані зі стандартами ISO та ІЕС. 

Активна міжнародна торгівля технічними засобами реабілітації 
інвалідів (з перевагою на користь зарубіжних країн) стимулює ро-
боти по стандартизації як на міжнародному, так і на національному 
рівні. Фонд стандартів міжнародних організацій на технічні засоби 
реабілітації постійно розширюється та оновлюється, що обумовлює 
необхідність у проведенні аналогічних робіт і в Україні. Основний 
обсяг робіт з національної стандартизації, включених до Програми, 
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пов’язаний як з впровадженням міжнародних стандартів, тобто з 
розробкою національних стандартів на технічні засоби реабілітації 
інвалідів на основі відповідних міжнародних стандартів ISO та ІЕС, 
так і з переглядом українських національних стандартів у зв’язку з 
переглядом аналогічних міжнародних. 
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СЕКЦІЯ ІІ 

СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНИЙ 
РОЗВИТОК МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ. 
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ, 
ДУХОВНОСТІ, ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

СТРЕСС КАК ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  
И УПРАВЛЕНИЕ ИМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Алиева З., 
студентка І курса факультета экономики МГГЭИ, 

Овсянникова О. А., 
кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии МГГЭИ 

Мы выбрали эту тему, потому что она является актуальной в 
наше время для современного общества, так как люди постоянно 
сталкиваются со стрессами на работе, на улице, дома, в институте. 
Стресс является неотъемлемой частью человеческого существова-
ния, надо только научиться различать допустимую степень стресса 
и слишком большой стресс. 

Мы решили создать проект, который, надеемся, будет полезен на-
шим студентам в жизни и будет посвящен следующим направлени-
ям: что такое стресс, как снимать стресс, признаки и причины стресса 
и его последствия. Также мы рассмотрим проблемы стресса на при-
мере нашего института, учитывая его специфику. 

Основная цель проекта научиться управлять стрессами, снижать 
неизбежный вред, который они приносят. Задачи проекта: рассмот-
реть влияние стресса на организм человека, выяснить возможные 
способы и методы борьбы со стрессами. Основные вопросы проек-
та: как влияет стресс на здоровье и как исправить эту угрозу. 

Итак, стресс (от англ. stress — напряжение) — высокая степень 
психологического напряжения, оказывающая сильное влияние на де-
ятельность человека и его отношения с окружающими [1]. 

Признаками стрессового напряжения являются: невозможность 
сосредоточиться на чем-то, слишком частые ошибки в работе, ухуд-
шение памяти, очень быстрая речь, повышенная возбудимость [2]. 
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МГГЭИ — уникальное высшее образовательное учреждение, 
адаптированное для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В результате проведённого исследования, были выявлены следую-
щие причины, вызывающие стресс у студентов нашего ВУЗа: хво-
сты, поиски конспектов, опоздания, контрольные, сессии; большая 
учебная нагрузка; нежелание учиться или разочарование в профес-
сии; непонятные, скучные учебники; неумение правильно распоря-
диться ограниченными финансами; строгие преподаватели; пробле-
мы в личной жизни; нерегулярное питание; неумение правильно 
организовать свой режим дня; стеснительность, застенчивость; из-
лишнее серьезное отношение к учебе; отсутствие учебников; жизнь 
вдали от родителей; конфликты в группе; проблемы совместного 
проживания с другими студентами; трудности в изучении непро-
фильных предметов (информатика, математика); бесконечное ожи-
дание автобусов на автобусной остановке (транспортные проблемы). 

Исследователи приводят следующие советы борьбы со стрессом [3]: 
 Вставайте утром на 10 минут раньше, чем обычно. 
 Заведите ежедневник. 
 Делайте все вовремя. 
 Научитесь говорить «нет». 
 Понизьте планку своей требовательности. 
 Считайте свои удачи! 
 Старайтесь общаться и поддерживать дружбу с людьми, кото-

рым не свойственно хроническое беспокойство или тревога. 
 Уделяйте внимание своему здоровью. 
 Высыпайтесь. 
 Создайте из хаоса порядок. 
 Выполняйте глубокое медленное дыхание. 
 Сделайте что-то для улучшения своего внешнего вида. 
 Организуйте свое время разнообразно. 
 Прощайте и забывайте. 
 Отвлекайтесь. 
 Снижайте значимость события. 
 Действуйте. 
 Расслабляйтесь. 
 Помните: «Жизнь прекрасна!» 
 «Улыбнитесь миру, чтобы он улыбнулся вам». 
Нами было проведено исследование среди студентов факульте-

та экономики. 
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На 1 курсе группы Менеджмента организации был проведен тест 
«Диагностика ситуативной и личностной тревожности Спилбергера – 
Ханина», в целях выявления уровня нервозности студентов. В тесте 
на определение уровня нервозности приняли участие 16 студентов. 

Обработка и интерпретация результатов: до 30 баллов — ней-
тральный; от 31 до 44 баллов — умеренный; от 45 баллов — высо-
кий. 

В ходе проведения исследования было выявлено, что у 20 % сту-
дентов нейтральный уровень тревожности, у 50 % — умеренный 
уровень тревожности, а у 30 % — высокий уровень тревожности. 
Эти результаты говорят о несформированности стрессоустойчиво-
сти у трети студентов группы. 

Также студентам этой же группы был предложен тест «Само-
оценка психических состояний» (по Айзенку), в котором даётся опи-
сание различных психических состояний, таких, как тревожность, 
фрустрация, агрессивность, ригидность. 

У около 70% студентов выявлена очень высокая степень тревож-
ности, фрустрации, агрессивности и ригидности в группе. Эти иссле-
дования подтверждают мысль о том, что стресс неизбежен в нашей 
жизни, нужно только найти способы управления своими психичес-
кими состояниями. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ  
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Анацька Н. В., 
старший викладач НТУУ «КПІ», ФСП, кафедра філософії, 

м. Київ, проспект Перемоги, 33, 560-17-05, Anat_ska@ukr.net 
Необхідність екологічного виховання виникла ще у найдавніші 

часи розвитку суспільства. Свої поради щодо цього питання можна 
віднайти у мислителів Стародавньої Греції. Аристотель заперечував 
думки своїх попередників, що знання є джерелом гуманних відносин 
людини до людини, до природи. Він вважав, що знання норм пове-
дінки не обов’язково призводять до бажання чинити відповідно з 
ними. А головним у екологічному вихованні є здатність людини до 
узгодження своїх потягів, почуттів з розумом. Методами вихован-
ня доброчесної екологічної поведінки Аристотель вважав вправи, які 
формують гарні звички. «Доброчесність потребує навичок, звички, 
практики... Людині, яка не усвідомлює практичної мудрості, роз-
судливості потрібно брати приклад з людини, чия поведінка слугує 
зразком практичної мудрості, моральності: благородна, доброчесна 
людина — слугує нормою моралі, міри для інших людей», «Щоб 
стати доброчесною людиною, крім знань, що є добро і зло, потріб-
но також мати час для виховання характеру», — пише Аристотель 
в «Нікомаховій етиці». Отже, в античній філософії надається увага 
розвитку духовної культури, розуму, моралі, любові до природи тощо. 
А це означає, що для виховання кожної людини і людей з особли-
вими потребами повинен бути свій окремий підхід. Якщо в державі 
буде діяти закон, то і в суспільній моралі, в сім’ї, у ставленні до при-
роди буде повага завдяки добропорядним законам, що в наш час є 
одним з найактуальніших питань. 

Своєрідними є погляди англійського філософа Дж. Локка на про-
цес виховання. Його думка полягала у тому, що почуття поваги до 
природи не є вродженими в людини, а формуються в результаті ви-
ховного процесу. Регулює моральні почуття, відношення до людей, 
до природи закон божественний, цивільний, суспільний. Кожен з цих 
законів має своє завдання. Виходячи з цього погляду, регулює вза-
ємини людей здоровий глузд, а при вихованні соціальної поведінки, 
гуманного ставлення до природи належить зосередитись на дисцип-
ліні духу, вмінні підкоряти свої бажання розуму. Про це він писав у 
своїй роботі «Думки про виховання». Тому, головним у вихованні 
людей з особливими потребами потрібно використовувати кожен 
сприятливий момент, щоб навчити їх моральним вчинкам по від-
ношенню до інших людей і до природи. 
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Народна педагогіка створила унікальну виховну систему щодо 
традицій, звичаїв, поваги до старших, любові до природи тощо. 
«Виховання, створене самим народом і побудоване на народних 
засадах має ту виховну силу, якої немає в найкращих системах, 
побудованих на абстрактних ідеях або запозиченнях в іншого на-
роду», — писав К. Д. Ушинський. Через систему виховання кожен 
народ продовжує себе, свою духовну культуру, любов до природи, 
до рідного краю, свій характер у своїх дітях. Тому виховання лю-
дей з особливими потребами треба формувати на народних тради-
ціях, зокрема у ставленні до природи. 

В наведених вище концепціях виховного процесу, є свої особ-
ливості, але усі вони спрямовані на досягнення одного — успіхів у 
вихованні молоді, зокрема людей з особливими потребами на гума-
ністичних засадах, спрямування їх до самостійного життя, у фор-
муванні інтересу та любові до природи, а значить до своєї країни. 
Дуже важливо в екологічному вихованні прагнути органічно поєд-
нати раціональний і емоційний аспекти в свідомості людини з осо-
бливими потребами в її ставленні до природи. Здійснене в процесі 
екологічної освіти таке виховання дозволяє із знанням справи ви-
рішувати проблеми, що виникають в процесі діяльного відношення 
людини до природи через ековіталістичну розумність, яка орієнтує 
на ціннісні мотиви в практичній діяльності, дозволяє попереджува-
ти негативні моменти, або уникати їх взагалі. При цьому важливим 
є те, щоб екологічне виховання сприяло формуванню відповідаль-
ності за стан природи перед майбутніми поколіннями. 
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2000 рік для системи середньої освіти ознаменувався рядом знач-
них подій, які не лишили байдужими жодного з учасників навчаль-
но-виховного процесу. Загальноосвітня школа переходила на 12-річ-
ний термін навчання та 12-бальну систему оцінювання навчальних 
досягнень учнів. 
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Швидкість впровадження нової системи оцінювання була при-
голомшливою. Жодних пробних експериментів. Педагоги та учні, 
закінчивши один навчальний рік за п’ятибальною системою, пове-
рнулися до навчання у новому навчальному році вже з системою 
оцінювання в 12 балів. З метою забезпечення адаптації вчителів до 
нової системи розпорядчі циркуляри Міністерства освіти розміщу-
ють «перехідну шкалу» для спрощення переходу на нові способи 
оцінювання успішності. 

Нова система оцінювання запроваджує поняття про так звані рівні 
навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній та ви-
сокий. Критерії до кожного рівня дійсно вражають своєю науковою 
виваженістю. Адже дидактичним підґрунтям сучасної 12-бальної сис-
теми оцінювання знань учнів є існуюче у педагогічній психології 
уявлення про етапність процесу засвоєння людиною нової інформа-
ції, формування навичок та умінь. Саме на цій основі побудовані так 
звані рівні засвоєння знань, здавна відомі у педагогіці, і саме вони 
були покладені в основу рівнів навчальних досягнень нової систе-
ми оцінювання. 

Використання нової системи не тільки вдосконалювало контроль 
знань учнів, але й окреслювало нові орієнтири для підвищення 
ефективності навчального процесу в цілому. Педагогічні працівни-
ки, повинні були б будувати самий процес навчання, організовуючи 
його у чіткій відповідності до зазначених рівнів, що безперечно мало 
б здійснюватися апріорі і без впровадження нововведень. Адже пов-
ноцінне засвоєння знань учнем відбудеться тільки тоді, коли вчи-
тель «проведе» його всіма рівнями. Педагог має забезпечити і сві-
доме сприйняття й осмислення нового матеріалу, вжити систему 
дидактичних заходів, метою яких є краще запам’ятання нової інфор-
мації. А головне — вчитель не повинен зупинятися на цьому і від-
найти можливості створення умов для формування уміння та ба-
жання в учнів застосовувати набуті знання. Однією із серйозних 
проблем сучасної школи є саме «недоведення» школяра до кінце-
вих етапів процесу засвоєння знань. Прикро, але факт, що сучасна 
школа зупиняється часто тільки на рівні репродуктивному, сут-
ність якого полягає у можливості відтворити учнем отриману ін-
формацію. 

Суттєвим недоліком самої процедури впровадження нової 12-
бальної системи оцінювання була абсолютна неузгодженість за-
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пропонованих критеріїв до кожного рівня та перехідної шкали. Пе-
рехідна шкала роз’яснювала, на приклад, що бали «10», «11», «12» 
нової системи насправді відповідають оцінкам відповідно «п’ять із 
мінусом», «п’ять» і «п’ять із плюсом». Бали «7», «8», «9» — відпо-
відно «чотири із мінусом», «чотири», «чотири із плюсом» і т. д. 
Достатня кількість педагогічних працівників, із, на жаль, не завжди 
досконалим рівнем як психологічної, так і суто дидактичної компе-
тентності, не заглиблюючись особливо у зміст критеріїв, почала 
сміливо діяти за перехідною шкалою, абсолютно механічно виста-
вляючи бали нової системи. 

Так, наприклад, оцінюючи усну відповідь учня, що розповів ча-
стину параграфу з домашнього завдання, вчитель виставляє учневі 
за старою системою подумки, наприклад, «4». Переводячи за пере-
хідною шкалою чотири бали у 12-бальну систему, отримує вісім 
балів. Але, насправді перевірявся лише рівень відтворення, і мак-
симальна кількість балів мала б дорівнювати шести. 

Ці та інші аспекти впровадження 12-бальної системи оцінюван-
ня навчальних досягнень учнів у галузі середньої освіти потребу-
ють подальшої ґрунтовної розробки. 
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Вимірювання якісних і кількісних змін у процесі розвитку соці-
альної активності та відповідальності молоді з інвалідністю здійс-
нюється в процесі різних видів діяльності і включення їх в різні 
форми соціально-педагогічної роботи. У ході дослідження виділено 
три основних критерії, що дозволяють говорити про рівень сформо-
ваності соціальної активності та соціальної відповідальності студен-
тів з обмеженими можливостями, а саме: когнітивний, мотивацій-
ний та діяльнісний. 
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Когнітивний критерій сформованості соціальної активності та 
соціальної відповідальності студентів з інвалідністю показав рівень 
розуміння змісту соціальних якостей, усвідомлення того, наскільки 
важливі для молоді норми, обов’язки, зобов’язання на рівні групи, 
соціуму, усвідомлення власних потреб, проблем здоров’я, правово-
го та соціального статусу, мотивів поведінки, ціннісних орієнтацій, 
правил поведінки в академічній групі. 

Результатом такого розвитку є «Я-концепція» особистості, яка 
включає усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних та інших 
особливостей; самооцінку і суб’єктивне сприйняття зовнішніх фа-
кторів, що впливають на особистість студента з інвалідністю. 

Мотиваційний критерій дозволив описати загальну спрямованість 
соціально значущої і особистісної діяльності, її співвіднесеність з 
основними цілями соціально-педагогічної підтримки студентів з об-
меженими можливостями в університеті. Установки, ціннісні орієн-
тації, соціальні цілі, інтереси, мотиви активності та діяльності, обов’яз-
ків та відповідальності, потреби молоді з інвалідністю у соціально-
му середовищі для власного «Я» є вихідною і надзвичайно важли-
вою умовою розвитку досліджуваної якості. 

Розвиток соціальної активності та відповідальності студентів з 
інвалідністю передбачає формування адекватного емоційного сприй-
няття дефектів, функціональних порушень власного здоров’я; емо-
ційної стабільності особистості. Характеризується здатністю долати 
фрустрацію, ригідність, агресивність, тривожність; особистісним ба-
жанням бути максимально залученим в міжособистісні, комуніка-
тивні відносини всередині академічної групи; спрямованістю на роз-
ширення кола соціальних контактів і сфер діяльності; усвідомленням 
цінності і внутрішнім прагненням до дружби, спільної діяльності в 
групі однокурсників, прийняттям правил поведінки в соціумі; на-
полегливістю та цілеспрямованістю у реалізації поставленої мети, 
здатністю до співпереживання, чутливістю до чужого болю, бажан-
ням допомагати іншим. 

Діяльнісний критерій дозволяє говорити про наявність необхідних 
для ефективного соціального становлення особистісних і соціально 
значущих навичок і умінь і відповідного рівня їх сформованості. 
Зокрема таких, як прояв соціальної активності; відповідна спрямо-
ваність на розвиток і реалізацію потреб, мотивів, ідеалів; володіти 
оптимальним рівнем культури і засобами самовираження і саморе-
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алізації; самостійність, наполегливість, творчість і ініціатива; пос-
тійний самоконтроль за своїми діями з урахуванням прогнозування 
їх наслідків для себе та інших людей, самозвіт і самооцінка на ос-
нові суспільно значущих критеріїв. 

Формування соціальної активності та відповідальності студентів 
з інвалідністю передбачає розвиток організаторських умінь і умінь 
спілкуватися, співпрацювати з однолітками, викладачами, представ-
никами різних організацій і фондів, погоджувати з ними свої дії, 
відстоювати власну точку зору, бути відповідальними за доручену 
справу і досягнуті результати; активну участь в культурно-дозвіллє-
вій, науково-дослідній діяльності, студентському самоврядуванні, 
формальному і неформальному спілкуванні. 
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Реалізація принципу інклюзивної освіти потребує глибокої все-
бічної і ретельної підготовки майбутніх вчителів масових шкіл до 
роботи з учнями, що мають особливі освітні потреби. Дефіцит знань 
в області спеціальної (корекційної) педагогіки, незнання форм і ме-
тодів роботи з різними категоріями дітей у класі викликають у пе-
дагогів загальноосвітніх шкіл почуття невпевненості і побоювання 
у власній професійній компетентності, перешкоджають позитивному 
відношенню до процесу інклюзивного навчання, знижують особис-
тісну зацікавленість і бажання працювати в інклюзивну класі. 

Практичне здійснення ідеї навчання дітей з особливостями пси-
хофізичного розвитку в інклюзивному освітньому середовищі ви-
магає глибокої і всебічної підготовки у вищих навчальних закладах 
вчителів, які володіють широким спектром спеціальних психолого-
педагогічних знань, сучасними методиками і прийомами, які необ-
хідні для професійного вирішення проблем дітей з різними освіт-
німи потребами в процесі спільного навчання. 
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Уміння критично аналізувати власну професійну діяльність, по-
в’язану з процесом інклюзивного навчання, здатність здійснювати 
не тільки свідомий контроль над результатами своїх навчальних дій, 
але і проводити аналіз реальних педагогічних ситуацій, неминуче 
виникаючих у процесі навчання, викликають необхідність викорис-
товувати на заняттях зі студентами активні методи навчання, і, зо-
крема, навчальні ділові ігри. 

Навчальна ділова гра — це спеціально організоване управління, 
інтегруюче професійну діяльність педагога, спрямовану на форму-
вання та відпрацювання його професійних умінь і навичок [1,7]. 

На думку більшості вчених, людина запам’ятовує лише 20% ін-
формації, коли слухає, а 80% коли робить сама. Поставивши сту-
дента в ситуацію реальних дій в ролі конкретного діючої особи — 
учасника навчально-виховного процесу (вчителя початкових класів, 
асистента вчителя, батьків та ін.), навчальні ділові ігри змушують 
його мислити конкретно і предметно, загострюють увагу, активізу-
ють мислення, а значить, сприяють кращому засвоєнню знань з даної 
теми. У майбутнього педагога формуються комунікативні здібності, 
дисциплінованість, відповідальність, вміння працювати в команді, 
толерантність, створюється велика емоційна включеність гравців в 
освітній процес. 

У процесі навчальних ділових ігор створюються конкретні про-
блемні ситуації, вирішуючи які, студенти уточнюють і закріплюють 
свої знання про зміст, організацію та структуру навчально-вихов-
ного процесу в умовах інклюзивного освітнього простору масової 
школи, отримують теоретичні та практичні спеціальні уміння, не-
обхідні в самостійній професійній діяльності в умовах спільного 
навчання та виховання дітей з різними освітніми потребами, фор-
мується інклюзивна компетентність майбутнього вчителя. Аналі-
зуючи певну педагогічну ситуацію і знаходячи найкращі способи її 
вирішення, студенти отримують певний життєвий досвід, почина-
ють глибше розуміти проблеми дітей з особливими освітніми пот-
ребами та їх батьків Абстрактність досліджуваної проблеми та ре-
альність професійної діяльності в ході гри поступово стирається. 

Професійно підготовлений педагог, вміє, враховуючи різноманітні 
потреби учнів, забезпечити включення дітей з особливими потре-
бами в середовище загальноосвітнього закладу, створити максималь-
но умови для їх розвитку та саморозвитку, ставати не тільки важ-
ливою, але і необхідною ланкою в загальній системі впровадження 
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інклюзивної освіти в масові школи. Імітуючи професійну діяльність 
педагога інклюзивної класу, навчальні ділові ігри стають не тільки 
ефективним засобом засвоєння знань і формування умінь при ро-
боті в інклюзивному освітньому просторі, а й способом підготовки 
майбутніх вчителів до професійного спілкування. 
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РОЛЬ СІМ’Ї У ПІДВИЩЕНІ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ДИТИНИ 
В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
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студентка магістратури з соціальної роботи, 

інститут соціальних технологій 
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І. Б. Іванова, 
доцент 

Саме сім’я є тим первинним середовищем, де проходить станов-
лення особистості, де діти дістають перші відомості про багатообраз-
ність і складність оточуючого нас світу, про добро і зло, де форму-
ються звички і вміння, погляди і життєві плани, потреби і здібності. 
В сім’ї розвивається вся гама наших емоцій і почуттів, через сім’ю 
діти засвоюють соціальний досвід, переймають традиції. Саме в сім’ї 
йде непростий процес виховання громадянських переконань, вимо-
гливості до себе і до інших, милосердя і співчуття до людини. 

Роль сім’ї у вихованні дітей — велика і відповідальна. Батьки є 
першими вихователями, які зміцнюють і загартовують організм ди-
тини, розвивають її мову і мислення, волю і почуття, формують її 
інтереси, прагнення, смаки, здібності, виховують любов до знань, 
допитливість, спостережливість, працьовитість. Сім’я в доступних їй 
межах і формах здійснює завдання розумового, морального, естетич-
ного і фізичного виховання дітей, дбає про їх гармонійний розвиток. 

Я. А. Коменський ставить учителів лише на друге місце після 
батьків. Тобто з цього можна зробити висновок, що основну роль у 
вихованні дітей відіграють саме батьки. Важливою функцією сі-
мейного виховання є пробудження та підтримка в дітях прагнення 
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навчатися. «Прагнення вченню пробуджується і підтримується в 
дітях батьками, вчителями, школою, самими навчальними предме-
тами, методом навчання і шкільним начальством» — стверджував 
Я. А. Коменський. [1] Також цією темою займались Л. Виготський, 
В. Сухомлинський, І. Кон, Л. Хромова, В. Прийменко. 

І батьки і освітнє середовище завжди можуть знайти можливість 
для формування пізнавального інтересу у дітей. Перш за все треба 
створити позитивне ставлення до діяльності, розкрити її смисл, потім 
залучити дітей у розв’язання практичних та пізнавальних завдань; 
в ході роботи необхідно підкреслювати досягнення дітей, підбадьо-
рювати їх та підтримувати їх інтерес постановкою все нових і но-
вих завдань та питань. 

Щоб розширити запас загальної освіченості дитини, батьки по-
винні: 

– своєчасно навчати умінням та навичкам, які відповідають віку 
дитини; 

– стимулювати активність пізнання; 
– контролювати засвоєння отриманих відомостей, щоб вони ста-

ли дійсно знаннями, які дитина може використовувати; 
– розширювати кругозір дитини не лише на дидактичному мате-

ріалі (настільних іграх, книжках, діафільмах), а й у різних життєвих 
ситуаціях; 

– стимулювати дитину розповідати про те, що їй прочитали чи 
переказати зміст твору, казки, мультфільму спочатку запитаннями, 
що наштовхують, а потім самостійно. Вчити виділяти головну лінію 
сюжету, називати дійових осіб тощо; 

– навчати дитину читати, рахувати та писати в ігровій формі; 
– не допускати однобічного розвитку особистості дитини [2]. 
Освітнє середовище визначається як простір, оточення дитини, су-

купність можливостей для реалізації його освітніх потреб, станов-
лення його освіченості, забезпечує предметний і соціальний контекс-
ти діяльності дітей, умови для розвитку здібностей самостійного 
набуття і застосування значущої інформації, розширення досвіду 
соціальних відносин. 

Ми розуміємо, що сімейне виховання не може замінити собою 
суспільного виховання, якому належить провідна роль у підготовці 
молодого покоління до життя і праці, у формуванні повноцінної осо-
бистості. Однак і суспільне виховання не може бути успішним без 
повноцінного сімейного виховання. Ці дві сфери виховного процесу 
в сучасному суспільстві, взаємно доповнюючись і збагачуючись, 
становлять єдине ціле. 
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Отже, усе вищезазначене дозволяє зробити висновок про те, що 
основну роль у вихованні дітей відіграють саме батьки. Важливою 
функцією сімейного виховання є пробудження та підтримка в дітях 
прагнення навчатися не залежно від того яка це дитина, чи з вада-
ми розвитку чи здорова дитина. 
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ЯКОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДІЯЧА  
В РОЗУМІННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

О. Волинчук, 
ст. викладач, кафедри психології Університету «Україна» 

Державотворчі процеси, які відбуваються в різних сферах життя 
України потребують активної участі громадян, особливо студентсь-
кої молоді, як активної частини населення. Адже безпосередня участь 
молоді в суспільно-політичному житті країни дає можливість їй отри-
мувати відповідні знання, досвід, набуває і розвивати певні навич-
ки і якості. 

У нашому дослідженні ми поставили за мету виявити і вивчити 
ті професійно-важливі якості і вміння, які забезпечать успішність і 
ефективність політичної діяльності студентської молоді. Адже вла-
стивості особистості відображаються у відношеннях людини із су-
спільством, є соціальними за своєю природою, виступають як інди-
відуальні властивості і формуються в процесі розвитку індивіда в 
суспільстві. 

Для досягнення поставленої мети був розроблений опитувальник 
«Ставлення студентської молоді до політичної діяльності». 

До дослідження ми залучили студентську молодь, оскільки саме в 
цьому віці відбувається становлення особистості, формується світо-
гляд, формуються ідеологічні переконання, відбувається усвідомлен-
ня людиною того, ким вона є, які в неї пріоритети і цінності в житті. 

В опитуванні взяли участь 383 особи, із них 141 (36,8%) юнаків 
та 242 (63,2%) дівчат, студенти 2–5-х курсів вищих навчальних за-
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кладів України. Отримані якості були проранжовані за кількістю ви-
борів. На основі результатів, отриманих в результаті опитування із 
тридцяти запропонованих якостей, студенти вибирали десять най-
важливіших на їх погляд якостей політичного діяча. 

Оцінюючи особистісні якості політичного діяча, опитувані в пер-
шу чергу звертають увагу на такі його якості, як: відповідальність — 
309 осіб (93%), освіченість — 301 (90%), активність — 283 (85%), 
патріотизм — 269 (81%), працьовитість — 239 (72%), рішучість — 
216 (65%), наполегливість — 194 (58%), далекоглядність — 184 (55%), 
щирість — 172 (52%) і впевненість — 164 (49%). 

Від складного цілісного процесу формування особистості немож-
ливо відокремити виховання її патріотичної свідомості, почуттів і пе-
реконань, оскільки включення особистості в конкретну діяльність, 
вивчення історичного досвіду політичних діячів, вчених, формують 
таку її рису як патріотизм, що проявляється в любові до своєї Бать-
ківщини, відданості своєму народу, гордості за свій народ, прагнен-
ні захистити його надбання, примноженні загальнолюдських і на-
ціональних морально-духовних цінностей своєї Вітчизни. 

Сучасному політику в розумінні студентської молоді необхідні 
особливі вміння та якості, це і громадянська та політична активність 
особистості, широкі гуманітарні знання, життєвий досвід, здатність 
до емпатії, творчості, розвинені комунікативні навички. Особливого 
значення респонденти надають таким якостям як: адаптивні здібнос-
ті, спрямованість на співпрацю, самоактуалізація і саморозвиток, що 
дозволяє припустити, що в очах респондентів такі політики добре 
адаптуються до існуючих обставин, можуть піднятися над ситуаці-
єю або проблемою. 

Сучасний політик, на думку студентів, — це небайдужа до життя 
своєї країни людина, яка вміє контактувати з іншими людьми, зна-
ходити спільну мову, викликає симпатію, привітна і приємна у спіл-
куванні, тобто знає, як потрібно себе поводити в різних ситуаціях і 
з різними людьми. 

Значна кількість досліджуваних відзначає важливість «відпові-
дальності» — здатності людини до самодетермінації подій, в про-
цесі їх здійснення, навіть якщо це може змінювати все життя. 

Також респонденти приділяють увагу таким рисам, як готовність 
до ризику, інновацій, спрямованості, рішучості, розвиненим вольовим 
якостям, самоконтролю, внутрішньому локусу контролю, високим 
рефлексивним здібностям, широті поглядів, гнучкості, вмінню про-
тистояти труднощам. 
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Як бачимо, в розумінні студентів, створюється цілісний образ полі-
тика, здатного до спільної діяльності з іншими, який використовує 
навики міжособистісних стосунків, володіє достатніми знаннями та 
інтелектом, здатного зрозуміти і усвідомити проблему. Це людина 
творча, далекоглядна, вміє знаходити нестандартні вирішення про-
блем, впливати на людей та вести їх за собою. 

Отримані нами дані є узагальненими варіантами сприйняття, за яки-
ми оцінюються політики в масовій свідомості студентської молоді. 

Отже, політична діяльність потребує потужного інтелекту, гли-
боких соціально-психологічних, економічних, правових, політоло-
гічних та інших спеціальних знань, при обов’язковій наявності фі-
зичного та психічного здоров’я і відповідного морально-етичного 
особистісного рівня, що комплексно впливає на формування готовно-
сті до політичної діяльності. Адже як відомо політику роблять люди, 
відповідно їх вчинки мають важливе значення. Політична діяльність 
потребує особистості нового типу здатної до самостійного прийнят-
тя рішень та відповідальності, яка володіє політичним талантом, здіб-
ностями, знаннями, навичками, користується авторитетом і повагою. 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ТРЕНІНГІВ 
НА АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ У СТУДЕНТІВ  

З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 

Гончаренко М. С., Мартиненко І. Г., Носов К. В., 
кафедра валеології 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 
61022, Харків, площа Свободи, 4, (057)707-52-01, 707-56-33, 

0993145552, valeolog@univer.kharkov.ua. 

Питання адаптації до професійної діяльності осіб з обмеженими 
можливостями, у тому числі й фізіологічні аспекти адаптації їх до 
навчальної діяльності, мають особливу важливість у плані збережен-
ня сприятливої динаміки стану здоров’я студентів. Численні дослі-
дження показали, що адаптація студентської молоді до умов навчання 
у вищій школі являє собою складний багаторівневий фізіологічний 
і соціальний процес. Розвиток процесів дезадаптації в період навчання 
може вплинути на функціональний стан та регуляторно-адаптивний 
статус організму студентів. У цьому аспекті істотне значення набу-
ває своєчасне виявлення зниження адаптаційних резервів організму 
для проведення відповідних профілактичних заходів. 
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Ефективність цих заходів багато в чому залежить від адекватності 
методів оцінки функціонального стану і адаптаційних можливостей 
людини. Останнім часом з’явилися публікації результатів ряду до-
сліджень присвячених проблемам оцінки фізіологічної складності 
фізіологічних часових рядів, зокрема, складності серцевого ритму. 
Поряд із традиційними підходами, заснованими на аналізі статистич-
них і спектральних показників варіабельності серцевого ритму (ВСР), 
значний інтерес представляє оцінка фізіологічної складності серце-
вого ритму на підставі методу мультімасштабної ентропії (multiscale 
entropy method). 

Для підвищення адаптаційних можливостей студентів з порушен-
нями зору проводилися валеологічні тренінги спрямовані на актуа-
лізацію вже існуючих знань про здоров’я та мотивацію на здоровий 
спосіб життя, також учасники одержували нові знання й технології 
формування й відновлення здоров’я. Для оцінки адаптаційних ре-
зервів студентів здійснювали виконання функціональної проби (ФП) 
Мартіне. Дослідження ВСР проводили шляхом реєстрації ЕКГ за до-
помогою програмно-апаратного комплексу «Омега-М», оцінювалися 
основні статистичні і спектральні показники ВСР. У дослідженні 
показників ентропії її значення обчислювалися для часових мас-
штабів від 1 до 6. Вірогідність відмінностей експериментальних 
даних визначали за допомогою критерію Вилкоксона й U-критерію 
Манна – Уитни. 

Аналіз динаміки показників мультімасштабної ентропії у студен-
тів з порушеннями зору до проведення валеологічних тренінгів по-
казав зниження значень ентропії після виконання ФП. Ці відмінно-
сті стають статистично значимими для часових масштабів, рівних 
трьом і п’яти. Після проведення валеологічних тренінгів значення 
мультімасштабної ентропії у студентів з порушеннями зору достовір-
но не змінюються при виконанні проби з фізичним навантаженням. 

Отримані результати мультімасштабного аналізу ентропії в об-
стежуваній групі узгоджуються з концепцією, про те, що найбільша 
складність серцевого ритму характерна для оптимального ритму 
серця, що й знаходить своє відбиття у змінах показників ентропії у 
студентів після проведення тренінгів, коли не відзначається досто-
вірних змін у відновлювальний період після фізичного навантаження 
й зберігається «нормальна» організація ритму, що свідчить про до-
статні адаптаційні резерви. У теж час у студентів з порушеннями 
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зору до проведення тренінгів після ФП спостерігалося достовірне 
зниження рівня ентропії, що виходило за межі фізіологічного діапа-
зону. Динаміка цього показника свідчила про зниження адаптаційних 
можливостей регуляторних систем. Ці висновки підтверджуються і 
даними, отриманими в результаті аналізу ВСР традиційними мето-
дами — за статистичними і спектральними показниками варіабель-
ності серцевого ритму, динаміка яких свідчила про нормалізацію 
симпато-парасимпатичного балансу й збільшення адаптаційних ре-
зервів у студентів з порушеннями зору після проведення валеоло-
гічних тренінгів. 

 
 
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

З ДІТЬМИ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Грачева М. С., 

студентка VI курсу спеціальності «Соціальна робота», 
Інститут соціальних технологій Університету «Україна» 

Пузіков Д. О., 
к. п. н., с. н. с. Інституту педагогіки НАПН України, 
доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна» 
Вивчення особливостей застосування технологій соціальної ро-

боти з дітьми вимагає визначення вікових меж і специфіки дитинс-
тва, яке є важливим періодом фізичного, психологічного і соціаль-
ного розвитку особистості. Так, за Конвенцією ООН «Про права 
дитини», дитина — це особа віком до 18 років. 

Поняття вікових особливостей не абсолютні — межі віку рух-
ливі, мінливі, мають конкретно-історичний характер і не збігають-
ся в різних соціально-економічних умовах розвитку особистості. 

Кожен вік в людському житті має певні параметри психофізично-
го, інтелектуального, емоційного і особистісного розвитку, за до-
помогою яких можна оцінити адекватність розвитку особистості. 

Вікові особливості розвитку учнів по-різному проявляються в їх 
індивідуальному формуванні. Це пов’язано з тим, що школярі, за-
лежно від природних задатків і умов життя (зв’язок біологічного і 
соціального), істотно відрізняються один від одного. Ось чому роз-
виток кожного з них у свою чергу характеризується значними ін-
дивідуальними відмінностями та особливостями, які необхідно вра-
ховувати у процесі навчання. 
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Дуже важливо знати особливості пізнавальної діяльності учнів, 
властивості їх пам’яті, схильності та інтереси, а також схильність до 
більш успішному вивченню тих чи інших предметів. З урахуван-
ням цих особливостей здійснюється індивідуальний підхід до учнів 
у навчанні: сильніші потребують додаткових заняттях з тим, щоб ін-
тенсивніше розвивалися їхні інтелектуальні здібності: найслабшим 
учням потрібно надавати індивідуальну допомогу, розвивати їх па-
м’ять, кмітливість, пізнавальну активність та ін. 

Велику увагу необхідно приділяти вивченню чуттєво-емоційної 
сфери учнів і своєчасно виявляти тих, хто відрізняється підвищеною 
дратівливістю, болісно реагує на зауваження, не вміє підтримувати 
доброзичливих контактів із товаришами. Не менш істотним є знан-
ня типології характеру кожного учня, яке допоможе враховувати її 
при організації колективної діяльності, розподілі суспільних дору-
чень і подоланні негативних рис і якостей. 

У процесі соціальної роботи з дітьми шкільного віку найчастіше 
застосовуються такі основні технології соціальної роботи: 

Соціальна діагностика — комплексний процес дослідження со-
ціального становища учня з метою виявлення, розпізнавання і ви-
вчення причинно-наслідкових зв’язків і відносин, що характеризу-
ють його актуальні параметри та тенденції подальшого розвитку. 

Соціальна адаптація — система методів і прийомів, що мають на 
меті надання соціальної підтримки дітям шкільного віку в процесі 
їх соціалізації або пристосування до нових соціальних умов, у зв’я-
зку із зміною місця навчання, виникненням сімейних, або інших 
соціальних проблем, а також для надання допомоги неадаптованим 
дітям і підліткам. 

Соціальна профілактика — це сукупність державних, громадсь-
ких, соціально-медичних та організаційно-виховних заходів, спря-
мованих на попередження, усунення або нейтралізацію основних 
причин і умов, що викликають у дітей шкільного віку різного роду 
соціальні відхилення негативного характеру та інші, соціально не-
безпечні і шкідливі відхилення в їхній поведінці. Її метою є створен-
ня передумов для формування законослухняного, високоморальної 
поведінки школяра. 

Крім зазначених технологій, в процесі соціальної роботи з дітьми 
шкільного віку може застосовуватися практично весь спектр загаль-
них технологій соціальної роботи, а також ряд спеціальних техно-
логій соціальної роботи з дітьми, які спрямовані на вирішення кон-
кретних проблем і задоволення потреб. 
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ЛЮДЯМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  
ЕТИКО-ГУМАНІСТИЧНУ ЗОРІЄНТОВАНІСТЬ 

КОНСТРУКТИВНОГО РАЦІОНАЛІЗМУ 

Гур В. І., 
професор кафедри філософії ФСП, НТУУ «КПІ», 

м. Київ, проспект Перемоги, 33, т. 457-54-34, 
Міцкевіч А. О., 

студентка Київського Міжнародного університету, 
м. Київ, вул. Львівська, 49, т. 423-17-88, Anat_ska@ukr.net 

В сучасних умовах в Україні актуалізуються питання довіри зо-
крема молоді з особливими потребами до гуманістичних ідеалів життя. 
Зруйновані ходою історії комуністичні ідеали втратили свій авто-
ритет і перестали бути смисложиттєвими орієнтирами. Відкинувши 
вузький горизонт теорії моралі, і тим більше культури поведінки, 
до яких часто-густо з ідеологічних причин зводили етику позитиві-
стсько зорієнтовані вчення «про світле майбутнє», саме зараз нада-
ли етиці тієї змістовності, яка ставить в центр належного повинне, 
що за вихідний пункт і кінцеву мету вбачає людину з особливими 
потребами з її найвищою цінністю — людською гідністю. Продов-
жуючи здійснювати в етиці «коперніканський переворот», гуманіс-
тична етика як вчення про смисл життя трансформувалася до питань 
моральної необхідності, основу якої складають абсолютні об’єктивні 
загальнолюдські цінності. Віднайшовши людські смисли, тобто сми-
сложиттєві орієнтації через цінності свободи, справедливості і солі-
дарності як цінності гуманістичні, етика набуває здатності в мето-
дологічному відношенні несуперечливо розв’язати проблему співвід-
ношення норми і факту, ідеалу і дійсності, майбутнього і сучасного. 

Специфікою «етичної революції» є здатність етичного вчення 
об’єднувати на засадах толерантності і довіри різноманітні доробки 
світоглядницької, релігійно-теологічної, економічно-прагматичної, 
художньо-естетичної думки в ту єдину «картину людини», яка спро-
можна перетворити сьогодення і на гуманістичних засадах вироб-
ляти такі морально виправдані вимоги до майбутнього, які вбирають 
в себе розмаїття різних думок, почуттів, бачень. Наприклад, ставши 
на шлях уточнення загальновизнаних в XX ст. світовою суспільною 
думкою основних цінностей, сучасна етика спирається на доробки 
християнства, гуманістичної філософії, марксизму, філософської ан-
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тропології і нового типу раціоналізму. Методологічні досягнення конс-
труктивного раціоналізму, отже, дають їй можливість теоретичні 
настанови вищеозначених напрямків етичної думки зорієнтувати на 
поєднання аксіологічного і гносеологічного моментів в єдине сукупне 
достовірне знання про засоби віднайдення реалістичних шляхів 
перетворення дійсності на гуманістичних засадах. Зберігаючи сми-
сложиттєві настанови через трансформування основних цінностей 
в морально-нормативну змістовність вирішення конкретних соціа-
льних проблем, конструктивний раціоналізм етики дає можливість 
віднайдення сукупного аксіолого-гносеологічного знання, що на-
буває форми конкретної наукової теорії реформування суспільної 
діяльності з усією складністю системи її детермінантних чинників — 
природних, соціальних, економічних, політичних, естетичних, мо-
ральних, релігійних тощо. Засадничений взаємокритичним співвід-
ношенням ціннісно зорієнтованих різноманітних позицій, конструк-
тивний раціоналізм дає можливість через співвідношення конкрет-
них утопій, що набувають змістовних характеристик конкретних 
гіпотез, включати в процес конструювання науково-теоретичного 
знання вирішення проблем (децизіоністського знання) різнорівневі 
характеристики цього знання — від безпосередньо чуттєвого бачен-
ня до соціальних концепцій, що кладуть в свою основу філософсько-
метафізичні побудови. Підсумком стає достовірне ціннісно змістов-
не поєднання гуманістичної моральної норми і аналізу фактичної 
дійсності. Це дає змогу виробляти соціальну перспективу, що від-
повідає людській гідності. Звідси намагання громадської думки реа-
лістично з’ясувати проблеми сучасної молоді з особливими потре-
бами в кінцевому підсумку набувають характеристик нової етики 
відповідальності, на якій найбільш глибоко, всебічно і конкретно 
усвідомлюється ця проблематика. Науково-теоретичною засадою 
гуманізації сучасного суспільного життя, з його цивілізаційними 
розломами і подальшою глобалізаціею світу, відтак, виступає метод 
конструктивного раціоналізму, який конкретно і достовірно вирі-
шує актуальні гуманістичні проблеми сьогодення. Він є джерелом 
для осмислення і вирішення конкретних проблем людини, зокрема 
людини з особливими потребами в умовах XXI століття. 
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Євтушенко А. М., 
студентка 5 курсу, групи ОА-51/13, спеціальності «Облік і аудит», 

Інституту економіки та менеджменту 
науковий керівник: к. е. н., доцент Нестеренко С. С. 

Сучасна освіта людей з інвалідністю, як вища, так і спеціальна, 
нерозривно пов’язана із загальною та спеціальною психологією. 
Психологічні дослідження засвідчили, що для студентів з інвалід-
ністю вибір професії, набуття знань та професійних навичок, май-
бутня робота за фахом і подолання соціальної ізоляції — особливо 
значимі проблеми. Саме тому гостро стоїть питання про надання та-
ким студентам психолого-педагогічної підтримки, що здійснюєть-
ся шляхом створення психологічної служби, залучення практичних 
психологів до навчального процесу. 

Важливого значення набувають дослідження, пов’язані з адапта-
цією людини з інвалідністю до освітнього середовища як у загаль-
ноосвітній, так і вищій школах, особливо інтегрованого типу. Біль-
шість проявів таких форм поведінки людини з інвалідністю, як 
агресивність, конфліктність, замкнутість, пов’язані з проблемами 
початкового етапу їхнього входження у колектив. 

Саме тому проблеми соціально-психологічної адаптації людей з 
інвалідністю до інтегрованого колективу, а втім — і до суспільства, 
підвищення їхньої мотивації до навчання потребують подальшого 
дослідження, аналізу і узагальнення. Виходячи з досягнень психо-
логічної науки і практики, фахівці-психологи мають поєднати свої 
зусилля з педагогами навчальних закладів інтегрованого типу, впро-
ваджуючи спеціальні методики, прийоми, тренінги тощо, з тим, щоб 
піднести на якісно новий рівень навчання, виховання та професій-
ну підготовку людей з інвалідністю. 

Особливо важливими є заходи щодо можливості отримання освіти 
для осіб з вадами здоров’я. Освіта є одним з найефективніших шля-
хів виходу людини з особливими потребами зі стану ізольованості 
від суспільства, і саме новітні освітні програми, в тому числі на-
вчання дистанційно, мають стати об’єктом комплексного державно-
управлінського впливу. Забезпечення освітою дітей-інвалідів пере-
буває на досить низькому рівні, існуючі навчальні заклади не да-
ють можливості реалізувати себе та мають безліч недоліків. Треба 
облаштувати заклади освіти відповідно до міжнародних стандар-
тів, тобто зробити вільний від бар’єрів вхід до приміщення, облаш-
тувати санвузли, забезпечити доступ на верхні поверхи школи. 
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Заслуговує на увагу досвід багатьох країн, які запровадили у за-
гальноосвітніх закладах інтегроване навчання, що передбачає здо-
буття знань неповносправних осіб спільно зі здоровими дітьми. Така 
можливість дає змогу інвалідам значною мірою інтегруватися в сере-
довище ровесників, а здорові діти вчаться допомозі та милосердю, 
відбувається зміна суспільних стереотипів щодо цієї категорії осіб. 
Розвиток освітніх послуг через мережу Інтернет дозволяє отримати 
освіту в дистанційному форматі кожній людині, яка прагне до знань, 
це реальна можливість освіти для інвалідів. Фактично для них вона 
є «освітою без кордонів» у широкому розумінні. Дистанційне на-
вчання виступає чи не єдиним освітнім шансом для осіб з обмеже-
ними функціональними можливостями, воно практично мінімізує 
перешкоди, які роблять неможливим здобуття освіти у навчально-
му закладі традиційним способом. З нашої точки зору, головним 
здобутком дистанційної освіти для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями є зміна власної та суспільної свідомості — стає оче-
видною їх придатність до життя і праці, можливість користуватися 
досягненнями цивілізації нарівні з іншими людьми, приносити су-
спільну користь, виконуючи різні послуги вдома з використанням 
комп’ютера. Це означає вирівнювання освітніх та життєвих шан-
сів, подолання психологічних та суспільних бар’єрів у людей з об-
меженими можливостями, які іншим способом не можуть розрахо-
вувати на освітній успіх у звичайній освітній системі. 

 
 
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

Желудкова А. М., 
МІ-41, Інститут права та суспільних відносин, (095)1463894 

Хижняк І. А., 
д. і. н., д. п. н., 

професор кафедри теорії права і міжнародної інформації 
Інституту права та суспільних відносин 

Проблема соціально-психологічної адаптації інвалідів до умов 
життя в суспільстві є однією з найважливіших граней загальної 
інтеграційної проблеми. Останнім часом це питання набуває додат-
кової важливості і гостроти у зв’язку з великими змінами в підхо-
дах до людей, які є інвалідами. 
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Настав момент представити інвалідність не як проблему певно-
го кола «неповноцінних людей», а як проблему всього суспільства в 
цілому. Її сутність визначена правовими, економічними, виробни-
чими, комунікативними, психологічними особливостями взаємодії 
інвалідів з навколишньою дійсністю. Найсерйозніші аспекти проблем 
інвалідності пов’язані з виникненням численних соціальних бар’єрів, 
що не дозволяють інвалідам та особам з хронічними захворюваннями, 
а також багатодітним родинам, людям похилого віку, дітям-сиротам, 
дітям з порушеннями соціальної поведінки активно включитися у жит-
тя суспільства. Потреби інвалідів можна умовно поділити на дві групи: 

– загальні, тобто аналогічні потребам інших громадян, та 
– особливі, тобто потреби, викликані тією чи іншою хворобою. 
Задоволення потреб — неодмінна умова успішності всіх інтег-

раційних заходів по відношенню до інвалідів. У таких людей низь-
кий рівень доходу, невисока можливість одержання освіти. Нарос-
тають труднощі участі цих людей у виробничій діяльності, мале 
число інвалідів зайнято працею. Свої сім'ї мають одиниці. У біль-
шості спостерігається відсутність інтересу до життя і бажання зай-
матися громадською діяльністю. Найважливішою умовою досягнен-
ня цілей соціальної адаптації є впровадження в суспільну свідомість 
ідеї рівних прав і можливостей для інвалідів. Взаємовідносини ін-
валідів та здорових — найпотужніший фактор адаптаційного про-
цесу. Як показує зарубіжний та вітчизняний досвід, інваліди нерід-
ко навіть маючи всі потенційні можливості брати активну участь в 
житті суспільства, не можуть їх реалізувати тому, що інші співгро-
мадяни не хочуть спілкуватися з ними, підприємці побоюються брати 
на роботу інваліда часто просто в силу усталених негативних стерео-
типів. Одним з головних показників соціально-психологічної адап-
тації осіб з обмеженими можливостями є їх ставлення до власного 
життя. Практично половина інвалідів (за результатами спеціальних 
соціологічних досліджень) оцінюють якість свого життя як незадо-
вільний. Найменш адаптованими є самотні інваліди. Як і всі люди, 
інваліди відчувають страх перед майбутнім, тривогу та невпевне-
ність у завтрашньому дні, відчуття напруженості і дискомфорту. За-
гальна стурбованість приймає форми, характерні для сьогоднішніх 
політико-економічних і соціально-психологічних умов. Поряд з мате-
ріальним неблагополуччям це призводить до того, що найменші 
труднощі викликають у інвалідів паніку і сильний стрес. 
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Отже, можна констатувати, що в даний час процес соціальної 
адаптації інвалідів ускладнений, оскільки: 

1. Незадоволеність рівнем життя. 
2. Низька самооцінка також має негативну динаміку. 
3. Істотні проблеми постають перед інвалідами в області взаємин 

з оточуючими. 
4. Емоційний стан інвалідів характеризується тривожністю і не-

впевненістю в майбутньому, песимізмом. 
Більшість молодих інвалідів або не відчувають прагнення якось 

змінювати своє життя, або вважають себе нездатними на такий ва-
жливий крок. Як правило, вони знаходяться у владі тих чи інших 
обставин. Тому ці особи особливо потребують чітко спланованої і 
науково-обґрунтованої системи соціально-педагогічних і психоло-
гічних заходів, спрямованих на формування в них самостійності су-
джень і дій, навичок праці та культури поведінки, гідного духовно-
морального обличчя, вміння жити в суспільстві. 

 
 

СОБАКА ПОРОДИ ЛАБРАДОР —  
ПОВОДИР І ПОМІЧНИК ДЛЯ ІНВАЛІДІВ 

Зініна О. В., 
IІІ курс, група МІ-31, спеціальність «Міжнародна інформація», 

Університет «Україна» 
тел. (063)2619217 

Перші школи для підготовки собак-поводирів були створені в Ні-
меччині під час Першої світової війни з метою підвищення мобіль-
ності ветеранів, які осліпли в результаті військових дій. У 1929 році 
була створена перша школа в США (в Нешвіллі, штат Теннессі, з 
1931 року Моррістаун, Нью-Джерсі). У Великобританії подібні шко-
ли були створені в 1931. 

Урівноважений характер і вроджена передбачливість лабрадора 
найбільш підходить для роботи поводирем для сліпих і помічника-
ми для людей з обмеженими фізичними можливостями. 80% собак-
поводирів в світі складають лабрадори. Вони спокійні, уважні і до-
бре орієнтуються в просторі. Лабрадор може запам’ятати 45 марш-
рутів. Для порівняння німецька вівчарка тільки 20–25. 

Лабрадор-поводир допомагає інвалідам по зору не заблукати, пра-
вильно перейти дорогу. За результатами трирічного дослідження 
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лабрадор був визнаний кращою собакою-поводирем. Дослідження 
проводилося спільно з Університетом Мельбурна та Асоціацією собак-
поводирів Австралії, а також професійними заводчиками лабрадо-
рів. Приміром, 60–70% всіх собак-поводирів в Канаді це лабрадори. 

Півроку тренувань зроблять з собаки справжнього поводиря-про-
фесіонала. Навчання починається з того, що собаку вчать зупиня-
тися перед перешкодою і обходити її. Для цього тренер з собакою 
проходить своєрідну смугу перешкод прямо в місті. Кришки люків, 
бордюрні камені, автомашини — собака навчається розпізнавати 
небезпеку. На закінчення підготовки — іспит. Пес повинен провес-
ти інструктора по місту самостійно, без підказок, для цього кінолог 
надягає чорні непроникні окуляри. 

У багатьох країнах лабрадори є прекрасними помічниками для 
глухих людей і людей, які не можуть самостійно пересуватися чи 
пересуваються в інвалідних візках. В закритому приміщенні лаб-
радор чітко реагує на звуки, такі як таймер кухонної плити, дзвінок 
будильника, телефонний або ж дверний дзвінок. Лабрадор для глу-
хих чітко розпізнає дим або ж пожар, звук протипожежної сигналіза-
ції або охоронної. Такий помічник миттєво сповістить відповідни-
ми діями свого хазяїна. Після цього лабрадор може дізнатися про 
джерело сигналу або ж погрози і вказати на його хазяїну. Замість 
гавкоту собаку вчать спілкуватися з хазяїном лапою, таким чином 
вона дасть можливість хазяїну дізнатися про характер звуку. Так, 
наприклад, якщо задзвенить пожарна сигналізація, то пес відразу ж 
лягає на підлогу. 

Для людей, які самотні й позбавлені можливості повноцінного 
спілкування, цей собака буде прекрасним другом, скрасить самот-
ність своєю любов’ю і відданістю, буде «очима» для улюбленого 
господаря. 

Люди з обмеженими можливостями по всьому світу говорять про 
те, що наявність такої собаки-помічника кардинально змінило їхнє 
життя в кращу сторону. Проте в Україні ситуація дещо критична, 
оскільки вартість собаки-поводиря коливається біля 30 тисяч євро 
(відсутні школи для підготовки собак-поводирів), в той час як в США 
собаки-поводирі для незрячих надаються державою безкоштовно. 

У Німеччині періодично проводяться благодійні тести (змагання), 
в яких, нарівні зі здоровими людьми, беруть участь інваліди зі сво-
їми собаками. 
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ОСОБИСТІСНО-СМИСЛОВИЙ МОДУС 
САМОДТЕРМІНАЦІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Іваннікова Г. В., 
заступник директора Інституту соціальних технологій 

Університету «Україна» 
Обґрунтування та виявлення взаємодії особистості з оточуючим 

середовищем, системою її ставлень до оточуючих та само ставлен-
ням передбачає виявлення механізмів переходу віртуальних станів, 
властивих цілісній системі «особистість – соціальне середовище», 
у реальну поведінку. 

Усвідомленість і осмисленість людської активності призводять до 
того, що на об’єкти та явища навколишньої дійсності людина «наша-
ровує» суспільні значення і особистісні смисли. Особистісний смисл 
відображає місце і функцію об’єкта або явища в життєдіяльності ін-
дивідуального суб’єкта, їх відношення до індивідуальних потреб лю-
дини. Психічний розвиток людини відбувається в процесі діяльно-
сті в контексті життєвого світу через засвоєння загальнолюдських 
значень і вироблення особистісних смислів, яке є детермінацією буття 
через свідому його регуляцію, що виступає як специфічний спосіб 
існування людини». 

Життєві відносини людини визначають мотивацію діяльності і сми-
словий зміст якостей особистості. У суб’єктивно перетвореній формі 
життєві відносини існують як смислові структури особистості — 
сенс життя, цінності, мотиви тощо. Значення предметів і явищ і їх 
«зміст» для людини є те, що детермінує поведінку». 

У більш вузькому й найпоширенішому значенні суб’єкт розумі-
ється як індивід або особистість, що здійснює різні види довільної 
усвідомленої активності. Довільна усвідомлена активність нерідко 
позначається поняттям діяльності. При цьому «діяльність — най-
більш велика одиниця аналізу зовнішніх проявів активності — ці-
лісний мотивований акт поведінки». 

Для з’ясування місця і ролі різних видів людської активності в 
системній будові діяльності важливим є розрізнення технології й пси-
хології діяльності. Перед психологією особистості постає завдання: 
розібратися, що в діяльності утворює суб’єктно-особистісний план, 
а що є функцією біологічного і соціального індивіда. В. І. Слобод-
чиков називає уніфіковану і соціально запропоновану структуру ді-
яльності «нормативною структурою». Психологію діяльності — кон-
ститують смислові структури особистості, які утворюють внутрішній 
прихований план діяльності і характеризують психологічне відно-
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шення людини до своєї діяльності. Зовнішні причини завжди діють 
через внутрішні психічні умови, визначаючи активність не механіч-
ною, а діалектичною сутністю. 

Переворот у детермінаційних відносинах відбувається тоді, коли 
особистість виростає справжнім суб’єктом, здатним до саморозвит-
ку і самодетермінації. На цьому етапі особистісного розвитку ру-
шійні сили локалізовані в самій особистості, а зовнішні фактори 
втрачають свою програмуючу роль. Загальна закономірність психіч-
ного розвитку особистості як суб’єкта виражається, таким чином, у 
посиленні здатності до самодетермінації і закономірному розширенні 
обсягу особистісної свободи від зовнішніх та внутрішніх обставин. 

Особистість будучи інтегральною цілісністю різнорівневих психіч-
них властивостей, має можливість свідомо впливати на навколиш-
ню дійсність, змінювати її у своїх цілях, а також змінювати у своїх 
цілях саму себе. Здатність до самодетермінації міцніє в міру її фор-
мування, психологічні передумови і умови самодетермінації послі-
довно зростають на кожному етапі вікового психічного розвитку. 

Становлення особистості справжнім суб’єктом власної діяльності 
виражається в поступовій зміні співвідношення між «зовнішнім» і 
«внутрішнім»: від переважної спрямованості «зовнішнє через вну-
трішнє» до все більшого домінування тенденції «внутрішнє через 
зовнішнє» і «у міру дорослішання в житті людини все більше місце 
займають саморозвиток, самовиховання, самоформування і відпо-
відно більша питома вага належить внутрішнім умовам, через які 
завжди діють всі зовнішні причини, впливи тощо». 

Особистісний смисл виникає в об’єктивній системі руху реальної 
діяльності і не може бути повністю ототожнений ні з переживан-
ням, ні з вербалізацією смислового утворення. Найбільш адекватним 
терміном, що фіксує зазначене об’єктивно існуюче в діяльності від-
ношення, є поняття смислової установки (відображено в роботах 
О. М. Леонтьєва, О. В. Запорожця, О. Г. Асмолова). «Смислова уста-
новка актуалізується мотивом діяльності і є формою вираження 
особистісного смислу у вигляді готовності до організованої певним 
чином цілеспрямованої діяльності». 

Самоактуалізація особистості, шляхом її самоорганізації, можли-
ва лише в тому випадку, коли основні діяльності, що включаються 
в життєвий цикл, задаються смислоутворюючими мотивами, що 
роблять життя справді живим і творчим. У той час, як шлях прямої 
адаптації до наявних умов веде людину по шляху організації своєї 
діяльності, в основному, під впливом зовнішніх мотивів-стимулів, і 
тоді перед нами зразок безособового життя, тобто детермінація. 
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Особистісна активність є чинником, динамізуючим і стабілізую-
чим діяльність, що підготовляє внутрісистемні переходи і трансфор-
мації її структурних елементів (типу зрушення мотиву на мету), з 
іншого боку, особистісна активність є причиною розвитку та зміни 
діяльності. 

Кожна особистість, будучи суб’єктом, певним чином пристосовує 
свої особистісні якості для оптимальної реалізації власних життє-
вих відношень. Для цього потрібно не лише пристосування своїх 
особистісних якостей до діяльності, а й реорганізація старих якос-
тей і набуття нових. Суб’єкт типовим і зручним для себе способом 
актуалізує, перетворює, спрямовує систему тих якостей, якими він 
володіє як особистість. Цей напрямок суб'єктної активності часто 
приймає форму внутрішньої роботи особистості щодо самовихо-
вання і самовдосконалення, а тому визначається як «саморегуляція 
особистості». 

 
 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНІ ПРОЯВИ  
СТАТЕВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ  

В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 
Іваннікова Г. В., Василюк Л. Г., 

ст. викладачi кафедри Психології Університету «Україна» 
Соціальні процеси, які відбуваються в сучасному суспільстві, від-

билися у трансформації індивідуальної і суспільної свідомості, у зміні 
сутності соціальної ідентичності особистості. Змінюються традицій-
ні культурні стереотипи чоловічої та жіночої поведінки, руйнується 
жорстка статеворольова поляризація соціальних функцій, відбува-
ються зміни в індивідуально-психологічних характеристиках осо-
бистості, зокрема, статевій ідентичності. 

Науковий підхід стверджує, що статева ідентифікація — один з 
елементів структури самосвідомості індивіда, безпосередньо пов’язана 
з поведінкою, яка дозволяє відносити себе до певної статі і орієнту-
ватися на вимоги відповідної статевої ролі. Вона несе в собі ціннісні 
орієнтації людини на свою стать як соціальну роль, як сексуальну 
потенцію і сексуальну поведінку, а також включає психологічне 
визнання своєї ідентичності зі своєю статтю у фізичному, соціаль-
ному і психологічному плані. Ця єдність самосвідомості, мотивів по-
ведінки, вчинків у повсякденному житті людини, яка ідентифікує 
себе з певною статтю і приймає передбачену традиціями відповід-
ну статеву роль. 
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Поняття статевої ролі та статевої ідентичності можна розгляда-
ти в певний єдності, оскільки статева ідентичність є не що інше, як 
суб’єктивне переживання статевої ролі, а статева роль — публічне 
вираження статевої ідентичності. Саме тому статева роль розуміється 
як модель поведінки, система приписів, яку повинен засвоїти і якій 
має відповідати індивід, щоб його визнали чоловіком або жінкою. 

Можна виділити три рівні явищ, які пояснюють виникнення і 
трансформацію ідентичності жінок і чоловіків: біологічний, психо-
логічний і соціальний. Біологічний рівень — це індивідуальні мож-
ливості і життєвий потенціал людини, починаючи від клітин і кінча-
ючи системою органів. Це можливості функціонування, обумовлені 
структурними і функціональними здібностями організму. Психоло-
гічний рівень — це особистісні можливості, які людина використо-
вує для конструювання своєї ідентичності, тобто комплекс психо-
логічних особливостей, який включає в себе когнітивні здібності, 
мотиваційно-вольовий потенціал, домінуючі орієнтації, цінності та ін. 
Соціальний рівень — це домінуюча в суспільстві ідеологія та соці-
альні зміни, які впливають на чоловіків і жінок як учасників суспіль-
них відносин. Процес соціальних змін створює умови для процесу 
змін на поведінковому рівні. Феномен статевої ідентичності в пер-
шу чергу пов’язаний з соматичними ознаками, на основі яких фор-
мується ідентичність людини як представника певної статі; фено-
мен психологічної статі поряд з біологічними основами включає в 
себе психологічні та поведінкові прояви особистості як індикатори 
чоловічого і жіночого, які наповнюють змістом аспект самосвідо-
мості, пов’язаний зі статтю. 

Основною метою нашого дослідження було виявлення індивіду-
ально-психологічних особливостей в юнацькому віці, які обумов-
люють їх статеворольову поведінку і входять в склад процесу само-
визначення (самореалізації). Для проведення дослідження викорис-
товувалися методики незакінчених пропозицій Сакса і Леві, СБДО 
(Л. Собчик), ціннісні орієнтації (Рокіч). У ході нашого дослідження 
студентів перших курсів (17–18 років), яке проводилося з 2009 року, 
ми прийшли до висновку, що стереотипи, закладені з дитинства, 
суттєво вплинули на формування дезадаптивних форм гендерної 
соціалізації в більш зрілому віці. Результати свідчать про стійку 
тенденцію зміщення індивідуальної ідентичності в бік прийняття кон-
формних образів, а також прийняття за еталон поведінкових про-
явів протилежної статі. 
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Джерелом дезадаптивних форм самовизначення за результатами 
нашого дослідження є стиль і особливості внутрішньосімейних від-
носин в батьківській родині. Особливості взаємин між чоловіком і 
жінкою закладені з раннього дитинства сформували хворобливе став-
лення до почуття власної гідності і дезадаптивні форми побудові від-
носин з можливим сексуальним партнером. У більшості випадків 
досліджувані схиляються до ригідним форм реагування і недиферен-
ційованої статеворольової поведінки. Конфлікт вирішується агре-
сивним претензійним стилем або відходом від конфронтації будь-
якого типу. Таким чином виходить, що представники юнацького віку 
амбівалентні у своєму ставленні до себе та іншого. Це ж стосується 
сприйняття навколишнього світу, вони не в змозі співвіднести свої 
бажання, мрії, потреби з реальними можливостями і вимогами. 

Зміни статевої ідентифікації та деструктивність статеворольової 
поведінки в юнацькому віці виражається у відсутності відкритої іні-
ціативи, в перекладанні відповідальності на інших, в нерішучості, 
у створенні туману невизначеності та двозначності у відносинах, в 
частому використанні брехні і порожніх вибачень. Головною особ-
ливістю досліджуваних є відчуженість від власної ідентичності, як 
від могутньої захищаючої сили. Природні здібності, задатки втілю-
ються в слабо передбачуваному вигляді і за мало прийнятним сце-
нарієм. В результаті людина часто перебуває в поганому настрої, 
виставляє себе жертвою і звинувачує тих, хто поруч. Ми вважаємо, 
що в юнацькому віці дані прояви свідчать про особистісну незрі-
лість, амбівалентність і неготовність до адекватного, конструктив-
ного вибору індивідуального статерольового образу в процесі ста-
новлення та самореалізації особистості. 

 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
БІОЛОГІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ  

ЖИТЕЛІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ  
І УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ІльєнкоМ. М., 
ВМУРОЛ«Україна», кафедра фізичної реабілітації, 

Київ, Львівська, 23, т. 0972357524, illanik8@gmail.com 
На відміну від села, де усі дорослі знають майже кожного у міс-

тах люди спілкуються в основному на роботі, у багатоквартирних 
будинках люди знають лише сусідів, усіх інших знають чисто візу-
ально, спілкування анонімне, невербальне. Мешканці мегаполісів 
отримують протягом доби досить великий об’єм інформації, проте, 



молоді з інвалідністю. Секція ІІ 
ціннісних орієнтацій 

 - 115 -

особливо при виході на пенсію або при безробітті та ще при відсут-
ності сім’ї, ведуть малорухливий спосіб життя, відчувають інфор-
маційний голод, ізоляція веде до гіподинамії і відповідно до знижен-
ня метаболізму, послаблення серцево-судинної, легеневої та нервової 
систем, що в кінці кінців може призвести до деградації особи та 
ранньої смерті. В містах темп життя досить високий, що може при-
зводити до появи хворобливих синдромів, мешканцям села, які ак-
тивні практично весь свій вік, це загрожує менше. Анонімність, яка 
в певній мірі приводить до ізольованості в містах, висока щільність 
населення, сприяє виникненню таких соціальних збочень як: прос-
титуція та жебрацтво, одностатеві шлюби серед геїв тощо. Подібне 
описане біологами, які довели, що чим ближче популяція певного 
виду наближається до насичення певного простору, та чим менше 
в довкіллі продуктів життєдіяльності, спостерігається зниження і 
врешті припинення народжуваності, утримання популяції в певно-
му оптимумі, близькому до максимального. Так, в умовах зоопарку 
тварини розмножуються край рідко і лише в таких, де умови на-
ближені до природних. У тварин спостерігається спотворення сек-
суальних інстинктів, гомосексуальні прояви або потяг до протилеж-
ної статі іншого виду, коли поряд відсутні особини протилежної статі 
даного виду. Це так звана К-стратегія. Навпаки, при низькій щіль-
ності та наявності в достатній кількості якісних продуктів життєді-
яльності тварини розмножуються досить інтенсивно (R-стратегія). 
Високий темп життя, у містах — спотвореному штучно створено-
му середовищі, відірваність від природи, де вода вживається після 
багаторазового очищення, повітря насичене сторонніми хімічними 
компонентами, продукти харчування мають домішки фарбників, кон-
сервантів (до них людина «адаптується», вводячи в організм бактерії, 
ферменти, антиоксиданти, адсорбенти, антибіотики) — що в ком-
плексі не сприяє здоровому способу життя. До соціальних факторів 
людина адаптується перш за все шляхом спроб і помилок. Він най-
простіший, запозичений від тварин. Більш складний — навчання, 
виховання, дотримання інструкцій, заборони, техніка безпеки, до-
тримання правил етикету, моральні і етичні установки, які стри-
мують інстинкти, каналізують таким чином поведінку людини в 
певних рамках, надаючи певного спрямування. Адаптація соціаль-
на здійснюється за рахунок зміни поведінки і фізіологічних пара-
метрів. Механізм здійснення на основі прямих і зворотніх зв’язків. 

Таким чином сучасне місто, як осередок культури, не є сприят-
ливим навіть для соціальної адаптації людини. Екологічні фактори 
великих міст менш сприятливі для біологічного адаптування і під-
тримання здорового способу життя. 



Секція ІІ Соціально�психологічний розвиток 
Формування особистості, духовності, 

 - 116 -

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

Калакура М. М., 
к. т. н., професор, 
Любенок О. Б., 

асистент кафедри технології харчування 

Сучасна професійна підготовка технологів харчової промисловості 
у світлі вимог впровадження новітніх технологій навчання (зокрема, 
трансферної) поставила складні креативні завдання з організації, 
трансформації та динамічного впровадження їх у практику вищої 
школи. Більшість інноваційних технологій прямо пов’язана з техно-
логічною наукою, знання якої не лише сприяють обізнаності у сфері 
різноманітних технологічних явищ та комунікативних процесів, але 
й формують компетентність, прогресивність, ефективність техноло-
га харчової промисловості. 

Зупинимося на деяких узагальнених концептуальних підходах та 
конкретних змістових новаціях у роботі зі студентами з особливими 
потребами з огляду на впровадження трансферної системи органі-
зації навчального процесу в нашому університеті. Зазначимо, що 
всі зміни ґрунтуються на нормативних документах МОН України, 
освітньо-кваліфікаційних характеристиках, освітньо-професійних про-
грамах та Закону України «Про основи соціальної захищеності ін-
валідів в України». 
Впровадження трансферної системи організації навчального про-

цесу (ТСОНП) переорієнтовує діяльність як викладача, так і сту-
дента. У документах та інструктивних матеріалах щодо ТСОНП 
акцентується положення про те, що викладачу доведеться точ-
ніше формулювати вимоги до знань, методично та технічно забез-
печувати самостійність студентів, постійно контролювати їхню 
роботу, освоювати способи концентрованого викладу матеріалу, 
регулярно проводити індивідуальні консультації. Нормою стає сис-
тематичне оновлення змісту навчання, методик і матеріалів. Од-
ним словом, домінанта викладацького навантаження зміщується в 
методичну сторону (від інформаційної складової до організаційної) 
з особливою увагою до студентів з певними інклюзіями. 
Отже, метою професійної підготовки студентів стає ключова 

вимога — «уміння», тобто відбір змісту за критерієм ефективного 
формування професійних умінь, котрі необхідні для майбутньої ді-
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яльності. Студенти відчують зміни в переорієнтації із суто лек-
ційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особисті-
сно-орієнтовану форму процесів навчання; у переході від формально-
репродуктивної до самостійної пошуково-пізнавальної діяльності, 
від «втовкмачування» інформації до організації широкої самоосвіти. 
Зростають обсяги самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

Самостійне вивчення дисциплін фаху студенти здійснюють шляхом 
ознайомлення з матеріалами лекцій, запропонованою основною та 
додатковою літературою, опрацювання тематичного тезауруса, роз-
робки опорних конспектів, схем, а також виконання завдань для 
самопідготовки (технологічні задачі, творчі завдання, методики на 
самопізнання) і відповідей на запитання міні-контрольних та кон-
трольних модульних робіт. Студентам з особливими потребами 
надаються консультації з усіх вище зазначених напрямків роботи. 

Змінюється динаміка та щільність засвоєння навчальної інформа-
ції. Завдяки гнучкій системі оцінювання та мотиваційних стимулів 
діяльності навчання не буде обтяжливим чи психологічно виснаж-
ливим, навпаки — стимулюватиме ініціативу, прагнення самопізнан-
ня і самовдосконалення. 
Змістовна та структурна перебудова викладання дисциплін фаху 

може трансформувати нормативні дисципліни на цілісну, системно 
організовану діяльність, у ході якої створюються інноваційно-техно-
логічні умови для успішного навчання й технічного розвитку особис-
тості з особливими потребами у вузівському освітньому середовищі. 

 
 

СТРАТЕГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ  
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ 

ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Каплун Н. П. 
ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна» 

Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жо-
дне суспільство. У всьому світі майже кожна десята людина зазнає 
тих чи інших обмежень, з них майже 470 млн. людей працездатно-
го віку. Ці дані засвідчують масштабність та глобальний характер 
проблеми інвалідності. Стандартні правила забезпечення рівних 
можливостей для інвалідів проголошують, що кожна людина та її 
потреби важливі для суспільства. 
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Показники інвалідності населення є важливим індикатором, який 
характеризує стан здоров’я нації та певною мірою може відобража-
ти рівень розвитку системи охорони здоров’я та ефективність реалі-
зації соціальної політики держави. Упродовж останніх років Україна 
проводить послідовну політику переходу від медичної до соціальної 
моделі інвалідності, що передбачає комплексне розв’язання проблем 
інвалідності та кардинальної зміни підходів до ролі і місця людей з 
обмеженими фізичними можливостями в економічному та соціаль-
ному житті суспільства. Аналіз стану забезпечення людського роз-
витку осіб з обмеженими фізичними можливостями ґрунтується на 
співставленні фактичних даних та даних про потребу людей з інва-
лідністю в освіті, працевлаштуванні, певному рівні матеріального 
добробуту, охороні здоров’я тощо. 

Значна кількість населення з інвалідністю потребує вирішення 
багатьох проблем, що пов’язані із розширенням можливостей люд-
ського розвитку. У рамках проведення аналізу стану забезпечення 
людського розвитку осіб з інвалідністю в Україні слід зосередити 
увагу на віковій структурі населення з інвалідністю з метою визна-
чення відповідних потреб різних вікових категорій. 

Для дітей з інвалідністю важливою складовою людського роз-
витку є забезпечення належної освіти. Адже ефективна адаптація та 
інтеграція дітей, з порушеннями фізичного та/або розумового роз-
витку у суспільство неможливі без здобуття ними повноцінної до-
шкільної, шкільної та позашкільної освіти. Після здобуття дошкі-
льної освіти подальше формування особистості дітей з особливими 
потребами, забезпечення їх соціально-психологічної реабілітації, тру-
дової адаптації здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Для категорії дорослих інвалідів актуальним є підвищення рівня 
їх зайнятості, що є одним із пріоритетів державної соціальної полі-
тики щодо людей з інвалідністю. Загальновизнано, що саме трудо-
ва діяльність відіграє особливу роль у процесі інтеграції інвалідів 
до суспільного життя, це допомагає їм відчути власну необхідність 
як з боку родини, так і суспільства в цілому, подолати наслідки ін-
валідності, поліпшити власний матеріальний добробут завдяки отри-
манню заробітної плати, забезпечити повноцінну реабілітацію. 

Протягом останніх років спостерігається стійка позитивна тен-
денція до збільшення кількості фактично працюючих інвалідів на під-
приємствах (об’єднаннях), в установах та організаціях, які подали 
звіти про зайнятість і працевлаштування інвалідів до регіональних 
відділень Фонду соціального захисту інвалідів. 
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Реалізація політики щодо інтеграції інвалідів у суспільство на су-
часному етапі потребує забезпечення максимально зручних умов жит-
тя і побуту людей з обмеженими фізичними можливостями, зокрема 
створення «безбар’єрного» середовища, в якому зазначена категорія 
громадян матиме можливість без ускладнень користуватися усіма 
елементами інфраструктури, відвідувати будь-які об’єкти житлового 
та громадського призначення, вільно пересуватися транспортом, ко-
ристуватися засобами зв’язку та мати доступ до інформації. Проте 
рівень доступності навколишнього простору для людей з різними фор-
мами інвалідності поки що залишається однією з найнагальніших 
проблем. Складність у забезпеченні доступності полягає в тому, що 
люди з різними формами інвалідності потребують різних видів до-
ступності. Так, інваліди-візочники потребують забезпечення поло-
гого в’їзду у приміщення та відповідну ширину дверей, наявність 
ліфтів відповідного розміру тощо. У той час люди зі слабким зором 
потребують написів на основних об’єктах шрифтом Брайля тощо. 
Тому визначити однозначно, на який відсоток доступним є навко-
лишнє середовище для людей з інвалідністю досить складно. 

Варто визнати, що за останні роки хоча й зроблено суттєві кроки 
щодо розробки та реалізації соціальної політики щодо цієї категорії 
громадян, проте, низка серйозних проблем залишається не виріше-
ними. Основною метою державної соціальної політики щодо інва-
лідів в Україні має бути забезпечення рівних можливостей та реа-
лізація конституційних прав цією категорією громадян, створення 
сприятливих правових, політичних, соціально-економічних, медичних, 
психологічних, організаційних умов і гарантій для забезпечення 
людського розвитку та інтеграції у суспільне життя. 

Література 

1. Врегулювання проблемних питань працевлаштування та захисту 
прав інвалідів у сфері праці: практ. посіб. / за заг. ред. В. М. Дьячен-
ка, М. Л. Авраменка. — К.: Ун-т «Україна», Всеукр. центр профе-
сійної реабілітації інвалідів, 2007. — 156 с. 

2. Іванова І. Б. Проблеми соціально-психологічної адаптації ін-
валідів / Іванова І. Б. / Матеріали Всеукраїнської науково-практич-
ної конференції «Інтеграція аномальної людини в сучасній системі 
соціальних відносин». — К., 1994. — С. 32–34. 

3. Комарова Н. М. Інвалідність як соціальна проблема сучасного 
українського суспільства / Комарова Н. М., Левін Р. Я., Вакуленко О. В. 
— Український соціум. — 2003. — № 1 (2). — C. 38–45. 



Секція ІІ Соціально�психологічний розвиток 
Формування особистості, духовності, 

 - 120 -

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВТОМИ  
ПРИ РОЗУМОВІЙ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА 
Кравчук Л. С., 
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Хмельницький інститут соціальних технологій 
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т/ф (0382) 70-45-64, e-mail: hist.km.nauka @ mail.ru 

Втома виникає як при фізичній, так і при розумовій роботі. Вона 
може бути гострою (виникає за короткий проміжок часу) і хроніч-
ною (пов’язаною з тривалою кумуляцією — місяці і роки — зсувів 
при недовідновленні в різних функціональних системах і організмі 
в цілому). Втома може бути як загальною, що характеризує зміни 
функції організму в цілому, так і локальною, пов’язаною зі знижен-
ням функції обмеженої групи м’язів, окремого аналізатору. При цьому 
ведучу роль відіграють зміни функціональної активності і взаємодії 
нервових центрів. Відбувається зниження їх активності та тонусу 
ретикулярної формації із тонізуючим впливом симпатичної нервової 
системи, а також розвивається гальмування у вищих відділах мозку. 
У зв’язку зі складністю змін в організмі і залежністю їх від рівня 
тренованості, характеру психіки втома у людини носить індивідуаль-
ний характер [2]. 

В результаті довготривалої та інтенсивної розумової роботи на-
ступає втома, яка призводить до зниження продуктивності розумової 
праці студента з обмеженнями життєдіяльності Ці зниження харак-
теризуються важкістю зосередження і погіршенням активності уваги, 
послабленням пам’яті, сповільненістю у прийнятті рішень, порушен-
ням чіткості логічних побудов та здатності до абстракцій. Розумо-
ва втома призводить також до збільшення тривалості періоду часу, 
протягом, якого відбувається ліквідація його наслідків. При розу-
мовій діяльності відбувається генералізована активація мозку і од-
ночасно підвищується локальна активність, яка залежить від виду 
психічного процесу (перцептивна, моторна, вербальна, мнестична). 
Особливу роль у розумовій діяльності відіграють лобні долі. Емоці-
ям належить роль організатора цілеспрямованої розумової діяльності. 
При розумовій діяльності виникає нервово-емоційна напруженість. 
Це пояснюється тим, що об’єм інформації, яку необхідно обробити 
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мозку, близький або перевищує пропускну здатність окремих ланок 
функціональної системи, що приймають участь в реалізації даної 
функції. На думку В. С. Фоміна (1979), втома при розумовій діяль-
ності, скоріше за все, обумовлена зниженням активуючого впливу 
ретикулярної формації на кору і підкоркову область головного мо-
зку. Доказом цього є дані про використання аміназину — ця речо-
вина блокує висхідний вплив ретикулярної формації і при цьому 
виникає стан, який супроводжується тими же змінами, що і при розу-
мовій втомі, в тому числі і викликаними зміною психічного стану. 

При організації розумової діяльності всі дослідники посилаються 
на 5 пунктів, які висунув, ще в 1911 році М. Е. Введенський для оп-
тимізації робочого процесу: поступове впрацьовування; певний ритм 
роботи; звичайна послідовність в діяльності, тобто регулярна, органі-
зована і планова робота; правильне чергування роботи та відпочинку. 

Корекційна робота навчального процесу особливо для студентів 
інклюзивного середовища спрямована на досягнення високої пра-
цездатності, яка зберігається при постійній та систематичній діяль-
ності, при якій закріплюється навичка[3]. 

Корекційна робота з фізіологічною втомою, що розвивається під 
час навчальної діяльності у студентів інклюзивного середовища спря-
мована на: 

1) своєчасний відпочинок — активний чи пасивний; при негли-
бокій втомі, навіть короткочасний відпочинок, наприклад, 3–5 хви-
лин, дає позитивний результат; 

2) збільшення мікропауз — проміжків між окремими операція-
ми (1–2 сек); 

3) регламентація фізичного та розумового навантаження; при роз-
витку втоми необхідно знизити потужність роботи; 

4) застосування факторів, які підвищують потік аферентних ім-
пульсів в ЦНС, наприклад, виконання виробничої гімнастики, под-
разнення шкірних покровів при виконанні самомасажу голови, об-
личчя, шиї, тулуба; 

5) аутогенне тренування, дихальна гімнастика, провітрювання 
приміщення; 

6) позааудиторна діяльність спрямована на тренування процесів 
пам’яті, мислення, швидкість сприймання і переробка зорової ін-
формації, пропускна здатність процесів мислення. 
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Важливою умовою успішної інтеграції молодих людей, які ма-
ють функціональні обмеження, в освітній простір виступає органі-
зований на гуманістичних засадах навчально-виховний процес, що 
базується на сучасних психолого-педагогічних концепціях. 

Сучасний підхід до розуміння інвалідності та функціональних об-
межень формувався на основі ґрунтовного теоретичного осмислення 
цих явищ в різних напрямках соціальної та психологічної науки. Як 
правило, більшість пошукань здійснювалось у площині концепцій 
соціалізації особистості. Так, досить ґрунтовно питання соціалізації 
людей з особливими потребами були розглянуті в межах структур-
но-функціонального підходу (К. Девіс, Т. Парсонс та ін.). Зокрема, 
автори розглядали інвалідність як специфічний соціальний стан ін-
дивіда. Причому, вказувалося, що соціальна адаптація, реабілітація 
та інтеграція цих осіб має виступати важливою складовою соціаль-
ної політики держави. Підтримка має надаватися на рівні сімей пред-
ставниками соціальних служб. Погляди, висловлені вченими дано-
го напрямку, є теоретичним підґрунтям для розвитку понять, форм 
і методів адаптації та реабілітації осіб з особливими потребами, ви-
значення можливостей їх пристосування до соціуму. 
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Не менш важливими з огляду на визначення проблем та місця в 
суспільстві людей з функціональними обмеженнями були доробки 
представників «символічного інтеракціоналізму» (Дж. Мід, Ч. Кулі 
та ін.). Завдяки теоріям соціальних ролей та становлення «Я-концепції» 
були описані особливості формування особистості в умовах інвалід-
ності, проаналізовані стереотипи поведінки цих осіб та стереотипи 
у ставленні оточуючих до них. Також наголошувалось на значенні 
самоконтролю особистості, особливо в ситуації взаємодії з іншими 
людьми, що перебувають в особливих умовах. 

Не можна залишити поза увагою і доробки представників фено-
менологічного напрямку (П. Бергер, Т. Лукман та ін.) стосовно спе-
цифіки сприйняття інвалідності, самоідентифікації, особливостей 
психічних станів та процесів осіб з функціональними обмеженнями, 
засобів їх реабілітації. Науковці досліджували процеси та резуль-
тати соціального конструювання дійсності, пропонували можливі 
напрямки допомоги особі на всіх етапах соціалізації. 

Проблеми людей з функціональними обмеженнями не залишалися 
поза увагою і вітчизняних науковців. Наприклад, в межах концеп-
цій Л. С. Виготського пропонувалося розглядати індивідів з особ-
ливими потребами як осіб із нормальним розвитком, здатних засвою-
вати соціальний досвід, але за допомогою специфічних форм та 
засобів. Підкреслюється особливе значення соціально-культурного 
середовища та соціального виховання, а серед причин розвитку 
функціональних обмежень поряд із біологічними називаються і 
соціальні чинники, що зумовлюють цей процес. Ці підходи носять 
міждисциплінарний характер та ґрунтуються передусім на діагнос-
тиці рівня розвитку та проблематики дітей з особливими потребами. 

Значний внесок у розробку проблем людей з функціональними 
обмеженнями сьогодні вносять такі психологи, як В. Й. Бочелюк, 
С. Д. Максименко, Т. М. Титаренко, В. М. Шмаргун та інші. Вченими 
піднімаються питання норми та патології розвитку дітей і молоді з 
обмеженими можливостями, визначаються чинники та компоненти 
досвіду, який необхідний особистості для зміни ситуації та/або при-
стосування до життя в суспільстві, висвітлюються проблеми соціа-
льних відносин та соціальної інтеграції, вказується на роль самої 
особистості молодої людини та/або її соціально-культурного ото-
чення на успішність чи проблемність соціалізації з інвалідністю, опи-
суються принципи консультативної роботи з дітьми та їх батьками. 

Загалом, наукові доробки стосовно особливостей соціалізації осіб з 
функціональними обмеженнями представлені майже в усіх напря-
мках сучасної соціально-психологічної науки, що свідчить про не-
абияку значимість даної проблеми. 
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Традиційно проблема розвитку осіб з інвалідністю розглядалася 
в контексті патогенетичного підходу в клінічній психології, з пози-
ції дизонтогенезу в спеціальній психології та психології аномаль-
ного розвитку в яких основне значення приділяється вираженості 
дефіцитів розвитку, пов’язаних з інвалідністю, зосередженість на 
базовому соматичному або неврологічному порушенні та проблемі 
їх корекції, аналізу умов життєдіяльності осіб з інвалідністю. 

Розвиток науки останніх десятиліть характеризується досліджен-
нями, об’єктами яких все частіше стають унікальні системи, які ха-
рактеризуються відкритістю та саморозвитком. В цьому контексті 
важливе місце займають постнекласичний підхід, зокрема, синерге-
тичний; системний підхід; позитивний підхід в психології. В рамках 
цих підходів людину розуміють як самоорганізуючу систему, яка 
породжує психологічні новоутворення і спирається на них у своє-
му розвитку, саморозвитку [1]. 

В західній науці XX століття виникає новий погляд на психоло-
гічне функціонування та розвиток особистості, на проблему здоров’я 
та хвороби, а також на роль негативних обставин в житті людини. 
Центральною лінією досліджень стають дослідження позитивного 
психологічного функціонування особистості: психологічних критеріїв 
здоров’я (М. Яхода); психологічного благополуччя особистості 
(К. Ріфф, Е. Діннер); щастя, переживання «потоку» та включеності 
в життя (М. Чіксентміхайї); подолання особистістю життєвих труд-
нощів, шляхом прийняття/неприйняття виклику, життєстійкість осо-
бистості (С. Мадді, С. Кобейс). Позитивний підхід до наукового 
аналізу проблеми інвалідності ставить в центр досліджень особис-
тість як суб’єкт розвитку, його самостійну активність, самодетермі-
нованість, по новому розкриває мішені, форми та методи оптимізації 
особистісного розвитку людини з інвалідністю. По мірі формуван-
ня уявлень про особистість як активного суб’єкта, який впливає на 
своє життя та діяльність, сформувалося уявлення про особливий фак-
тор розвитку особистості — сама особистість, її позиція, активність, 
ставлення, цінності. 
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Фізичні обмеження, хворобу, інвалідність можна розглядати в яко-
сті умов або передумов, які мають вплив на розвиток особистості, 
тобто мова йде про «ускладнені умови розвитку» особистості. Си-
туація інвалідності, хронічні хвороби розглядаються як ситуації, які 
пред’являють підвищені вимоги до життєдіяльності людини та сприй-
маються людиною як виклик, кинутий життям. Ці ситуації можуть 
спричинювати запуск інших механізмів саморегуляції, ніж тоді коли 
сприймаються суб’єктом як даність, яка не піддається змінам. М. Чік-
сентміхайї [3] називає це викликом складності: коли особистість 
стикаючись зі складністю оточуючого світу реагує або сприйняттям 
його шляхом власного ускладнення, або шляхом відходу від виклика 
через суб’єктивне спрощення світу. Основним двигуном і резуль-
татом ускладнення особистості є її прагнення до реалізації себе, 
особистісного розвитку, самовдосконалення. Одже, в залежності від 
смислу який інвалідність має для суб’єкта, вона може сприйматися 
ним або як ситуація безвихідна, або як ресурсна. Тобто, та яка акту-
алізує психологічні ресурси особистості — унікальні індивідуальні 
особливості особистості, за рахунок яких вирішуються задачі адапта-
ції, мобілізації та подолання стресових ситуацій [2]. Д. О. Леонтьєв 
виділяє три глобальних класу ресурсів: фізіологічні, психологічні та 
соціальні [2]. 

Отже, сутність позитивного підходу в розвитку здатності особис-
тості до активного перетворення фізичних обмежень в умови для 
розкриття особистісного потенціалу, в просуванні від нереалізова-
ної якості життя до реалізованої. 
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Основою набуття вищої освіти є державні освітні стандарти, обо-
в’язкові для всіх студентів, незалежно від стану їх здоров’я. Тільки 
при такому підході до навчання людей з інвалідністю вони, як про-
фесіонали, надалі можуть бути конкурентоздатними на ринку праці. 

У «Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для 
інвалідів» визначено принцип рівності прав людей з інвалідністю, 
який передбачає, що кожний індивідуум має рівні можливості для 
участі у житті суспільства. Люди з інвалідністю повинні одержувати 
необхідну підтримку при набутті освіти, працевлаштування тощо. 
Інтеграція студентів з особливими потребами у ВНЗ вимагає взаєм-
ної адаптації обох сторін: студентів, які здобули середню освіту у 
спеціальних школах, до нових умов навчання в інтегрованому сере-
довищі, і навчального закладу, до потреб студентів з інвалідністю у 
спеціальних технологіях та засобах навчання, педагогічному, пси-
хологічному та соціальному патронаті [1]. 

Студентство у нашій країні становить вагому частку суспільства, 
а оскільки швидке зростання чисельності людей з особливими потре-
бами, в нашій державі призводить до виникнення низки проблем, 
пов’язаних із їхньою соціалізацією, зокрема з освітою та подальшим 
працевлаштуванням. Тому особливе місце сьогодні у системі вищої 
освіти України займає розвиток інтегрованої освіти, яка передбачає 
спільне навчання студентів з особливими потребами разом з інши-
ми студентами. «Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, на-
явності фізичного чи розумового порушення, має право на одержання 
освіти, якість якої не різниться від освіти здорових людей» [4]. 

Отримання якісної освіти, зокрема у вищих навчальних закла-
дах, стає однією з умов їх інтеграції у суспільство. Освіта є сферою 
життєдіяльності тих, хто навчається, і приводить їх у систему різно-
манітних міжособистісних стосунків, які сприяють формуванню мо-
ральних якостей особистості та послідовному закріпленні цих яко-
стей в подальших навчанні та праці [3]. 

На думку вчених Н. В. Бордовської [2], В. І. Кузнєцова [5] та ін., 
освіта — це соціальний феномен, що виконує низку таких соціо-
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культурних функцій, як: оптимальний та інтенсивний спосіб вхо-
дження людини в світ науки та культури, в результаті якого люди-
на засвоює культурні цінності; процес втілення культурно оформ-
лених образів поведінки та діяльності; формування суспільного та 
духовного життя людини, що забезпечує формування духовності в 
людини, її світогляду, ціннісних орієнтацій та моральних принципів; 
середовище спілкування та залучення до світових цінностей, досяг-
нень науки і техніки;соціальний інститут, через який передаються та 
втілюються базові культурні цінності та цілі розвитку суспільства; 
активний прискорювач культурних змін і перетворень в суспільному 
житті і в окремій людині, прискорювач процесу розвитку та станов-
лення людини як особистості, суб'єкта та індивідуальності. Таким чи-
ном, саме освіта здатна підготувати студентів до толерантної пове-
дінки, яка передбачатиме відмову від насилля та домінування, пра-
гнення взаємодіяти на основі взаємної згоди та поваги, а також 
сформувати у студентів толерантну свідомість. 
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ДОСВІД ФРАНЦІЇ У СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ  
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Макарчук М. П., 
начальник відділу організації наукової діяльності 

Університету «Україна» 

У Франції інваліди становлять майже 10% — (5 млн. 350 тис.) 
всіх жителів. І ця проблема має багато аспектів: економічний, соці-
альний, медичний, морально-етичний. Якщо про ступінь цивілізова-
ності та гуманності суспільства судити по тому як воно ставиться 
до своїх фізично або розумово обділених співгромадян, то Франція 
у цьому сенсі може служити найкращим прикладом. 

Ще в часи Наполеона за його наказом був побудований палац ін-
валідів, тим самим французький імператор поклав початок ввічливо-
го ставлення до людей з обмеженими можливостями. У Франції прий-
малося багато законів щодо прав інвалідів, але закон від 11.02.2005 р. 
«CODE du HANDICAP» називають революційним, так як він вперше 
містив всю нормативно-правову базу для створення незалежного 
життя дітей з обмеженими можливостями. 

За цим законом були створені спеціальні державні установи MDPH 
(Maison Départementale des personnes handicapées), «Будинки для людей 
з обмеженими можливостями», в яких управляють, розподіляють і 
координують людські ресурси з моменту народження дитини-інва-
ліда до набуття ним повної незалежності. Зазвичай така квартира 
складається з 4-х кімнат: у трьох живуть (по двоє) інваліди, у чет-
вертій — вихователь. Щодня мешканців відвідує лікар-психіатр. Ко-
ли медики приходять до висновку, що їхні підопічні вже отримали 
навички нормального життя (навчилися користуватися громадським 
транспортом), їх переселяють у квартири трохи менші: вони як і ра-
ніше живуть по двоє в кімнаті, але вже без вихователя, він відвідує 
їх раз на день. На 130 осіб-інвалідів у будинку працює 100 осіб різ-
ного персоналу. Держава витрачає на одного інваліда в день 250 євро. 

Франція — єдина країна, де існує спеціальне міністерство, яке 
займається проблемами людей-інвалідів. Чим же конкретно займа-
ється настільки незвичайне міністерство? Перш за все це екстрені 
заходи, які покликані дати реальні поліпшення в положенні людей 
з тяжкою життєвою долею. На державних підприємствах створені 
спеціальні робочі місця для людей з фізичними і розумовими вада-
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ми, в центрах трудової допомоги інвалідам число таких місць стало 
щорічно збільшуватися на 1700. Влада надає підприємцям грошову 
допомогу при переобладнанні робочого місця для інваліда (дотація 
становить до 80% витрат), а власник зобов’язаний дотримуватися 
встановленої законом квоти — інваліди складають 2–6% всього пер-
соналу. Прийнято рішення, що 5% всього нового житла в країні по-
винні складати квартири спеціально обладнані для інвалідів. В обов’яз-
ковому порядку повинні бути пристосовані для них всі громадські 
будівлі, побудовані або реконструйовані після 1979 р. (обладнані 
пандуси, спеціальні ліфти для колясок). Чимало зроблено в галузі 
транспорту. Так, багато ліній метро в Парижі, Марселі, Ліоні та 
Ліллі вже повністю або частково доступні для інвалідів. Цього, 
правда, поки не можна ще сказати про автобусний парк. Але на 60 
залізничних вокзалах країни обладнуються кімнати відпочинку для 
інвалідів, пристосовані для них туалети та ескалатори, а в ряді аеро-
портів споруджуються ліфти і рухомі тротуари. З ініціативи асоці-
ацій інвалідів (а таких асоціацій у Франції більше 2 000) у багатьох 
містах створено мережу автотранспорту, який доставляє хворих 
людей на роботу і додому. До речі, це стало зручно не тільки для 
інвалідів, а й для мам з колясками, для дітей і людей похилого віку. 

Принципи урядової політики у цій галузі виходять з того, що про-
блема інвалідів має не тільки медичний, але насамперед соціальний 
аспект, саме тому більше половини асигнувань, що виділяються у 
Франції на соціальне забезпечення, йде на потреби інвалідів. За 
розміром цих допомог (державних) Франція займає одне з перших 
місць в Європі. 

Нинішня французька система освіти, профпідготовки та праце-
влаштування інвалідів формувалася не в останні роки, а протягом 
десятиліть. Закон про обов’язкову середню освіту, прийнятий ще в 
1882 р., поширювався на всіх дітей, в тому числі і з різними вадами 
(в залежності від здібностей повинні навчатися у звичайній школі або 
спеціалізованій). Їх профорієнтацією займаються відповідні комісії, 
які є в кожному департаменті. При міністерстві освіти діє національ-
ний центр заочного навчання інвалідів, організуючи для них різного 
роду безкоштовні курси. У цю діяльність включаються і універси-
тети, які також безкоштовно розсилають у відеозаписах свої навча-
льні посібники для інвалідів. Заняття з тими, хто прикутий до ліж-
ка, проводить асоціація «Школа у вас вдома». Зрозуміло, навчальні 
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класи є і в лікарнях. Існує і мережа середніх навчальних закладів для 
дітей-інвалідів. При незначній або середній розумовій відсталості 
вони навчаються в спецкласах при звичайних школах (програма — 
та ж, але часу на неї відведено більше); є й багато установ, де на-
вчають дітей з важкою інвалідністю. 

І ще одне: за законом всі інваліди мають право на навчання у ВНЗ 
країни, і також на особливо обладнане житло в студентських гурто-
житки або в спеціалізованих будинках для людей з фізичними вадами. 

Проте самі французи вважають ситуацію з інвалідами дуже да-
лекою від ідеалу… 

 
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ЛЮДИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Марусенко К. А., 
V курс, група МО-51, спеціальність «Менеджмент організації», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
к. тел. (063)352-41-35 

науковий керівник: Нестеренко С. С. 

Людину з інвалідністю слід розглядати незалежно від її дієздат-
ності й корисності для суспільства, як об’єкт соціальної політики, 
що орієнтована на створення особі умов для максимально можли-
вої реалізації всіх потенційних здібностей, інтеграції у суспільство. 
В той же час людина з інвалідністю розглядається не тільки як об’єкт 
спеціальної освіти, реабілітаційних заходів, соціальної роботи, але 
й як активний об’єкт суспільного життя і творець своєї долі. 

Поступово розширюються можливості отримання людьми з ва-
дами здоров’я освіти, набуття професії, здійснення особистісного 
саморозвитку та самоствердження. Проводиться організація та про-
ведення різних національних та міжнародних виставок творчості ін-
валідів, створено цілу структуру закладів фізичної культури та спорту 
для реабілітації людей з вадами здоров’я. 

Основою політики відносно осіб з вадами здоров’я є їх реабілі-
тація. Сутність реабілітації інвалідів розкривається в Законі Украї-
ни: «Про реабілітацію інвалідів в Україні». У цьому Законі наведені 
такі терміни, як «інвалід», «інвалідність», «обмеження життєдіяль-
ності» та «психолого-педагогічна реабілітація». 
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Основними завданнями проектів психолого-реабілітаційного на-
прямку є відновлення та розвиток інтелектуальних функцій людини, 
її емоційного стану, навичок психічної саморегуляції, комунікатив-
ної культури. Специфічними методами, що використовуються у про-
ектах для інвалідів, є психологічні тренінги (аутотренінг, комуніка-
тивний тренінг, тренінг креативності), психотерапія, ігротерапія, 
бібліотерапія, арттерапія та інше. 

У ВМУРоЛ «Україна» проводиться навчання для людей з інва-
лідністю — це рівний доступ до отримання вищої освіти, та й повний 
розвиток їх людського потенціалу, відчуття гідності та самоповаги, 
посилення поваги до їх прав, основоположних, розвиток їх особис-
тості, талантів і творчості, а також їх розумових та фізичних здіб-
ностей, надання можливості ефективної участі у житті суспільства. 
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ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ОСОБИСТІСТЬ  
ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

Матвійчук Т. В., 
Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна» 

З позицій феноменології природа відображення зовнішнього світу 
у психіці людини — це трансформація сигналів від предметів зов-
нішнього світу, а отже трансформація самих предметів у подібні 
предмети-образи в уяві, структурними елементами яких є нейронний 
субстрат сфери свідомості. І ці предмети аналізуються запропонова-
ним Дж. Локком методом інтроспекції (самоспостереження). Дж. Локк 
вважав, що існує два джерела всіх наших знань: перше джерело — 
це об’єкти зовнішнього світу, друге — діяльність власного розуму. 
Від предметів зовнішнього світу одержуємо враження (або ідеї, об-
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рази) про зовнішні предмети. Діяльність же нашого розуму, до якої 
Дж. Локк зараховував мислення, міркування, бажання, пізнається за 
допомогою особливого внутрішнього чуття — рефлексії [1]. 

Основною передумовою психологічного підходу до даної про-
блеми є те, що суб’єктивне і безпосереднє сприйняття події є важли-
вим чинником поведінки людини. Нам буває важко зрозуміти, чо-
му комусь хочеться перетнути Атлантику або просидіти три дні на 
верхівці дерева, — просто тому, що ми не здатні до сприйняття 
світу з їх перспективи. Лише глянувши на навколишнє очима іншої 
людини, ми можемо зрозуміти. чому він чинить так, а не інакше... [2]. 

Поняття особистості у психології використовується в широкому 
і вузькому розумінні. У першому випадку особистість визначається 
як «сукупність психологічних якостей, що характеризують кожну лю-
дину. Термін «особистість» містить у собі такі поняття, як характер, 
темперамент і здібності» [3, с. 197]; «термін «особистість» охоплює, 
таким чином, ансамбль психологічної організації людського індивіда» 
[4, с. 23]. Іноді особистості дають ще більш широке визначення, ін-
терпретуючи її як інтегровану організацію всіх пізнавальних, афек-
тивних і фізичних характеристик індивіда, що відрізняють його від 
інших людей. У вузькому розумінні під особистістю розуміють вищу 
інтегруючу інстанцію, що додає всій психічній організації людини 
неповторної єдності і цілісності. 

Теоретичний аналіз засвідчує, що тільки те визначення цього по-
няття матиме практично-перетворюючу силу, яке містить пояснен-
ня загального механізму її становлення й розвитку. Ця ідея про-
стежується у визначенні поняття «Особистість», що дає С. Франк: 
«Людина є людиною саме тому, що вона є більш, ніж емпірично-
природна істота… Піднесення над своєю емпіричною природою — 
є дійсною сутністю людини (особистості)». Вчений чітко визначає 
ракурс звернення людини до самої себе для констатації того, якою 
вона є і якою має стати [5, с. 349]. 

Феноменологічний напрямок теорії особистості підкреслює ідею 
про те, що поведінку людини можна розуміти тільки в термінах її 
суб’єктивного сприйняття і пізнання дійсності. Феноменологи вва-
жають, що саме внутрішня система відліку людини — чи суб’єктивна 
здатність осягати дійсність — грає ключову роль у визначенні зов-
нішньої поведінки людини. Доводячи цю думку до логічного кінця, 
феноменологічний напрямок заперечує ідею про те, що навколиш-
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ній світ є щось, що реально існує саме по собі як незмінна дійсність 
для всіх. Стверджується, що матеріальна чи об’єктивна дійсність є 
реальність, свідомо сприйнята та інтерпретується людиною в даний 
момент часу. Загальновизнаним є те, що концепції і положення, які 
характеризують феноменологічний підхід до особистості, найбільш 
прямо виражені в роботах Карла Роджерса [6, с. 528–529]. 

На сучасному етапі варто погодитись з позитивним поглядом на 
природу людини Карла Роджерса, а саме з тим, що поведінка лю-
дини надихається та регулюється деяким об’єднуючим мотивом, який 
він назвав «тенденцією актуалізації». На нашу думку, саме ця тен-
денція може бути покладена у основу формування професійної ком-
петентності майбутнього фахівця. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 
КЛІМАТУ В ІНТЕГРОВАНИХ ОСВІТНІХ ГРУПАХ 

Ніколаєва А. М., 
студентка VI курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Інститут соціальних технологій Університету «Україна» 
Пузіков Д. О., 

к. п. н., с. н. с. Інституту педагогіки НАПН України, 
доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна» 
Середовище є важливим чинником реабілітації студентів, які мають 

обмежені можливості фізичного здоров’я. Серед найважливіших 
факторів, що сприяють інтеграції неповносправних людей у суспільс-
тво, слід назвати отримання професійної освіти, зокрема у вищих 
навчальних закладах. В ідеалі студентське середовище — це той 
чинник, який чинить вплив на розкріпачення студента, що має певні 
проблеми з фізичним здоров’ям, змінює його свідомість, дає змогу 
відчувати себе повноцінною людиною, сприяє успішній соціаліза-
ції не тільки в студентській групі, але й в університетському сере-
довищі загалом, а далі — в майбутній професійній діяльності. 

У нашому дослідженні, як інтегровані освітні групи ми розгля-
даємо такі, в яких разом зі здоровими студентами навчаються сту-
денти з інвалідністю. 

Характер соціально-психологічного клімату в цілому, і в групах 
інтегрованого навчання зокрема, залежить від рівня групового роз-
витку. Соціально-психологічний аспект життєдіяльності освітньої 
групи знаходить відображення в інтегрованих показниках групової 
психології, що є значущими для збереження цілісності колективу 
та його функціонування як відносно самостійного об’єднання лю-
дей. Ідеться про такі характеристики колективу, як єдність, згурто-
ваність, міра взаємодопомоги, близькості членів колективу, подіб-
ність їхніх думок, оцінок, настанов. 

Студенти з особливими потребами в процесі пристосування до умов 
навчання у вищих навчальних закладах стикаються зі специфічни-
ми труднощами, а саме: проблеми зі здоров’ям вимагають застосу-
вання спеціальних допоміжних засобів, спрямованих на наближен-
ня життя інваліда до життя здорових людей; освітня група, в яку 
включається інвалід, нерідко його не приймає через наявність у сус-
пільній свідомості багатьох негативних стереотипів щодо інвалід-
ності та інвалідів; деякі люди з особливими потребами можуть бу-
ти ще самі не готові до включення в соціум, оскільки акцентують 
увагу на своїй ваді, страждають від комплексу неповноцінності та 
мають через це прагнення до самоізоляції. 
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Подекуди клімат груп інтегрованого навчання ускладнюється не-
розумінням здоровими студентами соціальних і психологічних особ-
ливостей життєдіяльності молоді з особливими потребами. Через це 
виникають бар’єри спілкування, що утворює напруження, не дає цим 
студентам можливості успішно взаємодіяти. Тому слід зауважити, 
що в інтегрованих освітніх групах особливу роль відіграє особиста 
поінформованість та свідоме ставлення до цієї проблеми (як здоро-
вими студентами, так і їхніми колегами з особливими потребами), 
готовність кожного здорового студента прийти на допомогу студен-
ту з інвалідністю. 

Організація інтегрованого навчання студентів з особливими по-
требами у вищих навчальних закладах повинна враховувати загаль-
ні та специфічні принципи гуманістичної педагогіки та психології, 
найважливішими серед яких, на нашу думку, є такі: суспільна спря-
мованість освітнього процесу; розвиток особистості інваліда в діяль-
ності та спілкуванні; стимулювання внутрішньої активності особи-
стості; гуманного ставлення в поєднанні з високою справедливою 
вимогливістю; врахування вікових та індивідуальних особливостей; 
виховання в колективі; відповідальність за дотримання правил і норм 
у взаєминах зі студентом/інвалідом; доступність; опора на потен-
ційні можливості людини та максимізація соціальних ресурсів, не-
обхідних для їхнього успішного розвитку; поєднання допомоги із 
самодопомогою; добровільність у прийнятті допомоги; відповідаль-
ність суб’єктів соціальної роботи за дотримання етичних та право-
вих норм. 

 
 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ 
ТИФЛОПЕДАГОГА 

Паламар О. М., 
докторант, НПУ імені М. П. Драгоманова 

Психологічна компетентність є важливим показником високого 
рівня професіоналізму фахівця в галузі корекційної педагогіки та пси-
хології. Питання формування професійної компетентності представ-
лені в ряді теоретичних та експериментальних наукових досліджень, 
реалізованих у руслі компетентнісного підходу. У працях О. І. Су-
бетто [2] зазначено, що у компетентнісному підході головною є ка-
тегорія «компетенція». Компетенція — це «системне утворення» в 
особистості учня, її потенційна якість. Діалектика категорій «ком-
петенція — компетентність» виявляється у трансформації потен-
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ційного в актуальне в ході становлення професіоналізму суб’єкта. 
Компетентність є вторинною, похідною категорією, що являє собою 
актуалізований комплекс компетенцій, реалізованих у професійній 
діяльності. Компетенція як потенційна якість існує в людині як знання 
(досвід, уміння, навички), а реалізується у певних ситуаціях про-
фесійної діяльності. Отже, компетентнісний підхід не суперечить 
знання центричному та системодіяльнісному підходам, він інтегрує 
та доповнює їх. 

Компетентнісний підхід (навчання на основі компетенцій) у су-
часній практиці професійної підготовки фахівців, на думку В. І. Бай-
денка [1], передбачає вирішення таких нагальних проблем вищої 
освіти: 1) поєднання інтересів установ, що здійснюють підготовку 
фахівців, та працедавців, поглиблення взаємодії цих сторін у фор-
муванні освітньої політики, адекватної світовим тенденціям, пот-
ребам та запитам ринку праці; 2) досягнення відповідності дипломів 
та кваліфікацій національних систем вищої освіти країн Європи з 
точки зору навчального навантаження, рівнів кваліфікації, резуль-
татів навчання, компетенцій; 3) створення єдиного освітнього, про-
фесійно-кваліфікаційного та культурно-ціннісного простору шляхом 
вираження результатів професійної підготовки «мовою компетен-
цій». При цьому компетенція трактується як поняття інтегральне 
по відношенню до «знань», «умінь», «навичок», яке об’єднує у собі 
їх конструктивне значення. 

Водночас дослідники [2] підкреслюють певну обмеженість ком-
петентнісного підходу, що полягає у неможливості адекватно відо-
бразити багатство внутрішнього світу та культури особистості, адже 
підхід не охоплює собою процес виховання та соціалізації особис-
тості як цілісність. Недоліками компетентнісного підходу є: 1) зосе-
редженість на окремому випускникові ВНЗ без врахування систем-
но-інтергративного результату зростання якості інтелектуальних ре-
сурсів суспільства; 2) зорієнтованість підходу на інтереси глобалі-
зації ринку освіти та праці є утопічною тенденцією, що призводить 
до відриву випускників ВНЗ від ціннісних засад рідної культури, 
формування з них «неокочівників» (за Ж. Атталі). 

Вчені одностайні у визначенні основних функцій компетентніс-
ного підходу, якими є зорієнтованість освіти на працевлаштування, 
підвищення конкурентоздатності випускника ВНЗ; надання засобів 
вимірювання якості підготовки випускників ВНЗ та забезпечення 
порівнянності результатів підготовки випускників одного профілю 
професійної діяльності у різних вищих навчальних закладах та країнах. 
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Підготовка висококваліфікованого спеціаліста-тифлопедагога забез-
печується через реалізацію у навчальному процесі компетентнісно-
го змісту освіти, визначеного галузевими стандартами; практичну 
спрямованість підготовки фахівців у галузі корекційної освіти; фор-
мування нового інформаційного середовища, яке відповідає сучас-
ній соціально-культурній ситуації. 
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Світлана Патра, 
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Інституту філології та масових комунікацій, 
Заслужений журналіст України 

Телебачення1 — важлива складова ЗМІ в Україні та за її межа-
ми. Телеглядачів у нашій державі є набагато більше, ніж користу-
вачів Інтернету. Враховуючи ситуацію з друкованою пресою та до-
сить повільний розвиток комп’ютерних технологій в Україні, ТБ 
поруч з радіо — єдиний доступний для більшості громадян засіб 
отримання інформації та розважальних матеріалів. 

                                                            

1 Далі — ТБ 
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Люди з інвалідністю — особлива категорія громадян. Через фі-
зичні (і внаслідок того — фінансові) обмеження переважна їх біль-
шість не можуть повноцінно відвідувати театри чи концерти, купу-
вати аудіо-візуальну або друковану продукцію і через те змушені 
отримувати інформацію чи розважальні матеріали за допомогою ТБ. 
Однак останнім часом спостерігається тенденція, коли ці люди з па-
сивних глядачів перетворюються на активних учасників різноманіт-
них телепрограм та сюжетів. Актуальність теми участі людей з інва-
лідністю в телепрограмах полягає у тому, що такі передачі з героями 
з ОП2 сприяють інтеграції людей з ОФМ3 в суспільство та знищу-
ють стереотипи щодо них. 

Приводом для потрапляння на телеекрани для людини з інвалід-
ністю могла бути як участь у параолімпійських іграх чи мистецько-
му фестивалі, так і спроба привернути громадськість до проблем — 
локальних та глобальних. 

Першим серйозним кроком до активної участі людей з інвалід-
ністю в телепрограмі були телемарафони [1], приурочені до Міжна-
родного дня інвалідів. Організатором та ведучим цих акцій виступив 
відомий громадський діяч та мандрівник М. Подрезан. Опинив-
шись на інвалідному візку, він не розгубився і вирішив допомагати 
таким, як і сам. Перший телемарафон відбувся у 1993 році. У 2012 
році в рамках програми «Олімпійські пристрасті» на Першому наці-
ональному в рамках проекту «Планета Земля — погляд з інвалідно-
го візка» [2] виходили сюжети М. Подрезана з олімпійського Лон-
дона. В них він розповідав про рівень доступності в Лондоні та на 
власному прикладі показував, якими цікавими можуть бути подо-
рожі на візку, якщо інфраструктура міста доступна для людей з ОП. 

У 2012-2013 роках вийшло дуже багато сюжетів та телепрограм 
з людьми з ОФМ в головних ролях. Талант-шоу також не обійшли 
людей з інвалідністю своєю увагою. З березня 2013 року на «Пер-
шому національному» виходить програма «Життя на рівних», яка 
повністю присвячена людям з інвалідністю. Ведучою передачі є 
Світлана Трифонова, відома спортсменка на візку. Щоправда, зараз 
програма — у відпустці. 

                                                            

2 Люди з особливими потребами 
3 Люди з обмеженими фізичними можливостями 
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В інших країнах, зокрема — Росії та США, телепрограми також 
не обходяться без участі людей з ОП. В Росії діє телеканал «Інва-
Медіа ТВ» [3], повністю присвячений людям з ОП, а телеканал 
«Sundance» (США) випустив два сезони реаліті-шоу «Особливі» 
(Push Girls) про життя чотирьох жінок на інвалідному візку. 

Переглянуті телепрограми та сюжети в новинах, а також влас-
ний досвід появи на телебаченні, навели на такі висновки. 

Якісні та об’єктивні телепрограми та новинні сюжети допома-
гають телеглядачам поглянути на людей з ОП по-іншому і зрозумі-
ти, що інвалідність — не перешкода для того, щоб бути успішним, 
впевненим у собі, мати гарну зовнішність тощо. 

Участь у телепрограмах та сюжетах допомагає людині з інвалід-
ністю розповісти про себе, поділитися з людьми, що мають схожі 
проблеми, власним досвідом у їх вирішенні, а також — заявити 
громадськості про наявні власні та загальні проблеми людей з ін-
валідністю і закликати до їх вирішення. 

Підготовка сюжетів та телепрограм, активними учасниками яких 
є люди з інвалідністю, допомагає працівникам ТБ стати більш то-
лерантними та об’єктивними і вивести свою професійну майстер-
ність на новий рівень. 

Завдяки програмам та сюжетам про людей з інвалідністю україн-
ське телебачення стає більш позитивним та людяним. 

Отже, участь людей з інвалідністю в телепрограмах та сюжетах 
дає велику користь як самим героям, так і телеканалам та співгро-
мадянам, що не мають інвалідності. 

Література 

1. Корсун Л. Микола Подрезан: «У кожної людини своя Говер-
ла» [Електронний ресурс] / Л. Корсун // Час і Події — 2008. —  
№ 42 — Режим доступу: http://www.chasipodii.net/article/3739/ 

2. Планета Земля — Погляд з інвалідного візка [Електронний 
ресурс]: (Спільнота в соціальній мережі) // телевізійна соціальна 
мережа Say.TV — Режим доступу: http://say.tv/planetEarth 

3. ИнваМедиа ТВ [Електронний ресурс] (сайт телеканалу) — 
Режим доступу: http://invatv.ru/ 

 
 
 



Секція ІІ Соціально�психологічний розвиток 
Формування особистості, духовності, 

 - 140 -

КОМУНІКАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ  
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ:  
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Проскурняк О. І., 
Харківська державна академія культури, 

м. Харків, Бурсацький узвіз, б. 3 
тел.: 0977157024; e-mail ponolena_2008@mail.ru 

У дидактико-організаційному аспекті ресурси комунікативно-освіт-
нього середовища школи є факторами розвитку особистості шко-
лярів та набуття ними комунікативного досвіду. Необхідність ви-
користовувати таких ресурсів з метою формування комунікативної 
діяльності розумово відсталих школярів, зумовлена, насамперед, 
низьким рівнем її сформованості у зазначеної категорії учнів, що 
виявляється неспроможності школярів вести конструктивний діалог, 
низький самореалізації й соціалізації у соціумі. У зв’язку з цим пе-
ред сучасним спеціальним загальноосвітнім закладом постає низь-
ка проблем, серед яких визначається активізація ресурсів. 

Методологічним підґрунтям визначення значущості середовища 
у розвитку людині в онтогенетичному розвитку присвячені дослі-
дження А. Бандури, Р. Бейкера, П. Белла, Л. Виготського, С. Рубін-
штейна, В. Ясвіна та ін. Особливу увагу заслуговує положення Л. Ви-
готського щодо визначального впливу на розвиток людини ситуації 
соціального розвитку. 

Спираючись на дослідження учених, що присвячені розвитку 
комунікативності особистості (А. Бодальов, О. Леонтьєв, Б. Ломов, 
Б. Паригін та ін.), психологічним проблемам комунікації особистості 
(Б. Ананьєв, А. Асмолов, Л. Виготський, В. Грехнєв та ін.), взаємо-
розумінню та взаємостосункам особистості з оточуючими людьми 
(Я. Коломинський, І. Котова, Є. Шиянов та ін.), педагогічним про-
блемам формування комунікативності та комунікативної культури 
(В. Кан-Калік, Л. Мітіна, А. Мудрик та ін.) визначимо робоче по-
няття комунікативного середовища освітнього закладу. 

У контексті дослідження розглядаємо комунікативне середовище 
освітнього закладу як багатомірну соціально-психологічну конструк-
цію життєвого простору індивіда, що визначене комунікативними, 
діяльнісними, суб’єкт-суб’єктними зв’язками, що спрямовані на за-
своєння та відтворення комунікативної культури. 
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Ґрунтуючись на дослідженнях О. Леонтьєва, І. Якиманської та ін., 
були визначені особливості психологічної складової моделювання 
комунікативного середовища спеціального освітнього закладу: акту-
алізація мотиваційно-ціннісного компоненту комунікативної діяль-
ності, гармонізація психологічного клімату спеціального навчального 
закладу, посилення рефлексії суб’єктів, використання діалогових 
стратегій взаємодії, збагачення комунікативного досвіду школярів, 
розширення кола комунікативних контактів. 

Організація освітньо-комунікативного середовища комунікатив-
ного закладу передбачає: 1) розвиток індивідуальних якостей шко-
лярів, що забезпечуватимуть формування їх комунікативної діяль-
ності; 2) залучення засобів соціальних комунікацій у формуванні ко-
мунікативної діяльності; 3) активізацію ресурсів освітнього закла-
ду з метою створення оптимального комунікативного середовища; 
3) розробку змістового наповнення напряму моделювання комуніка-
тивного середовища технології формування комунікативної діяль-
ності розумово відсталих школярів. 

Моделювання комунікативного середовища спеціального освіт-
нього закладу передбачають розвиваючу, формуючу, удосконалюючу 
функції. Розвиваюча передбачає реалізацію спеціальних психолого-
педагогічних умов, що сприяють оптимізації формування комуніка-
тивної діяльності. Формуюча передбачає допомогу у саморозвитку, 
набутті комунікативних умінь та навичок. Вдосконалююча реалі-
зується через вдосконалення комунікативних знань, умінь, навичок, 
комунікативної культури. 

 
 
ОСВІТА І ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ІНВАЛІДІВ 

Пшеничний Д. Ю., 
студент 5 курсу, групи ОА-51/13, 

Інститут економіки та менеджменту 
науковий керівник: к. е. н., доцент Нестеренко С. С. 

Важливим напрямом нашої держави є сприяння професійній під-
готовці інвалідів. У Конституції України та Законах України, інших 
документах державою забезпечується доступність і безоплатність 
освіти інвалідам у державних та комунальних навчальних закладах 
на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям, їхнім бажан-
ням та інтересам, удосконалення наукової та професійної підготов-
ки з урахуванням медичних показань і протипоказань для подаль-
шої трудової діяльності. 
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Відповідно до міжнародних вимог до навчання і професійної під-
готовки інвалідів, які ґрунтуються на всезагальності освіти і прин-
ципі створення рівних можливостей, в Законі України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів» держава гарантує інвалідам до-
шкільне виховання, здобуття освіти на рівні, що відповідає їхнім 
здібностям і можливостям. При навчанні, професійній підготовці або 
перепідготовці інвалідів поряд із загальними допускається застосу-
вання альтернативних форм навчання. 

Для практичної реалізації інвалідами права на освіту в Україні 
функціонують загальноосвітні заклади різного рівня, забезпечені спе-
ціальними програмами, допоміжними технічними засобами, які дають 
змогу здійснювати спільне навчання здорових та інвалідів. Для ді-
тей-інвалідів, стан здоров’я яких виключає можливість навчання і 
виховання в навчально-виховних закладах системи освіти на загаль-
них підставах, створюються спеціальні дошкільні заклади освіти, шко-
ли-інтернати, навчально-виховні комплекси, навчально-реабілітаційні 
центри, спеціальні класи при загальноосвітніх школах. Навчання в 
них здійснюється за окремими навчальними планами і програмами, 
розробленими і затвердженими Міністерством освіти і науки. 

Інтеграція дітей-інвалідів в систему освіти є предметом уваги Дер-
жавної цільової програми «Національний план дій з реалізації Кон-
венції про права інвалідів» на період до 2020 року, яку затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706. 
Метою Програми є забезпечення реалізації прав і задоволення по-
треб інвалідів нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх 
життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів. 

В Україні розроблено Комплексну програму освіти та фахової 
підготовки інвалідів, спрямовану на створення сприятливих педа-
гогічних, психологічних, соціально-економічних, медичних, орга-
нізаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав інвалідів 
на отримання освіти відповідно до інтелектуальних, психологічних 
та фізичних можливостей особистості. 

Професійне навчання для інвалідів — це підвищення їхнього соці-
ального статусу та можливість підвищення рівня доходів, розвиток 
навичок та вміння працювати. Для суспільства професійне навчан-
ня інвалідів — це зниження напруженості на ринку праці, підви-
щення суспільної продуктивності, розв’язання соціальних проблем 
інвалідів. Основна мета професійного навчання інвалідів — інте-
грація їх у суспільство. 
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В Україні фахову підготовку інвалідів здійснюють навчальні за-
клади, підпорядковані міністерствам праці та соціальної політики, 
освіти і науки, центри професійної реабілітації інвалідів, підприєм-
ства громадських організацій інвалідів, державна служба зайнятос-
ті (для тих інвалідів, які звернулись до неї за допомогою у працев-
лаштуванні). 

 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВКЛЮЧЕННЯ ІНВАЛІДІВ ПО СЛУХУ  

В СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО 
Рибченко Я. М. 

м. Київ, ivanka1701@ukr.net 
Сучасне суспільство — суспільство в якому комунікація стоїть 

на першому місці, але як відомо не всі можуть безперешкодно долу-
чатися до цього процесу. Найбільші проблеми мають люди з вада-
ми слуху, для них бар’єри спілкування це актуальна і доволі болю-
ча тема. За даними статистики, в Україні понад півмільйона дітей з 
вадами слуху потребують допомоги і підтримки. 

Розглядаючи соціальне становище інвалідів по слуху слід заува-
жити, що головна проблема — це стигматизоване ставлення суспіль-
ства до людей с особливими потребами, не бажання розуміти їхні 
проблеми та взагалі вступати з ними в комунікацію. Дуже часто 
інвалідів по слуху уникають, адже їх поведінка викликає побою-
вання у більшості громадян. Загальне ставлення суспільства до таких 
людей відображається й у законодавстві, і в результаті на основі 
соціальних стереотипів та упереджень формується політика щодо 
системи захисту, допомоги даної категорії людей і вона в більшості 
носить сегрегаційний характер. Наприклад, спеціаліст, який сприймає 
людину з вадами слуху як носія хвороби, фіксує своє ставлення на 
нездатності. Він впевнений, що така людина не може адаптуватися 
в суспільстві, навчатися, працювати, створювати сім’ю тому і на-
правляє її до закритої установи на навчання. Таке ставлення ще 
більше поглиблює стигму щодо «нездатності» інваліда і саме тому 
людина почуває себе «викинутою» із суспільства. 

Ось тут і виникає дилема. Адже з точки зору медиків, інвалід-
ність — це діагноз «інакшості» і його носіїв слід утримувати в за-
критих установах. З соціологічної точки зору, все зовсім інакше — 
люди з обмеженими можливостями повинні бути інтегровані в су-
спільство і їм має бути забезпечено доступ до всіх сфер життя. 
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Соціальні працівники, як захисники прав і свобод вразливих соці-
альних груп можуть стати своєрідним мостом між «світом глухих» 
і «чуючих». Вони здатні навчити оточуючих поважати особистість 
кожної людини, не залежно від рівня її фізичного і розумового роз-
витку. Адже, для людей з вадами слуху потрібно зробити все, щоб во-
ни відчували себе потрібними не тільки своїй сім’ї, а й іншим людям і 
всьому суспільству. Щоб їх поважали і ними пишалися. Для цього 
потрібно їм запропонувати взяти участь у різних конкурсах твор-
чих робіт, відвідати якісь спортивні гуртки. Головне, щоб людина з 
вадами слуху знайшла себе і змогла реалізувати свій потенціал. 

Одною із головних організацій, яка допомагає людям з вадами 
слуху є Українське товариство глухих (УТОГ). УТОГ здійснює свою 
діяльність у взаємодії з державним та органами і громадськими 
організаціями України, товариствами глухих інших держав, а та-
кож Всесвітньою федерацією глухих. Цілями цього товариства є: 
організаційне об’єднання громадян з вадами слуху, і надання їм 
допомоги в професійній, трудовій та соціальній реабілітації, захисту 
їх законних прав та інтересів, утвердження в статусі рівноправних 
громадян, всебічно інтегрованих у суспільство, підвищення ними 
свого загальноосвітнього, професійного і культурного рівня, отри-
манні максимуму інформації, що сприяє розширенню їх кругозору 
і духовного світу. Також, УТОГ допомагає у влаштуванні дітей з 
порушеннями слуху в дошкільні та шкільні заклади, в організації 
навчання і отриманні ними загальної та вищої освіти. А якщо роз-
глядати виховання як головну, внутрішню сутність навчання і осві-
ти, то можна вважати, що воно повинно забезпечити умови для со-
ціального розвитку особистості. 

Товариство глухих намагається всіляко допомагати даній катего-
рії людей, щоб вони брали участь у різних масових заходах, адап-
тувалися до суспільного життя, мали змогу проявити себе у різних 
сферах діяльності. Адже це дає змогу людям з вадами слуху відкри-
тися і повірити в себе. 

Світ глухих своєрідний. Тут існують свої критерії, свої оцінки, 
свої закони. Допомогти людині з вадами слуху — це насамперед 
сприйняти і зрозуміти її світ. Але не потрібно забувати, що діти з 
порушеним слухом повинні жити разом з іншими людьми і мати рівні 
з ними можливості, жити в світі людей які їх розуміють і цінують 
перш за все як особистостей. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Л. О. Рокотянська, 
старший викладач кафедри соціальної педагогіки 

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта 
98653, Ялта, вул. Севастопольська 2, тел. 0502229350, 

lesya-19.05@inbox.ru 

На сучасному етапі у сфері вищої освіти актуальною проблемою 
є врахування специфіки соціально-педагогічної діяльності з метою 
створення оптимальних умов для успішної соціалізації студентів з 
особливими потребами в освітньому просторі. 

Соціалізація студентів з інвалідністю в умовах вищої школи пе-
редбачає реалізацію цього процесу в усіх сферах: навчальній, по-
занавчальній (дозвіллєвій), громадській і можливо лише за умови 
включеності в усі ці види діяльності. 

В зв’язку з вищевказаним, нами було визначено наступні соціа-
льно-педагогічні умови соціалізації студентів з особливими освіт-
німи потребами в вищому навчальному закладі. 

Перша з умов — це здійснення соціально-педагогічного супро-
воду студентів з інвалідністю потребами протягом усього періоду 
навчання і після закінчення ВНЗ. 

Соціально-педагогічний супровід студента з особливими освіт-
німи потребами — це процес, що містить комплекс цілеспрямова-
них послідовних соціально-педагогічних дій, які допомагають сту-
денту зрозуміти проблемну життєву ситуацію і забезпечують його 
саморозвиток на основі рефлексії. 

Метою соціально-педагогічного супроводу є формування у сту-
дента з інвалідністю здатності до саморозвитку, саморегуляції, са-
мовдосконалення в різних ситуаціях його життєвого становлення, 
адекватному сприйняттю професійних і соціальних ролей, які фо-
рмуються в період навчання у ВНЗ. 

У процесі соціально-педагогічного супроводу формується соціальна 
компетентність молодих людей з інвалідністю, отже, воно сприяє 
соціальному навчанню і всебічному соціальному становленню. 

Наступною умовою ми визначаємо необхідність організації діяль-
ності груп самодопомоги для студентів з особливими освітніми по-
требами. 
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У нашому випадку мова йде про групи, головним завданням яких є 
зміни в психології і поведінці учасників. Діяльність цих груп коор-
динується двома основними принципами: люди, які ефективно впо-
ралися або справляються з особистою проблемою (інвалідністю) — 
найкращі помічники в порівнянні з професіоналами, які не мають у 
даній сфері власного досвіду; люди, які об’єднуються в групу са-
модопомоги через загальну проблему (особливі потреби), допома-
гаючи один одному, допомагають самим собі. 

Використання цього метода можливе з урахуванням його знач-
них терапевтичних факторів, які вкрай важливі для категорії осіб з 
обмеженими можливостями, а саме: загальний досвід; допомогу ін-
шим; постійна система підтримки; інформація; отримання зворот-
ного зв’язку; навчання спеціальним методам взаємодії; інші когні-
тивні процеси: формування позитивного Я-образу, поліпшення взає-
морозуміння, розширення альтернатив поведінки і сприйняття. 

Важливою умовою в соціально-педагогічній діяльності вищого 
навчального закладу є використання позааудиторних форм роботи 
зі студентами з особливими освітніми потребами. 

У ході позааудиторних форм роботи розвивається міжособистіс-
на взаємодія, яка характеризується впливами і реакціями людей один 
на одного і передбачає зміну поведінки і діяльності. Ми передбача-
ємо використання таких форм роботи, як комплекси тренінгів, по-
будованих відповідно за логікою процесу соціалізації студентської 
молоді. 

Використання тренінгу може виконувати також роль активного 
групового навчання навичкам спілкування і життя в суспільстві в 
цілому. Для студентів з особливими потребами тренінгові заняття 
спрямовані на підвищення рівня інформаційної обізнаності з про-
блем, обумовлених інвалідністю і на формування необхідних жит-
тєвих умінь і вирішення особистих проблем. 
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AFTERCARE FOLLOWING TREATMENT OF SUBSTANCE 
DEPENDENCE IN THE CONTEXT OF QUALITY OF LIFE 

Růžička M. 

Aftercare or aftercare programmes follow after the treatment of sub-
stance dependence in a psychiatric hospital, therapeutic community or 
specialised department in prison. Clients of these programs are usually 
persons with impeded psychosocial development. Often they are gradu-
ates of institutional education, persons with criminal record, persons 
with aggression problems or persons with personality disorder in whom 
abstinence from the habit-forming drug uncovers therapeutic potential 
and the underlying cause of the initiation of dependent behaviour. 

The purpose of aftercare is to retain the changes that occurred in the 
client throughout the treatment or, alternatively, spontaneously or after 
previous interventions. 

In the last ten to fifteen years aftercare is the domain of aftercare 
centres that offer a wide range of services. 

According to the conception of the Ministry of Labour and Social 
Affairs aftercare is one of the essential factors for the overall efficacy of 
the process of treating substance dependence. The transition of the cli-
ent from treatment to aftercare is in European countries considered to be 
the most important moment in the treatment process. This experience is 
in line with the practical experience of non-alcoholic drugs service pro-
viders operating in the Czech Republic. Therefore, ensuring adequate 
capacity in the aftercare programmes that would be commensurate to 
specific needs of the clients and logically complete the chain of existing 
services is absolutely crucial. 

The purpose of the inquiry is to describe the views of the staff in af-
tercare on four factors of the clients` quality of life. Those are housing, 
work, relationships and leisure. The text surveys the clients` quality of 
life from the view of their guarantor-experts—therapists. 

For the method of the research a structured interview was chosen 
and was realized with the staff of aftercare centres in the Czech Repub-
lic during a national gathering. The questionnaire was filled out by eight 
staff members of different aftercare centres. 

In aftercare programs the multidisciplinary team is absolutely essen-
tial. The team of the program should be assembled based on the needs 
of the clients. Focus should be on the main purpose of aftercare which is 
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a gradual disassembling of bonds between the client and his particular 
program. Each aftercare program should aim to create a good quality 
network of specialists in answer to the problematic areas of its clients. 

The research inquiry was concerned with the views of the staff 
members of aftercare programs on the four criteria of the clients` qual-
ity of life. These are housing, work, relationships and leisure. The re-
sults of the inquiry suggest that it should be the provider and one of the 
authorised clients who would be responsible for the management of 
sheltered housing. In practice, this is a commonly used approach. 

It is surely interesting that despite that economic crisis the clients 
have expectation about employment and many of them are able to find 
and keep a job. As to the relationships the clients plan a long-term rela-
tionship. A new stable partner often serves as a motivational element in 
leading a new life without drugs. 

The answers in regards to the leisure time are quite varied. This 
theme is very popular and it seems that clients coming from communi-
ties are more successful in its organisation than those clients coming 
from psychiatric hospitals. The respondents agree that the quality of 
leisure time is commensurate to the success of abstinence. Many after-
care programs support this and guide the clients towards many different 
activities like hiking, water sports, arts etc. 

Aftercare is considered as a core condition for lowering the relapse 
incidence and criminality in adolescents and young adults. Its purpose is 
support and education in the field of qualification applicable on the job 
market, providing housing and orientation at the job market as well as 
supporting and creating a stable network of relationships and spending 
leisure time actively. Further, a close interdisciplinary cooperation in 
the form of team consultations is being emphasised. 

 
Mgr. Michal Růžička, Ph.D. 
Institute of Special Education 
Palacky University Olomouc 
Czech Republic 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ 
В КОНТЕКСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

Міхал Ружичка, 
доктор наук, 

Інститут спеціальної освіти Університету Палацького, 
Оломоуц, Чеська республіка 

адреса електронної пошти: m.ruzicka @ email.cz 

Реабілітація або реабілітаційні програми проводяться після ліку-
вання залежності від психотропних речовин в психіатричній лікарні, 
терапевтичним товариством або спеціалізованим відділенням у в’яз-
ниці. Клієнти цих програм, як правило, особи з затримками психо-
соціального розвитку. Часто вони є випускниками освітніх установ, 
особами з кримінальним минулим, особами з проблемами агресії або 
з розладом особистості, у яких утримання від звикання до нарко-
тиків розкриває терапевтичний потенціал і є основною причиною 
ініціювання залежної поведінки. 

Мета реабілітації — зберегти зміни, які сталися з хворим протягом 
усього лікування або, навпаки, спонтанно або після попереднього 
втручання. 

В останні десять-п’ятнадцять років в реабілітаційній ділянці пі-
слялікувальні центри, які пропонують широкий спектр послуг. 

Згідно концепції Міністерства праці та соціальних справ реабі-
літація є одним з істотних чинників для загальної ефективності 
процесу лікування залежності від психоактивних речовин. Перехід 
клієнта з лікування на реабілітацію в європейських країнах вважа-
ється найважливішим моментом в процесі лікування. Цей досвід 
відповідно з практичним досвідом послуг безалкогольних препара-
тів передбачено в Чеській Республіці. Тому забезпечення належного 
потенціалу реабілітаційних програм, які були б співрозмірні кон-
кретним потребам клієнтів і логічно завершили б ланцюг існуючих 
послуг має вирішальне значення. 

Мета дослідження полягає в описі підходів співробітників реа-
білітаційних центрів, які ґрунтуються на чотирьох факторах якості 
життя клієнтів. Серед них такі як житло, робота, відносини і відпо-
чинок. У цій статті досліджується якість життя клієнтів з точки зору 
їх гаранта — фахівців-терапевтів. 
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Як метод дослідження було обрано структуроване інтерв’ю та бу-
ло реалізовано співробітниками реабілітаційних центрів в Чеській 
Республіці під час національних зборів. Анкети заповнили вісім 
співробітників різних реабілітаційних центрів. 

У реабілітаційних програмах мультидисциплінарна команда є дуже 
необхідною. Команда програми повинна збиратися на основі пот-
реб клієнтів. Увага повинна спрямовуватися на реабілітацію, яка 
поступово має завершувати зв’язки між клієнтом і його конкрет-
ною програмою. Кожна реабілітаційна програма повинна спрямо-
вуватися на створення висококваліфікованої структури фахівців у 
відповідь на проблемні ділянки своїх клієнтів. 

Дослідження пов’язано з поглядами співробітників реабілітацій-
них програм за чотирма критеріями якості життя клієнтів. Серед 
них житло, робота, спілкування і відпочинок. Це, безумовно, ціка-
во, що, незважаючи на економічну кризу клієнти мають шанс бути 
прийнятими на роботу, і багато з них в змозі знайти і зберегти ро-
боту. Що стосується відносин, то клієнтам варто планувати довго-
строкові відносини. Новий стабільний партнер часто служить мо-
тиваційним елементом у новому житті без наркотиків. 

Відповіді стосовно вільного часу, вельми різноманітні. Ця тема 
дуже популярна і здається, що клієнти товариств, більш успішні в 
своїй організації, ніж ті, які прибувають з психіатричних лікарень. 
Респонденти згодні з тим, що якість дозвілля, співмірна з успіхом 
стриманості. Багато реабілітаційних програм підтримують їх і про-
водять клієнтів до багатьох різних видів діяльності, як піші прогу-
лянки, водні види спорту, мистецтво тощо. 

Реабілітація розглядається основною умовою зниження частоти 
рецидивів і злочинності серед підлітків і молоді. Його метою є під-
тримка і освіта в галузі кваліфікації, діючих на ринку праці, забез-
печення житлом та орієнтації на ринку праці, а також підтримку і 
створення стабільної мережі відносин і активного проведення до-
звілля. Крім того, підкреслюється тісне міждисциплінарне співро-
бітництво у формі консультацій команди. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЄДНАННЯ 
НАВЧАННЯ З ПРОДУКТИВНОЮ ПРАЦЕЮ 

Сердюк Л. З., 
кандидат психологічних наук, доцент 

Проблема поєднання навчання з продуктивною працею просте-
жується в історії психології та педагогіки з давніх часів. Ці ідеї в 
різних варіаціях висловлювали Т. Кампанелла, Дж. Локк, А. С. Ма-
каренко, Т. Мор, Й. Г. Песталоцці, К. Д. Ушинський та інші. Най-
більш змістовно тема поєднання навчання з продуктивною працею 
була обґрунтована Г. С. Костюком. 

Вперше думка про виховання молодого покоління в процесі тру-
дової діяльності була висловлена гуманістом Т. Мором, який про-
голошував принципи рівноправної освіти, організації самоосвіти, 
важливої ролі праці у вихованні, знищення протилежності між фі-
зичною та розумовою працею. Схожі ідеї про можливість побудови 
ідеального суспільного ладу були висловлені Т. Кампанеллою. Ідею 
поєднання навчання дітей з їх продуктивною працею висловлював 
також Й. Г. Песталоцці. Освіту та виховання він розглядав як ос-
новний засіб перебудови суспільства. Песталоцці обґрунтує ідею 
розвиваючого навчання. Головним методологічним положенням його 
поглядів є твердження, що моральні, розумові та фізичні сили люд-
ської природи мають властивість до саморозвитку. Виховання по-
винно допомогти саморозвитку і спрямувати його потрібно у пра-
вильному напрямку. Через поєднання навчання з продуктивною 
працею здійснював навчання, виховання та перевиховання шляхом 
залучення своїх учнів до продуктивної праці А. С. Макаренко. Це 
забезпечувало також можливість формування у вихованців оптимі-
стичних поглядів щодо подальшої долі. Адже вони знайомилися з 
реальними виробничими відносинами, отримували надійну професію, 
організаторські навички, досвід взаємовиручки, відчуття захищено-
сті у колективі і суспільстві. 

Вагоме місце в реалізації ідеї поєднання навчання з продуктивною 
працею, на нашу думку, посідає праця Г. С. Костюка «Поєднання 
навчання з продуктивною працею — найважливіша умова всебіч-
ного розвитку школяра», яку присвячено розробці методологічних 
і теоретичних проблем психології трудового виховання, навчання 
та професійного самовизначення. Він стверджує, що різнобічного 
розвитку особистості не може бути досягнуто без поєднання теорії 
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вивчення провідних навчальних процесів із практикою і що знач-
них успіхів у розвитку особистості можна добитися за умов раціо-
нального поєднання навчання та праці та оптимальної їх взаємодії 
в навчально-виховному процесі. 

Г. С. Костюк обстоює ідею вибору професії та оволодіння нею в 
загальноосвітній школі, що мало б забезпечити умови свідомого 
обрання професії кожним випускником школи. Водночас автор 
підтримував думку, згідно з якою «слід визначити широкі профілі 
виробничого навчання, які охоплюють кілька вужчих спеціальнос-
тей та які дають можливість учням у майбутньому переходити від 
однієї спеціальності до іншої». 

Поєднання навчання із суспільно корисною, продуктивною пра-
цею, — це шлях підготовки всебічно розвинених, високоідейних, 
працьовитих, активних громадян суспільства, шлях виховання люди-
ни майбутнього. У ході цієї взаємодії реалізуються й розвиваються 
природні можливості людини, формуються її розумові, моральні та 
інші якості. «Введення» праці в життя підростаючої особистості в до-
ступних для неї формах є шляхом розширення реальних життєвих 
взаємин особистості із оточуючим середовищем, у ході яких вона 
формується. 

Процес введення елементів праці в навчання вимагає перегляду 
сформованих уявлень про психологічну характеристику навчання. 
Останнє є узагальненням тієї його практики, в якій навчання фак-
тично відділялося від праці. У цій характеристиці навчання виступає 
як пізнавальна, а праця як суто практична діяльність. Генетично ви-
никаючи із праці й будучи спочатку його компонентом, навчання 
потім виділяється в особливу діяльність, спеціально спрямовану на 
засвоєння соціального досвіду. Повноцінне навчання здійснюється 
за допомогою не тільки пізнавальних, але й практичних дій. 

Висловлена Г. С. Костюком ідея учнівських виробничих бригад 
має широкі можливості й варіанти втілення при поєднанні навчан-
ня з продуктивною працею студентів ВНЗ. Оскільки реалізація се-
бе в майбутній професії можлива завдяки усвідомленим і осмисле-
ним уявленням про себе, уявленням про свій ідеал професіонала, 
побудові стратегії свого професійного зростання в майбутньому та 
реальним знанням про себе, своїй відповідності існуючим уявлен-
ням, мабуть, єдиною можливістю для впорядкування даних уявлень 
є включення студентів у діяльність, наближену до професійної. 
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Для реалізації даних можливостей у ВНЗ доречно створювати 
студентські навчально-науково-виробничі підрозділи, діяльність яких 
відбувається під керівництвом (супервізією) та з допомогою досвід-
ченого наставника. Позитивним моментом у більш глибокому осми-
сленні цілей періоду навчання у ВНЗ є, на нашу думку, активізація 
практичної складової підготовки фахівця, зокрема певне суміщення 
навчання із роботою за фахом. У цьому випадку значення навчальної 
діяльності для студента зростатиме, підсилюючи значимість моти-
ваційного компоненту учіння. Така діяльність, у цілому, орієнтує 
суб’єкта на самостійну постановку цілей, на усвідомлення ним змі-
сту виконуваної діяльності, того, що він як майбутній фахівець є її 
продуктом. 

Таким чином, «союз» навчання й праці сприяє формуванню ви-
щих людських потреб і пов’язаних з ними інтересів, запитів, ідеа-
лів, почуттів, прагнень особистості. Він створює суб’єктивні умови 
для перетворення праці із засобу задоволення потреб у першу жит-
тєву потребу всебічно розвиненої людини. Такою потребою може 
стати й стає праця, що наповнена багатим розумовим змістом і відпо-
відає інтересам людини. Отже, поєднання навчання й праці створює 
найбільш сприятливі умови для дійсно всебічного розвитку нових 
людей, виховувати яких покликана наша школа та ВНЗ. Завдання по-
лягає в тому, щоб повністю використовувати ці умови, а для цього 
треба кваліфіковано управляти даним процесом. 

 
 
ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ  
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Фастовець К. В., 
асистент кафедри психології 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна», 
вул. Львівська, 23, тел. (093) 254 07 22, katty73@ukr.net 

Соціально-психологічна ситуація, в якій опиняються студенти з 
особливими потребами, виявляє ряд умов, до яких їм необхідно 
адаптуватися. У зв’язку з цим виникає необхідність розробки, мо-
дифікації та адаптації тренінгових технологій, що сприяли б соціа-
льно-психологічній адаптації студентів з особливими потребами. 
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Серед актуальних завдань соціально-психологічної адаптації сту-
дентів з особливими потребами можна виділити наступні: формуван-
ня позитивного ставлення до себе, референтної групи та навчально-
виховного процесу, подолання бар’єрів у спілкуванні із однолітками 
та викладачами, рефлексія власного професійного самосприйняття, 
постановка та планування професійних цілей, виявлення рольової 
позиції та функції в навчальній групі. 

Соціально-психологічний тренінг для таких студентів виступає 
моделлю їх актуальної соціально-психологічної ситуації: в тренінго-
вому просторі знаходять своє відображення та вираження актуальні 
проблеми комунікації в навчальній групі студентів. Сучасна методо-
логія соціально-психологічного тренінгу дозволяє використовувати 
різні наявні методики з урахуванням фізичних можливостей студен-
тів з особливими потребами, а також модифікувати та адаптувати 
методики до їх можливостей [1; 2; 3]. 

В залежності від того, які саме фізичні вади має студент, обумо-
влюється вибір тренінгових методів. Таким чином ми можемо виді-
лити ряд особливостей тренінгових технологій, які можна викори-
стовувати в інклюзивній групі із студентами, які мають ті чи інші 
особливі потреби. 

Якщо в групі є студенти, які переміщаються у просторі за допо-
могою інвалідного візка, то в роботі інклюзивної тренінгової групи 
ми можемо використовувати вправи, які виключають елемент дії. 
Наприклад, це можуть бути вправи, які мають на меті саморозкриття 
учасників, різні комунікативні завдання в підгрупах, досягнення гру-
пової мети в процесі комунікації. Таким чином такий студент має 
змогу адаптуватися до групи за допомогою розвитку комунікативних 
навичок, навичок соціальної перцепції. 

Для студентів, які мають слабий або відсутній зір, варто врахову-
вати їх наступні потенційні можливості: таким чином потенціалом 
для розвитку та джерелом згуртування в групі можуть стати вправи 
на тактильну взаємодію, що сприяє формуванню довіри в учасни-
ків, вправи на комунікацію дозволять студентам сформувати нави-
чки спілкування у власній групі, в тому числі і з студентом, що має 
зорову фізичну ваду. Недоцільним буде використання в таких ін-
клюзивних групах вправи із використанням технік з арт-терапії. 

Якщо в групі є студенти, що мають вади слуху (слабочуючі), тоді 
для тренера є важливим завданням перевірки розуміння інструкції, 
що надається групі при виконанні вправи. Ефективними вправами в 
такому випадку будуть вправи, що мають елемент дії, коли приймає 
участь вся група студентів. Також доцільними можуть бути вправи, 
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які спрямовані на невербальне спілкування та тактильну взаємодію. 
Таким чином при використанні цих вправ дана інклюзивна група 
зможе досягти згуртованої взаємодії та налагодити взаєморозуміння. 

Отже, підсумовуючи все вищезгадане, можна зробити висновок, 
що тренінгові технології можуть ефективно впливати на соціально-
психологічну адаптацію студентів з особливими потребами. Гнуч-
кий підхід у використанні тренінгових методів дозволяє створити 
необхідні умови для формування згуртованості інклюзивної навча-
льної групи. 
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ДІТИ З ІНВАЛІДНІСТЮ  
В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ВЗАЄМОДІЇ 

Філімонов С. П., 
здобувач, ст. викладач кафедри педагогіки й психології, 

Євпаторійський інститут соціальних наук 
РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). 

Серйозність проблеми інвалідів, або по-іншому, людей з особли-
вими потребами (обмеженими можливостями), обумовлена не тіль-
ки тим, що за останній час збільшилася кількість людей, що мають 
значні фізичні чи психічні вади, але й надзвичайно низьким рівнем 
матеріального забезпечення, їх соціальної та моральної незахищеністю. 

Внутрішньогрупові і міжгрупові відносини в контексті соціально-
го виключення розглядалися американськими і західноєвропейсь-
кими соціологами: Д. Дьюї, Д. Мідом, Т. Парсонсом, Р. Мертоном, 
Н. Смелзером, М. Вебером, Е. Дюркгеймом, П. Бурдьє, З. Бауманом, 
П. Штомпкой та ін. Дослідженню проблем життєдіяльності дітей з 
особливими потребами присвячені праці багатьох вітчизняних і зару-
біжних учених: Ю. Волошкової, І. Звєрєвої, Л. Коваль, А. Колупає-
вої, Т. Ілляшенко, Л. Шипіциной, Е. Данієлс та ін. 
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Термін «інвалід» сходить до латинського кореня (valid — «дієвий, 
повноцінний, що може») і в буквальному перекладі може означати 
«непридатний», «неповноцінний». Інвалідність у дітей — значне об-
меження життєдіяльності, що приводить до соціальної дезадаптації 
внаслідок порушення розвитку і росту дитини, втрати контролю над 
своєю поведінкою, а також здібностей до самообслуговування, пе-
ресування, орієнтації, навчання, спілкування, трудової діяльності в 
майбутньому. 

Існує цілий ряд соціальних факторів, що роблять психотравмуючу 
дію на дитину-інваліда: 1) переживання недоброзичливого ставлення 
однолітків, надмірної уваги оточуючих; 2) явища госпіталізму, тому 
що хворі часто перебувають у лікарнях і санаторіях тривалий пері-
од; 3) розлука з матір’ю або неповна сім’я (батьки в 25% випадків 
залишають сім’ї); 4) психічний травматизм у зв’язку з лікувальними 
процедурами (операціями) через невідповідність надії дитини на 
швидке вилікування і необхідністю тривалої реабілітації; 5) труд-
нощі в процесі навчання через паралічів, гіперкінезів, просторових 
порушень; 6) сенсорна депривація при часто супутніх порушеннях 
зору, слуху; 7) неправильне виховання за типом гіперопіки (призводить 
до формування егоцентричності, розбещеності, сором’язливості, емо-
ційної незрілості). 

Соціум, в якому традиційно відбувається процес соціалізації осо-
бистості дитини з обмеженими функціональними можливостями і яка 
виховується вдома, як правило має два виміри — сім’я і сімейно-
сусідське суспільство. Практика показує, що успіх реабілітації зале-
жить від багатства зав’язків (контактів), в які вступає сім’я хворої 
дитини і яка вибрала для себе інтегративний шлях розвитку. Взає-
модія соціуму і дитини та її сім’ї доповнюють один одного. Спілку-
вання дитини з однолітками надає дію на багато його життєві сфери. 
Одноліток виступає для дитини в ролі своєрідного дзеркала, в якому 
він бачить себе. У ході спілкування у дітей налагоджуються і вдос-
коналюються спільні практичні та ігрові дії, формуються уявлення 
про іншу людину, рівному за віком. 

Висновки. Таким чином, у спілкуванні реалізуються соціальні 
відносини людей, розкривається внутрішній світ людини, його ін-
дивідуальні особливості, виявляється характер, культура, інтелект. 
У результаті спілкування з іншими людьми людина стає особистістю. 
Спілкування, як невід’ємна форма життєдіяльності людей, є неод-
мінною умовою організації процесу соціальної реабілітації дітей з 
обмеженими можливостями. 
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FOLLOW-UP CARE FOR ADOLESCENTS  
WITH RISK BEHAVIOUR 

Miluše Hutyrová 
Mgr., Ph.D., e-mail:milahutyrova@sezanm.cz, Institute of Special 

Education, Palacky University Olomouc, Czech Republic 

Introduction. 
In the Czech Republic, there is no systematic state guaranteed care 

for young people leaving educational facilities for the provision of insti-
tutional education which would support their integration into standard 
adult life. 

The pattern of life in educational facilities for the provision of insti-
tutional education is structured; the child`s material needs are provided 
for and the staff of the facilities exhibit a strong effort to support com-
pleting compulsory education and preparation for future career. Institu-
tional care ends its role when clients come of age and complete their 
education, and then it becomes their sole responsibility to organise their 
own lives. The future of clients with major difficulties (personal, social 
and health-related) is extremely complicated (unemployment, substance 
abuse, criminal behaviour etc.). 

Theoretical basis. 
Every year a number of young people leaving educational facilities 

for the provision of institutional education begin their independent life 
in the Czech Republic. Some of them may find themselves in another 
state-governed facility within a few years. Often the fault lies with the 
whole system of state-guaranteed care for vulnerable children. 

Substitute institutional care for children and adolescents is in the Czech 
Republic guided by Act No. 109/2002 Coll., updated on 1 January 2013. 

Under substitute care is meant institutional education, protective 
education and care for children requiring urgent aid. 

Aims of research and methodology. 
Current functioning of the system of care for vulnerable children 

leads to reflections about its efficiency. Internationally, the Czech Re-
public is criticised for placing a high number of children into institu-
tional care facilities; in 2010 there were about 7000 children in 220 fa-
cilities (14 diagnostic institutions, 151 children`s homes, 27 children`s 
homes with schools, 28 corrective institutions). This is approximately 
80 placed children for 100 000 inhabitants. (Note: The numbers are ap-
proximate.) 
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Research inquiry had these aims: 
• to determine and characterise availability and utilisation of follow-

up care — half-way houses, aftercare centres, support programs (for 
example boarding houses, starting houses) — in educational facilities 
for the provision of institutional education; 

• to specify possibilities of adolescents and young adults on leaving 
the institution (follow-up care, family, relationship network, leisure ac-
tivities, housing…) and their application on the job market; 

• to describe the staff’s views on the follow-up care in the context of 
four factors of the quality of clients’ lives (housing, work, relationships 
and leisure); 

In the Czech Republic the understanding of the meaning of the term 
follow-up care is not unified. In the research inquiry we wanted to 
examine how prepared young people leaving institutional facilities are 
for entering into real life, how they apply themselves on the job market, 
what are their expectations and actual possibilities as regards to the 
housing, relationships and leisure time, what do they know about 
possibilities of follow-up care and whether they even need it and know 
where to find it. 

We also wanted to ask the staff of the institutional education facili-
ties that were able to share their experience and expectations about the 
possibilities of follow-up care for their clients. 

We tried to pose questions within the four formulated areas compris-
ing housing, work, relationships and leisure time to help us understand 
the given theme. We examined the theme from the perspectives of both 
the staff and the clients. 

Altogether 12 respondents participated in the research inquiry in the 
institutional education facilities. Age, education and further education, 
profession and length of practice (total specialised practice) were 
among the monitored items. 4 facilities were randomly chosen from a 
total number of 28 corrective institutions. 
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ПІСЛЯКОРЕКЦІЙНИЙ ДОГЛЯД ЗА ПІДЛІТКАМИ  
З РИЗИКОВАНОЮ ПОВЕДІНКОЮ 

Мілуше Хутирова, 
доктор наук 

Інститут спеціальної освіти Палацького університету, 
Оломоуц, Чеська республіка 

адреса електронної пошти: milahutyrova@sezanm.cz 

Вступ. 
У Чеській Республіці, немає систематичного гарантованого держа-

вою догляду за молодими людьми, що залишають навчальні закла-
ди з надання стаціонарної освіти, яка сприятиме їх інтеграції в ста-
ндартизоване доросле життя. 

Спосіб життя в освітніх закладах для надання стаціонарної освіти 
структуровано таким чином: дитячі матеріальні потреби передбачені 
персоналом закладів демонструють серйозні зусилля для підтримки 
завершення обов’язкової освіти та підготовки до майбутньої кар’єри. 
Стаціонарний догляд закінчує свою роль, коли клієнти досягають віку 
закінчення освіти, а потім вони самостійно несуть відповідальність 
за організацію свого власного життя. Майбутнє клієнтів з серйоз-
ними труднощами (особисті, соціальні і пов’язані зі здоров’ям) ук-
рай складні (безробіття, наркоманія, кримінальна поведінка тощо). 

Теоретичні основи. 
З кожним роком кількість молодих людей, що залишають навчальні 

заклади задля отримання стаціонарної освіти розпочинає їх самос-
тійне життя в Чеській Республіці. Деякі з них можуть виявитися в 
іншій державі протягом декількох років. Часто вина лежить на всій 
системі гарантованої державою допомоги вразливим дітям. 

Стаціонарний догляд для дітей і підлітків у Чехії регламенту-
ється Законом №109/2002, який прийнятий 1 січня 2013 року. 

Під сутністю догляду розуміється стаціонарна освіта, протекцій-
на освіта і виховання дітей, які потребують термінової допомоги. 

Цілі дослідження і методологія. 
Поточне функціонування системи допомоги для вразливих дітей 

призводить до роздумів про його ефективність. Світова громадсь-
кість часто критикує Чехію за розміщення великої кількості дітей в 
стаціонарних установах по догляду: в 2010 році налічувалося близь-
ко 7000 дітей у 220 закладах (14 діагностичних установ, 151 дитячий 
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будинок, 27 дитячих будинків зі школами, 28 коригувальних уста-
нов). Це приблизно 80 дітей на 100 000 мешканців. (Примітка: ци-
фри приблизні). 

Дослідження має такі завдання: 
• визначити та охарактеризувати наявність і використання подаль-

шого догляду — перехідних притулків, центрів подальшого спосте-
реження, підтримуючих програм (наприклад, для будинків-інтернатів, 
будинків маляток) в освітніх установах з надання стаціонарної освіти; 

• вказати можливості підлітків і молодих людей на виході з уста-
нови (подальший догляд, родина, мережа відносин, дозвілля, житло) 
та їх заявки на ринку праці; 

• описати погляди персоналу на післякорекційний нагляд в кон-
тексті чотирьох факторів якості життя клієнтів (житло, робота, від-
носини і дозвілля). 

У Чеській Республіці розуміння сенсу терміну післякорекційний 
нагляд не є єдиним. У дослідженні ми хотіли проаналізувати, як під-
готовлені молоді люди, що залишають стаціонарні установи інте-
груються в реальне життя, як вони влаштовуються на ринку праці, які 
їхні очікування і реальні можливості щодо житла, відносин і віль-
ного часу, що вони знають про можливості післякорекційного на-
гляду і чи будуть вони потребувати післякорекційного нагляду, і чи 
знають, як його отримати. 

Ми також хотіли запитати співробітників стаціонарних освітніх 
установ, які змогли поділитися своїм досвідом і очікуваннями про 
можливості подальшого догляду для своїх клієнтів. 

Ми намагалися ставити запитання у чотирьох областях щодо 
житла, роботи, відносин і вільного часу, щоб зрозуміти дану тему. 
Ми досліджували тему з точки зору персоналу і клієнтів. 

Всього 12 респондентів взяли участь у дослідженні стаціонарних 
освітніх установ. Вік, освіта та підвищення кваліфікації, професії 
та практичний стаж (спеціалізована практика) були серед спостере-
жуваних елементів. Чотири заклади були випадково вибрані із за-
гальної кількості 28 коригувальних установ. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ 
МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ СТУДЕНТІВ 

Шевчук О. С., Шевчук С. П., 
Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського, 
54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, тел. 067-76-11-354, 

e-mail: ssp@mksat.net 

Важливим завданням реформування вищої освіти в України є фор-
мування у студентів культури міжособистісних стосунків у повсяк-
денному соціальному оточенні. Актуальність даної проблеми пов’яза-
на із значним поширенням у студентському середовищі соціального 
відчуження, деперсоналізації культурних цінностей, нехтування тра-
диційних моральних ідеалів (добра, порядності, любові, некорисли-
вості, шляхетності тощо). 

Серед чинників, що впливають на взаємини студентів виділяють 
такі: стадія морального розвитку особистості; особистісні якості (мо-
ральні цінності, сила «его», локус контролю); культура соціального 
оточення; складність морально-етичних проблем, з якими стикають-
ся студенти у взаєминах з людьми. 

Вивчаючи формування навичок моральної оцінки американський 
психолог Лоуренс Кольберг розробив теорію моральності, яка вка-
зує на три основних рівні морального розвитку: преконвенційний, 
конвенційний, постконвенційний або автономний. Кожний наступ-
ний рівень характеризується більшою порівняно з попередньою ав-
тономністю моральних принципів індивідуума від впливу ззовні. 

На етику взаємин значний вплив справляють особистісні якості 
студента, серед яких найважливішими є особисті цінності, сила «его» 
і локус контролю. 
Важливу роль в етиці взаємин відіграють цінності. В Україні з 

давніх часів народна мораль базувалась на ідеалах добра, людяності, 
честі, гідності, працелюбності. Сприйняття людини як вищої цінно-
сті, справжня, а не декларована турбота про людину, прийняття 
іншої людини такою, якою вона є, визнання того, що всі люди — 
різні і саме цим вони цікаві, ідея любові до ближнього — все це 
сприяє пробудженню у студентів найкращих моральних якостей, 
спонукає їх до активних етичних дій у взаєминах з рідними, одно-
літками, викладачами та іншими людьми. При цьому студентам 
важливо мати впевненість, що як члени суспільства, вони дійсно 
мають зобов’язання один перед одним. 
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З метою дослідження впливу розглянутих чинників на взаємини 
студентів у найближчому соціальному оточенні авторами проведе-
но опитування студентів Миколаївського національного універси-
тету імені В. О. Сухомлинського (120 осіб). У процесі дослідження 
було поставлено ряд завдань: дослідити цінності міжособистісних 
взаємин студентів; вивчити думки студентів щодо власної поведін-
ки та особливостей характеру, що впливають на взаємини з одно-
курсниками та викладачами; вивчити думки студентів щодо пове-
дінки та особливостей характеру інших людей, що спричиняють 
бар’єри у налагодженні з ними сприятливих взаємин. 

У вивченні ціннісних орієнтацій студентів використана методи-
ка М. Рокіча у модифікації О. Б. Фанталової. Інші завдання дослі-
дження вирішувалися за допомогою анкети, розробленої авторами. 

Результати опитування показали, що у взаєминах студентів пріо-
ритетна роль належить таким цінностям, як здоров’я, кохання, ща-
сливе сімейне життя і свобода. Найбільша розбіжність між бажан-
нями і реальністю виявилася щодо таких цінностей, як щасливе 
сімейне життя та матеріальна забезпеченість, що може спричинити 
внутрішньо особистісний конфлікт та психічні розлади у молодої лю-
дини і негативно позначитися на системі міжособистісних взаємин. 

Серед особистісних чинників, що негативно впливають на взаєми-
ни з людьми студенти назвали надмірну сором’язливість, довірли-
вість, страх, нездатність стримувати емоції, невпевненість, занижену 
самооцінку. З боку інших їм заважають у взаєминах: агресивність, 
самовпевненість, нахабність, неповага, відсутність культури спілку-
вання, небажання почути думку іншої людини, невихованість, без-
тактовність, байдужість, недовіра. 

Проведене дослідження свідчить, що формування взаємин у най-
ближчому соціальному оточенні є надзвичайно важливим для сту-
дентів як у професійному, так і в особистісному плані. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ 

Юдіна Л. Д., 
V курс, група МО-51, спеціальність «Менеджмент організації» 

Університет «Україна», к. тел. (093)745-32-39, 
науковий керівник: к. е. н., доцент Нестеренко С. С. 

Кількість осіб з особливими потребами постійно зростає, хоча при-
чини і наслідки інвалідності можуть бути різними: зумовленими як 
неоднаковими соціально-економічними обставинами, так і різним 
ступенем забезпечення державами добробуту своїх громадян. Нині 
можна говорити про глобальний характер проблеми інвалідності — 
в усьому світі ті чи інші можливості обмежено приблизно в кожної 
десятої людини (650 млн. людей), з них майже 470 млн. осіб праце-
здатного віку. 

Для України проблема соціального захисту інвалідів є особливо 
значущою у зв’язку зі стійкою тенденцією до зростання частки інва-
лідів у загальній структурі населення. Якщо на початку 90-х рр. за-
гальна чисельність інвалідів в Україні становила близько 3% усьо-
го населення то в 2010 р. їх чисельність дорівнювала 7,6% усього 
населення, відповідно їх кількість зросла майже в 2,4 рази. 

В Україні кожен 18-й громадянин — інвалід, тобто людина, яка 
потребує допомоги та підтримки від держави не лише в грошовому 
еквіваленті, а й особливого планування житла, облаштування під’їздів, 
громадського транспорту, забезпечення технічними та іншими за-
собами реабілітації, виробами медичного призначення, сприяння у 
здобутті освіти, професійних знань, працевлаштування, медичних і 
культурних послуг. 

Широкий спектр проблем людей з інвалідністю в Україні свід-
чить про необхідність посиленої і комплексної уваги з боку держа-
ви й суспільства. Сучасне життя формує відповідні вимоги до соці-
ального захисту цієї категорії населення. Практика показує, що значна 
частина положень соціально-економічної політики щодо інвалідів 
застаріла і не відповідає потребам сьогодення, а також не узгоджу-
ється із загально-визнаними високогуманними міжнародними нор-
мами і стандартами. Правове поле хоча й містить багато позитив-
них кроків на шляху вирішення численних проблем інвалідів, але є 
переважно декларативним, не забезпеченим матеріальними ресур-
сами та механізмами управлінського впровадження. 



Секція ІІ Соціально�психологічний розвиток 
Формування особистості, духовності, 

 - 164 -

Сучасна державна політика соціального захисту інвалідів вклю-
чає в себе низку заходів, зокрема створення умов для інтеграції інва-
лідів до активного суспільного життя. 

Здійснити реформування стаціонарних установ для інвалідів та 
переведення фінансування на створення допоміжних служб, які да-
дуть змогу людям з інвалідністю жити без відриву від соціуму. За-
безпечити можливість безперешкодного отримання реабілітаційних 
послуг за місцем проживання інваліда. 

Важливим є питання запровадження інклюзивного та інтегрова-
ного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Через брак 
коштів необхідно залучати недержавні структури до забезпечення 
дітей з вадами зору доступними для них підручниками, наочно-ди-
дактичними матеріалами і спеціальними посібниками для дітей, які 
потребують корекції фізичного та розумового розвитку. 

Великого значення в цій ситуації набуває підготовка відповідних 
кадрів. Потрібно визначити номенклатурний перелік спеціалістів  
у сфері соціальної допомоги інвалідам відповідно до міжнародних 
стандартів, виявити потребу в них, забезпечити організаційно-мето-
дичну базу для їх навчання та наступного працевлаштування. 

Необхідно створити умови для зміни негативних стереотипів і 
ставлення до неповносправних людей в українському суспільстві на 
основі досягнення соціальної солідарності і соціальної справедливо-
сті та сприяти утвердженню загального принципу: «Дивись на ме-
не, як на рівного». 
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Продуктивна корекційно-розвиваюча робота у дітей з порушен-
ням психофізичного розвитку можлива на основі своєчасної діаг-
ностики, правильної класифікації особливостей психічного розвит-
ку, диференційованого та індивідуального підходів [3, с. 423]. 
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Психодіагностичні задачі обмежуються встановленням формаль-
ного рівня психічного здоров’я дитини, ступенем її готовності до на-
вчання у школі та наявністю особистісно-поведінкової специфіки, 
знижуючи тим самим ефективність наступної корекції. В наш час ви-
ховання та навчання дітей з вадами психофізичного розвитку по-
винно опиратися на чітку діагностику, підтримку сім’ї та якомога 
ранню корекційну роботу з дитиною. Система корекції розробля-
ється в руслі інтеграції нейрофізіологічного, психофізіологічного та 
психолого-педагогічного напрямків. Це обумовлено відповідністю 
між станом сформованості мозкових структур, нейрофізіологічними 
механізмами перцептивно-когнітивних процесів та їх психологіч-
ним розвитком. Когнітивний розвиток неможливий без перцептив-
ного, оскільки він обумовлює формування пам’яті, уяви, мислення 
та мовлення дитини, які формують здатність до цілісного та деталь-
ного відтворення об’єктів та ситуацій, діючих безпосередньо на ор-
гани чуття. 

Компенсація порушень перцептивно-когнітивного розвитку ді-
тей — це проблема, яка вирішується лише при застосуванні комп-
лексного підходу. Внутрішньосистемна компенсація досягається за 
рахунок заміщення пошкоджених нервових елементів активністю 
збережених, під впливом їх адекватної стимуляції та спеціального 
корекційного навчання. Компенсаторна система включає себе асо-
ціативні та проекційні зони кори півкуль головного мозку, що є важ-
ливим для формування нових функціональних систем та взаємо-
зворотних зв’язків. Завдяки такій системі, згідно з теорією функціо-
нальних систем П. К. Анохіна, відбувається порівняння результатів 
відображення [1]. Компенсація психофізіологічних порушень зале-
жить від організації та функціонального стану апарату міжнейрон-
них зв’зків між високо диференційованими структурами, кожна з 
яких вносить «свій вклад у динамічне ціле та приймає участь у фу-
нкціональній системі» [2, с. 43]. 

Система горизонтальних зв’язків в корі півкуль головного моз-
ку найбільш інтенсивно розвивається в молодшому шкільному віці 
і характеризується диференціюванням нейронів з формуванням у 
наступному зрілих мозкових структур. Це має значення для когні-
тивного розвитку, тобто для формування всіх сенсорних систем. Таким 
чином, перцептивно-когнітивний розвиток безпосередньо пов’язаний 
з морфофункціональним дозріванням кори великих півкуль, підкор-
кових структур та міжструктурних зв’язків, які виникають завдяки 
наявності коркової активації. 
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Розвиток сприйняття в дітей з психофізичними вадами перебігає в 
умовах того чи іншого дефекту (в залежності від вади розвитку), в 
умовах обмеження рухової активності та розбалансованості сенсор-
них систем, що призводить до порушення функціональних зв’язків 
між пошкодженими аналізаторами. 

Проблема компенсації порушеного когнітивно-перцептивного 
сприйняття заснована на пластичності нейронів центральної нерво-
вої системи з одного боку та недиференційованості нейронів — з 
другого боку, це дозволяє створювати нові синаптичні зв’язки між 
нижчими структурами мозку та укріплювати механізми взаємодії 
коркових та підкоркових структур, що призводить до відновлення 
депривованих ланцюгів і свідчить про високі компенсаторні мож-
ливості мозку, на чому і базується компенсація відхилень у розвит-
ку дітей з психофізичними вадами. 
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На сьогоднішній день діяльність з надання освітніх послуг вищи-
ми навчальними закладами України потребує нових модифікацій,  
у тому числі й у площині підготовки педагогів нової генерації, як 
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конкурентноспроможних фахівців здатних реалізовувати сучасну фі-
лософію освіти, особливо в частині оволодіння інноваційними при-
йомами та техніками, зокрема такими як арт-терапія, що базується 
на терапевтичному впливі мистецтва. 

Соціальною сентенцією є приклади відновлення життєвої на-
снаги завдяки мистецтву як засобу, що психологічно підтримував 
людей у складних ситуаціях життєдіяльності. К. Юнг вважав, що 
місія мистецтва полягає в «подоланні самотності та відчуженості, 
досягнення людської солідарності, якісний стрибок у процесі соці-
алізації, формування гуманістичного світосприймання, залучення до 
високих духовних цінностей людства».4 

Це твердження аргументує доцільність застосування мистецтва та 
прийомів арт-терапії з корекційною метою при взаємодії з людьми 
із особливими потребами, особливо в площині інклюзивної освіти. 

Зокрема, всі види мистецтва, що є дотичними до дитини з особ-
ливими потребами у дошкільному та шкільному віці, впливають на 
адекватність її поведінки, допомагають регулювати негативні емо-
ційні прояви в сім’ї та дитячому колективі, сприяють їх корекції. 
Психокорекційний ефект впливу мистецтва на особливу дитину 
проявляється також в тому, що спілкування з мистецтвом допома-
гає їй «очиститись» від негативних переживань і ступити на новий 
шлях відносин з навколишнім світом. 

Корекційні можливості мистецтва по відношенню до дитини з 
особливими потребами пов’язані, насамперед, з тим, що воно є дже-
релом нових позитивних переживань дитини, породжує креативні 
потреби і методи їх задоволення в кожному з видів мистецтва. А 
підвищення морально-естетичних потреб дітей з особливостями 
психофізичного розвитку, активізація потенційних можливостей в 
практичній творчій діяльності, формування позитивних особистіс-
них станів, які допомагають розвинути чинники «само якості»: са-
моспостереження, самоусвідомлення, самопізнання, самовдоскона-
лення, саморозвиток, самореабілітацію — це і є реалізація соціаль-
но-педагогічної функції мистецтва, що потребує концептуалізації. 

                                                            

4 Юнг К. Собрание сочинений в 19 т. — Т. 15. Феномен духа в искусстве и науке / 
Пер. с нем. — М.: Ренессанс. — 1992. — С. 320. 
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Соціокультурна парадигма корекційно-виховної роботи з дітьми, 
що мають психофізичні особливості в розвитку засобами мистецтва 
реалізується двома шляхами: 1) шляхом виховання здатності сприй-
няття естетики в реальній життєвій дійсності та через витвори мис-
тецтва; 2) шляхом діяльності, безпосередньо пов’язаної з мистецтвом 
(художньо-мовленнєвої, музичної, танцювально-рухової, образотвор-
чої, драматично-ігрової). 

Нині закордонні та вітчизняні дослідження в спеціальній психо-
логії та спеціальній педагогіці об’єктивно доводять позитивний вплив 
мистецтва (арт-терапії) на дітей з особливостями психофізичного 
розвитку. 

Відповідно гостро повстає питання підготовки кадрів, які б ефек-
тивно застосовували на практиці новітні арт-терапевтичні техноло-
гії в системі комплексної психолого-медико-педагогічної допомоги 
людям з особливими потребами. 
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Спорт вищих досягнень, незалежно від його спрямованості (олім-
пійський або параолімпійський) вимагає від спортсменів прояву 
максимальних вольових зусиль та емоційної стійкості. Підвищення 
рівня психічної напруги негативно позначається як на результатах 
спортивних досягнень, так і на спортивному довголітті. Особливе 
місце психологічна підготовка займає в процесі безпосередньої під-
готовки спортсмена до змагань, що пов’язано перш за все з необхід-
ністю забезпечення оптимального рівня та спрямованості емоцій-
ного збудження. У контексті вирішення проблем психологічного 
забезпечення спортивної діяльності спортсменів із вадами інтелекту 
набуває актуальності вибір дієвих методів, засобів, прийомів з метою 
планування процесу емоційно-вольової підготовки таких спортсме-
нів, що передбачає розробку корекційних навчально-тренувальних 
і змагальних програм із урахуванням їхнього актуального соматично-
го стану, ступеня недосформованості емоційно-вольової сфери, рівня 
фізичних і психоемоційних навантажень, інтелектуальних можли-
востей і завдань конкретного етапу підготовки. Систематичне про-
ведення змагань національного та міжнародного рівнів потребують 
особливої уваги спортивних психологів, до нових наукових проблем, 
пов’язаних із психологічним забезпеченням підготовки спортсменів 
із вадами інтелекту. 
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Психологічне забезпечення Л. Г. Чернишова розглядає як сукуп-
ність психологічних технологій, заходів, процедур, що використо-
вують психологічні механізми та закономірності функціонування 
людини. У спортивній психології термін «психологічне забезпечення» 
вперше з’явився у наукових працях В. М. Мельникова, В. Н. Непо-
палова, 1985; В. В. Медведєва, 1989; Г. Б. Горської, 1995 та відно-
сився до процесу підготовки спортсменів. В. М. Мельников психо-
логічне забезпечення підготовки спортсменів визначає як систему 
заходів, що спрямовані на мобілізацію психічних резервів підви-
щення ефективності тренувального процесу, надійності та резуль-
тативності змагальної діяльності. До основних складових психоло-
гічного забезпечення спортсменів автор відносить: аналіз вимог щодо 
особливостей виду спорту та психіки спортсмена, планування під-
готовки спортсменів з урахуванням психологічних факторів, на-
вчальні та розвивальні програми, що спрямовані на формування 
необхідних спортсменам психотехнічних навичок, розвиток профе-
сійно важливих властивостей психіки, корекційні та реабілітаційні 
програми, що пов’язані із наданням допомоги спортсменам та тре-
нерам у вирішенні психологічних проблем, програми забезпечення 
виступів на відповідальних змаганнях, програми психологічного кон-
тролю. Узагальнення поняття психологічного забезпечення спортив-
ної діяльності спортсменів-інвалідів відображено в працях Г. М. Бойко, 
що присвячені проблемам психолого-педагогічного супроводу підго-
товки спортсменів-інвалідів різних нозологій. Психолого-педагогічне 
забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів автор представляє у 
вигляді системи організаційних, науково-методичних заходів і пси-
холого-педагогічних засобів впливу, що спрямовані на діагностику 
психофізіологічних та емоційних особливостей, якостей і властивостей 
особистості спортсменів, психологічну підготовку до тренувальної та 
змагальної діяльності в обраному виді спорту, розвиток і вдосконален-
ня психорегулюючих функцій організму та поведінки спортсменів. 
Емоційно-вольове забезпечення спортивної діяльності підлітків із 

вадами розумового та фізичного розвитку розглядаємо як систему 
психолого-педагогічних заходів, спрямованих на корекцію емоційних 
станів і вольових проявів розумово відсталих. Система психолого-
педагогічних заходів включає спеціально адаптовані психологічні та 
педагогічні засоби впливу, зокрема, вербальні та невербальні, що 
передбачають забезпечення корекційної спрямованості навчально-
тренувального процесу, оптимізації змісту всіх компонентів багато-
річної підготовки. 
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КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
СПОРТСМЕНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  

СТРУКТУРОВАНОЮ ВОДОЮ 

Білошицький С. В., 
Університет «Україна», тел. 096-870-83-52, serega-orient91@i.ua 

асистент кафедри реабілітації, 
науковий керівник: д. психол. н., доцент С. І. Лазуренко 

Задача роботи — вивчити можливості корекції фізичної працезда-
тності спортсменів з особливими потребами структурованою водою. 

У природній воді приблизно 5% молекул води пов’язані водневи-
ми зв’язками в асоціативній структурі, інші 95% молекул не пов’язані 
ніякими водневими зв’язками і розташовуються хаотично. Звичайна 
вода і структурована вода, тобто вода яка має певну структуру від-
різняються один від одного вмістом в них солей, мінералів та ін-
ших домішок. Дві води, що мають однаковий елементний склад, по 
впливу на рослини, птахів, тварин і організм людини, тобто на біо-
логічні об’єкти, можуть надавати абсолютно різний вплив. Все зале-
жить від форми сполуки молекул в регулярну асоціативну структуру, 
при якій з’являються властивості, які можуть позитивно впливати 
на біологічні об’єкти [1]. 

Термін структурована вода, тобто вода з регулярною структурою 
був введений відносно давно і пов’язаний з кластерною моделлю 
будови води. Особливості фізичних властивостей води і численні ко-
роткоживучі водневі зв’язки між сусідніми атомами водню і кисню 
в молекулі води створюють сприятливі можливості для утворення 
особливих структур-асоціатів (кластерів), що сприймають, зберіга-
ють і передають саму різну інформацію [2]. 

Вода структурується, тобто набуває особливої регулярної струк-
тури при впливі багатьох структурируючих факторів, наприклад, при 
заморожуванні-відтаванні води (вважається, що в такій воді зберіга-
ються «крижані» кластери), впливі постійного магнітного або еле-
ктромагнітного поля, при поляризації молекул води та ін. До числа 
факторів, що призводять до зміни структури і властивостей води, від-
носяться різні випромінювання і поля (електричні, магнітні, граві-
таційні і, можливо, ряд інших, ще не відомих, зокрема, пов’язаних 
з біоенергетичним впливом людини), механічні дії (перемішування 
різної інтенсивності, струшування, течія в різних режимах тощо), а 
також їх всілякі поєднання. Така структурована вода стає активною  
і несе нові властивості. 
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Вчення про хворобу пов’язане із загальною патологією, усесто-
роннім розглядом порушень в організмі спортсменів, вивченням при-
чин і механізму зниження фізичної працездатності. 

Для попередження зневоднення організму при спортивній діяль-
ності особливо необхідно своєчасне заповнення запасів води відпо-
відно її втрат у осіб з особливими потребами. При визначенні кіль-
кості доповнючої рідини під час тривалої роботи слід виходити з 
величини потовиділення, яке варіюється залежно від функціональ-
ного стану, інтенсивності роботи, температури навколишнього се-
редовища та маси тіла спортсмена. 

У спортсменів не завжди виникає відчуття спраги при реальній 
необхідності відшкодування рідини. Тому кількість необхідної води 
спортсмен може визначити шляхом зважування: втрата 0,5 кг маси 
тіла відповідає втраті 378 мл води. 

Потреба спортсмена у воді визначається умовами навколишнього 
середовища, рівнем обмінних процесів в організмі, м’язовою робо-
тою, кількістю і якістю спожитої їжі. За добу спортсмен в серед-
ньому втрачає з сечею 1000–1500 мл води, з потом 500–1000 мл, із 
повітрям, що видихається — 350 мл, із калом — 100–150 мл. При 
важкій фізичній роботі, спортивних вправах, при високій темпе-
ратурі навколишнього середовища втрата води різко зростає (до 
5000–8000 мл та більше на день) [3]. 
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По оцінкам ООН у світі живе понад 650 мільйонів (10% від на-
селення) людей з психічною, фізичною та сенсорною інвалідністю. 
Більш 80% з цих людей живуть у розвинутих державах і більше з 
них — жінки. Інвалідність не має ніяких меж, жінки з інвалідністю 
є в різних єтничних групах та соціо-економічних класах. Жінки з ін-
валідністю зустрічаються з тими ж проблемами у відношенні здо-
ров’я, репродуктивних та сексуальних потреб, що і всі жінки. Тому, 
дослідження репродуктивного потенціалу жінки з інвалідністю це 
одне з актуальних питань сучасної науки, бо жінки з інвалідністю є 
частино сучасного суспільства. Репродуктивний потенціал — це рі-
вень фізичного та психічного стану людини(комплексний індивіду-
альний показник, який відображає єдність біологічного та соціально-
го індивідума), який в оптимальному випадку дозволяє відтворювати 
здорове потомство та забезпечити баланс репродуктивного здоров’я. 
Для оцінки репродуктивного потенціалу користуються такими по-
няттями як репродуктивна поведінка — «система дій та відносин, 
опосередковуючих народження чи відмову від народження дитини 
в шлюбі чи поза шлюбом певного числа дітей». Репродуктивна по-
ведінка не зводиться до репродуктивного здоров’я, воно передбачає 
повне здійснення репродуктивного циклу (зачаття – вагітність – по-
логи) Рушійною силою репродуктивної поведінки є потреба в дітях, 
що виражається за допомогою репродуктивних установок. 

Репродуктивні установки як для здорових жінок, так і для жінок з 
інвалідністю реалізуються насамперед під впливом репродуктивних 
мотивів, на формування яких впливають економічні, психологічні, 
біологічні та соціальні фактори: 1) загальний медичний догляд та 
акушерсько-гінекологічна допомога (жінки з інвалідністю мають такі 
ж самі потреби в відношенні загального здоров’я та профілактики, 
як і здорові жінки; жінки з інвалідністю зобов’язані отримувати таку 
ж саму ретельну діагностику та відповідне лікування, як і уся решта 
жінок); 2) наявність служб підтримки незалежного життя (допомога 
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має бути досяжною вдома і в системі освіти, на роботі та у суспіль-
стві і повинна охоплювати всі аспекти життя); 3) технічні засоби 
реабілітації (такі пристрої як інвалідні коляски, корсети, ходунки, 
трості, сидіння для душу та інші збудовані для того, щоб допомог-
ти жінкам з інвалідністю повноцінно жити, пересуватися, догляда-
ти за собою); 4) сучасна психологічна допомога (для профілактики 
та допомоги у зв’язку з насильством як в побуті, так і у зв’язку з 
відмовою у допомозі); 5) наявність фізичних бар’єрів чи негативне 
ставлення до жінок з інвалідністю які звертаються за допомогою до 
медиків (такі фізичні бар’єри, як недоступність міського транспор-
ту, сходи, вузькі дверні прорізи в кабінетах лікарів, письмові пові-
домлення без альтернативних форматів, таких як крупний шрифт та 
шрифт Брайля, високі столи для обстеження, машина для проведен-
ня мамографії — в них пацієнтка повинна стояти; відсутність пер-
сональної допомого при відвідуванні лікарні; небажання медичних 
працівників спілкуватися з жінкою-інвалідом при порушення фун-
кції мовлення); 6) соціальна ізоляція дуже впливає на реалізацію 
репродуктивної функції (недостатність сексуальної освіти та сек-
суальне самовизначення у жінок з інвалідністю не сприяє втіленню 
репродуктивної програми). 

Таким чином, у сучасному середовищі існує дуже багато пере-
шкод для реалізації репродуктивного потенціалу жінок з інвалідні-
стю та несприятливих факторів впливу на репродуктивну функцію. 
Комплекс негативних чинників ризику та низький індекс загального 
здоров’я жінок з інвалідністю потребує уваги з боку держави. Не-
обхідно створити сприятливі умови для жінок з інвалідністю на всіх 
рівнях та розробити систему прогнозування та профілактики захво-
рювань репродуктивної системи. 
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ХВОРИХ РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ  

ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБА 

Бубир О. М., 
магістрант спеціальності «Фізична реабілітація» 
науковий керівник: д. пед. н., доцент Бойко Г. М. 

Полтавський інститут економіки і права ВМУРоЛ «Україна» 

За статистичними даними Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я, понад 4 % населення земної кулі страждає різними захворю-
ваннями суглобів, серед яких ревматоїдний артрит займає одне з 
перших місць. Через відсутність позитивних результатів консерва-
тивного лікування відновити функцію колінного суглоба на пізніх 
стадіях захворювання можна лише за допомогою реконструктивних 
операцій на колінному суглобі. Тому заміна колінного суглоба штуч-
ним домінує над іншими методами, що в більшості випадків до-
зволяє за короткий час отримати позитивні результати і повернути 
інвалідів до активного життя. 

Призначення засобів фізичної реабілітації, послідовність застосу-
вання її форм і методів залежить від особливостей перебігу ревма-
тоїдного артриту, загального стану хворого, періоду та етапу реа-
білітації, рухового режиму. Серед засобів фізичної реабілітації най-
більша частка припадає на лікувальну гімнастику. У лікувальній 
гімнастиці хворих з порушенням опорно-рухового апарату застосо-
вують в основному гімнастичні, а також постуральні вправи. Доби-
раючи вправи лікувальної гімнастики, необхідно враховувати обсяг 
рухів у суглобі, м’язову силу, тонус м’яза, координацію, а також 
складні рухові навички. 

Вправи для збільшення м’язової сили застосовують для впливу 
на певні м’язові групи. При неможливості або небажаності викону-
вати динамічні вправи використовують ізометричні напруження м’язів 
з експозицією 5–7 секунд. У міру відновлення амплітуди рухів та 
м’язової сили починають застосовувати тренувальні вправи дина-
мічного характеру. Щоб збільшити навантаження на м’язи, вдають-
ся до багаторазового повторення руху, збільшують швидкість руху 
і довжину важеля, опір рухові (протидію може чинити методист або 
партнер, для цього використовують також гумові бинти, еспандери, 
блокові тренажери з підвішеною вагою). Вправа має викликати не-
значну втому працюючих м’язів. Навантаження збільшують посту-
пово, в міру збільшення сили м’язів. 
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Щоб знизити підвищений м’язовий тонус, включають вправи як 
пасивні (на розслаблення), так і активні. Вправи на розслаблення по-
чинають зі здорової кінцівки, створюючи в хворого відчуття її роз-
слабленого стану. Потім навчають розслаблювати м’язи хворої кін-
цівки. Вправи на розтягування м’язів — ефективний спосіб розвитку 
м’язової сили, вони сприяють зняттю м’язового болю, обумовленого 
тонічним спазмом, що створює вогнища ішемії в м’язовій тканині. 
Розвитку м’язового болю після фізичного навантаження можна запо-
бігти використовуючи статичне розтягання. Можуть так само спосте-
рігатися явища гіпертрофії м’язів при їхньому пасивному розтягуванні. 

Зазначені закономірності є особливо важливими для розуміння 
методів корекції патологічно зміненого морфо-функціонального ста-
ну м’язів, оскільки навіть пасивна дія — розтягування-напруження 
останніх — може гальмувати протеоліз і навіть давати початок ро-
сту денервованого при наступній операції м’яза. 

У реабілітації хворих активно використовується метод пасивного 
безперервного відновлення рухливості — СРМ-терапія. Починати 
розробку суглобів необхідно відразу після операції в повному діа-
пазоні рухів. Після декількох днів лікування сеанси СРМ-терапії 
можна скоротити за часом. СРМ пристрій застосовують протягом 
доби. По досягненні нормальної амплітуди рухів в ураженому су-
глобі застосування СРМ пристрою можна завершити в період від  
3 до 6 тижнів після травми. 

Отже, узагальнений аналіз даних сучасної науково-методичної лі-
тератури свідчить, що запорукою успішного лікування та реабіліта-
ції розглянутих тематичних хворих є комплексне застосування ме-
тодів і засобів фізичної реабілітації з урахуванням індивідуального 
підходу, стадії та тяжкості захворювання. 

 
 
КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ  

ДІТЕЙ ІЗ МІОПІЄЮ ЗАСОБАМИ ПЛАВАННЯ 
Гета А. В., 

Полтавський інститут економіки і права, 
тел: 0661575196, marahovska@rambler.ru 

Дитяча слабозорість (міопія) є актуальною проблемою системи 
охорони здоров’я та однією з основних причин інвалідизації хво-
рих цієї нозологічної групи. Вона займає провідне місце серед зо-
рових патологій, адже хворі на міопію складають майже 20 % пер-
винної інвалідності по зору. Соціально-економічна ситуація, що 
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склалась в Україні в останні роки, призвела до погіршення здоров’я 
населення, особливо дитячого контингенту. Причинами слабозоро-
сті в Україні є: аномалії рефракції та міопія — 32,7%, катаракта — 
13,2%, дистрофії сітківки — 13,2%, аномалії органа зору — 11,8%, 
атрофія зорового нерву — 8,8%, глаукома — 2,9%. Тому інвалід-
ність дітей внаслідок патології органа зору являє собою серйозну 
медико-соціальну проблему. 

Обмеження фізичної активності осіб, які страждають на корот-
козорість, як це було рекомендовано раніше, сьогодні визнано по-
милковим. Однак надмірне фізичне навантаження може негативно 
впливати на здоров’я осіб, котрі страждають на короткозорість, і 
сприяти розвитку ускладнень. Тому розроблення програми корек-
ції фізичного та емоційного стану, що сприяє правильному вико-
ристанню фізичних вправ на заняттях із дітьми, які страждають на 
короткозорість, є актуальною проблемою. Це особливо важливо у 
зв’язку з тим, що за останні роки у літературі нерідко з’являються 
повідомлення, у котрих пропонуються досить сумнівні, науково не 
обґрунтовані методи корекції фізичного та емоційного стану дітей 
із міопією. 

Аналіз програм із фізичної культури для спеціальних шкіл по-
казав, що в них не повною мірою можуть реалізуватися можливос-
ті формування фізичного та емоційного стану дітей засобами фізич-
ної культури та спорту. В методично-дидактичних положеннях, які є 
основою корекційного навчання, плавання, внаслідок своєї своєрід-
ності, не розглядається як один із методів корекції зазначених стані, 
але воно займає важливе місце у комплексі лікувальних заходів. 
Плавання відбувається у незвичних для дитини умовах — водному 
середовищі, де поряд зі спортивним має місце ігрове та лікувальне 
плавання, завдяки якому можна проводити терапію та профілакти-
ку деяких захворювань [2]. 

В умовах водного середовища виконання короткочасних фізичних 
навантажень максимальної інтенсивності відтворює позитивний пси-
хологічний ефект [1]. Спостерігаються значні позитивні зміни пси-
хічних процесів, які характеризуються їх значним обміном і пода-
льшим відновленням [1, 3], тобто вплив плавання на організм дітей 
усебічний: починаючи із загартовування, гігієнічного ефекту, поліп-
шення функціонування органів і систем організму, а також викори-
стання його лікувальних властивостей для корекції та поліпшення 
ряду гігієнічних і психічних процесів. 
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Сьогодні увагу науковців спрямовано на вивчення впливу вод-
ного середовища на здоров’я дитини та доведено, що завдяки різно-
манітним рухам у воді дитина всебічно розвивається: зміцнюються 
нервова, серцево-судинна, дихальна системи; формується правильна 
постава; гармонійно розвиваються фізичні якості, функції всіх ор-
ганів і систем організму, підвищується опірність захворюванням. 

Таким чином, зміцнення загального фізичного стану та здоров’я, 
а головне — набування постійних навичок занять фізичною куль-
турою та спортом (плаванням) у майбутньому буде сприяти і збе-
реженню, і поліпшенню зорової функції, а також фізичного та емо-
ційного стану дитини з порушеним зором. 
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ЗАГАРТУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я 

ДІТЕЙ, ЯКІ ЧАСТО ХВОРІЮТЬ НА ГРЗ 

Головань Ю. В., 
магістрантка спеціальності «Фізична реабілітація», 

Полтавський інститут економіки і права ВМУРоЛ «Україна» 
науковий керівник: д. пед. н., професор Бойко Г. М. 

Діти, які знаходяться в дитячих колективах, на ГРЗ хворіють у 
середньому 8 разів на першому році відвідування дитячого саду [1]. 
У часто хворіючих дітей гострі респіраторні захворювання виника-
ють, як правило, щомісячно. Аналіз даних літератури показав, що 
фахівці, які займаються проблемою реабілітації дітей, часто хворію-
чих на ГРЗ, велику увагу приділяють загартуванню холодом, оскіль-
ки в осінньо-зимовий період збільшується захворюваність дітей на 
ГРЗ, виникненню яких, на їх думку, сприяє переохолодження ор-
ганізму. 
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Існують загальні та місцеві загартовуючі процедури. При загаль-
них процедурах загартовуючий чинник впливає на всю поверхню 
тіла, при місцевих — лише на обмежену частину тіла. При призна-
ченні загартовуючих процедур ураховуються індивідуальні особли-
вості дитини: загальний стан, фізичний і психічний розвиток, час-
тота захворювання ГРЗ, реакція на зміни зовнішнього середовища. 

Силу загартовуючого чинника збільшують поступово. Позитив-
ний вплив загартування на організм можливий лише при суворому 
дотриманні вказаного правила. Збільшення сили дії загартовуючого 
чинника проводиться залежно від індивідуальної реакції організму 
дитини. При різкому зниженні температури загартовуючого чинника 
частішає пульс і дихання, може настати переохолодження організму. 
Тому при загартуванні дітей необхідно уникати дії надмірно низь-
ких і надмірно високих температур, як сильних подразників. Загар-
тування організму необхідно проводити у всі сезони року. 

Загартування шляхом повітряних ванн може носити місцевий і 
загальний характер, тобто дитина при цьому може бути роздягне-
ною частково або повністю. Дітям повітряні ванни рекомендується 
проводити під час гімнастики або занять з фізкультури. Температура 
повітря при цьому має бути 17-18° С. Для часто хворіючих дітей 
початкова температура повітря має бути 19-20° С залежно від са-
мопочуття. Доступним методом загартування повітрям є прогулянки. 
Діти, які часто хворіють на ГРЗ, повинні гуляти два рази на день 
протягом двох години в холодну пору року, необмежено — у теплі 
місяці [2]. Прогулянка здійснюється спочатку у вигляді спокійних 
ігор, а потім змінюються на активну діяльність (катання на санках, 
гра в сніжки тощо). 

Загартування у вигляді водних процедур розглядається як один 
з дієвих засобів загартування дітей. Водні процедури проводяться 
щодня протягом року. Загартування водою бажано починати влітку, 
а в холодну пору року їх слід проводити в приміщенні при темпе-
ратурі повітря не нижче 19-20° С. Для дітей, які часто хворіють на 
ГРЗ, режим загартування має бути особливим у зв’язку із зміною 
реактивності організму й підвищеною чутливістю до охолодження. 

Отже, загартування — ефективний немедикаментозний засіб, що 
дозволяє тренувати дитячий організм, удосконалювати його захисні 
механізми, підвищувати здатність протистояти патологічним змінам 
у ньому. Загартування розглядається як адаптація, що досягається 
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багаторазовим тренувальним впливом того чи іншого загартувально-
го фактора. Для попередження захворюваності дітей на грип та ГРЗ, 
а також для покращення фізичного розвитку, працездатності до-
шкільнят слід активно впроваджувати різні елементи загартування 
у фізичне виховання дітей у дитячих садках. 
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ВАЛЕОПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я 
СТУДЕНТІВ З ПОРУШЕНИМ ЗОРОМ 

Гончаренко М. С., Самойлова Н. В. 
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 

61022, м. Харків, пл. Свободи, 6, кафедра валеології 
тел. (057) 707-56-33, mail: samoilovanatawa@yandex.ru 

Серед студентів з порушеним зором, все частіше зустрічаються 
студенти, які мають відхилення у стані здоров’я. Саме тому одним із 
пріоритетних завдань вищих навчальних закладів є оптимізація умов 
навчального процесу для студентів з проблемами зору з метою по-
передження подальшого погіршення зору та профілактики захво-
рюваності загалом. 

Оскільки запорукою профілактики порушень зору, а також їх по-
дальшого прогресування є особиста мотивація кожного студента до 
комплексного збереження здоров’я та його валеологічна компетент-
ність, доцільним є використання потенціалу валеологічної освіти та 
просвіти серед студентів. 

Попередні дослідження рівня валеологічної компетентності сту-
дентів з порушеним зором показали, що більшість студентів (67%) 
мають достатній рівень, але серед усіх компонентів валеологічної 
компетентності найнижчі показники отримано за операційно-вольо-
вим компонентом, що знижує цінність отриманих знань. 
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Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні змісту програ-
ми щодо формування валеологічної компетентності студентів з пору-
шенням функції зору та експериментальній перевірці її ефективності. 

Враховуючи те, що причинами порушення функції зору є фізіоло-
гічні, психологічні та духовні чинники, головна ідея програми щодо 
збереження здоров’я студентів молодших курсів базується на ком-
плексному впливі на формування їх валеологічної компетентності. 

Програма занять, що містить 9 занять по 2 години, передбачала, 
що впродовж всього періоду навчання студентам надаватимуться 
знання про сучасні технології відновлення та зміцнення здоров’я, які 
вони використовуватимуть в аудиторній та позааудиторній роботі. 

Умовами ефективного засвоєння знань були: 1) урахування попе-
реднього досвіду педагогів та науковців, що досліджували проблеми 
формування здоров’я студентів з порушеним зором 2) актуалізація 
вже існуючих знань про здоров’я та ЗСЖ; 3) проведення занять у 
тренінговій та лекційній формах; 4) проведення вправ для профілак-
тики порушень зору. Перед проведенням кожного заняття студенти 
ділилися своїми очікуваннями, після — враженнями та побажаннями. 

Для перевірки ефективності розробленої програми було сформова-
но 2 групи студентів-першокурсників з порушеним зором, з них 18 
осіб складали контрольну групу студентів (КГ), 18 осіб — експери-
ментальну (ЕГ). Студенти ЕГ приймали участь в реалізації програми, 
в ході роботи досліджувалися їх психоемоційний стан, рівні сфор-
мованості компонентів валеологічної компетентності та враження. 

За результатами експериментальної перевірки ефективності програ-
ми виявлено достовірне (на рівні р < 0,1) підвищення рівня валеоло-
гічної компетентності у студентів ЕГ, зокрема загальний показник 
валеологічної компетентності значно підвищився — високий рівень 
збільшився на 33%, середній — зменшився на 22%, низький — 
зменшився на 11%. 

Також встановлено підвищення рівня знань студентів з питань збере-
ження здоров’я. Після експерименту продуктивний рівень збільшився на 
27%, середній на 1%, а низький з 28% початкового результату досяг 0%. 

Виявлено зміни й у показниках рівня самооцінки здоров’я студен-
тів, так на 17% респондентів стало менше з показниками поганого 
рівня самооцінки стану здоров’я, задовільний рівень зменшився на 
3%, добрий збільшився на 16%, а відмінний підвищився на 4%. У 
показниках студентів КГ суттєвих, достовірних змін не виявлено. 

Отже, за результатами експериментальної роботи доведено ефек-
тивність розробленої програми, що дає можливість використовува-
ти її як засобу щодо формування валеологічної компетентності сту-
дентів з порушеним зором. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 
МЕТОДИКИ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ  

З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Довгаль В. І., 
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут 

ім. Т. Г. Шевченка, 
47003 Тернопільська обл., м. Кременець, Ліцейна, 1 

тел. (096)-8131055, Dovgal07@ukr.net 

Нами запропоновано експериментальну програму оздоровчих тре-
нувань для підлітків із затримкою психічного розвитку (ЗПР). Піс-
ля 8 місяців формувального експерименту були проведені повторні 
дослідження фізичної працездатності в експериментальній і конт-
рольній групах підлітків із з. У формувальному педагогічному екс-
перименті брали участь 43 учні із ЗПР що навчались у 7 класах ре-
абілітаційного центру «Надія» м. Луцьк Волинської області. 

Підлітки, які ввійшли до експериментальної групи, крім двох з по-
ловиною годин фізичної культури на тиждень, передбачених компле-
ксною шкільною програмою, займалися додатково на факультативі 
з фізичної культури один раз на тиждень у післяурочний час, у віль-
ні від уроків фізкультури дні. Програма додаткових тренувань експе-
риментальної групи включала переважно вправи на розвиток аероб-
них можливостей — тривалий малоінтенсивний біг, легкоатлетичні 
елементи, кросову та лижну підготовку, спортивні та рухливі ігри. 
Тривалість аеробної роботи поступово підвищувалася з 5 хв. на по-
чатку до 30 хв. у кінці навчального року. Навантаження виконува-
лося при частоті пульсу 130–150 уд/хв. 

За нашими результатами після формувального дослідження у під-
літків у підлітків із ЗПР експериментальної групи, не виявлено ста-
тистично значимої різниці за антропометричними показниками. До-
стовірна різниця виявлена тільки за індексом Кетле. У дівчат та 
хлопців експериментальної групи показники були вірогідно більшими 
(р < 0,05). Важливим завданням учителя фізичної культури чи тре-
нера юних спортсменів є визначення функціональних можливостей 
дихальної і серцево-судинної систем дітей та підлітків, а також їх 
змін під впливом різних фізичних вправ. У основній групі життєва 
ємність легень зросла на 21% як у хлопців, так і у дівчат, тоді як у 
контрольній за річний приріст становив відповідно 15,6% та 9,4% 



спортивна і професійна Секція ІІІ 
з інвалідністю 

 - 183 -

відповідно. Проба Штанге належить до найпростіших способів кон-
тролю функціональних можливостей дихальної системи. Отримані 
нами середні величини МЗД в експериментальній групі хлопців мають 
статистично значимо вірогідні прирости (р< 0,05). У дівчат експери-
ментальної групи спостерігається тенденція до збільшення даного 
показника. При вивченні показників максимальної об’ємної швид-
кості видиху і вдиху встановлено, що у основній групі максималь-
на об’ємна швидкість вдиху зростає на 12,2% у хлопців та на 16,6% 
у дівчат, тоді як у контрольній приріст становив лише відповідно 6,4% 
та 6,8% відповідно. 

За результатами досліджень частота серцевих скорочень виявле-
но високо вірогідне зменшення (р < 0,001) показника у хлопців та 
дівчат експериментальної групи, порівняно з школярами контроль-
ної групи. Отже, суттєве зменшення ЧСС у хлопців і у дівчат у стані 
спокою в експериментальній групі засвідчують про сприятливий 
характер адаптації серця підлітків із ЗПР до фізичних навантажень 
аеробного характеру. Дані, отримані після формувального експери-
менту, вказують на відсутність змін (р > 0,05) систолічного артері-
ального тиску в експериментальній групі у хлопців і дівчат, хоча в 
експериментальній групі хлопців проглядається тенденція до зме-
ншення цього показника. Виявлена статистично достовірна різниці 
між експериментальною та контрольною групами у хлопців за ар-
теріальним діастолічним тиском, хоча в контрольній групі спостері-
гали тенденцію до зменшення. Якщо у дівчата хлопців контрольної 
групи статистично достовірної різниці між пульсовим артеріальним 
тиском не виявлено, то у хлопців експериментальної групи цей по-
казник статистично значимо більший (р < 0,01). За середнім арте-
ріальним тиском достовірно нижчим (р > 0,05) є даний показник у 
експериментальній групі дівчат, порівняно з контрольною. Отже, 
суттєве зменшення ЧСС (р < 0,001) у хлопців і у дівчат у стані спо-
кою в експериментальній групі після педагогічного експерименту 
засвідчує сприятливий характер адаптації серця підлітків із ЗПР до 
фізичних навантажень аеробного характеру. 
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РОЗВИТОК ПСИХОМОТОРНИХ ФУНКЦІЙ  
ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ  

ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
Журавель Н. В., 

магістрант спеціальності «Фізична реабілітація» 
Полтавський інститут економіки і права ВМУРоЛ «Україна» 

Одним із напрямків сучасної соціальної політики в Україні є ство-
рення необхідних умов для занять фізичною культурою і спортом 
дітям із порушенням слуху, що забезпечує реалізацію їхнього права 
на самореалізацію та самоствердження. Питанням реабілітації шко-
лярів з порушеннями слуху сьогодні приділяється особлива увага, 
про що свідчить значна кількість наукових публікацій з цієї теми. 

Відомо, що ураження слуху негативно впливає на психічний і мо-
торний розвиток глухих дітей, їх соціалізацію й адаптацію до вимог 
суспільства. Тому специфічними завданнями фізичного виховання 
при глухоті є розвиток психомоторних характеристик дітей: просто-
рової орієнтації, раціонального розподілу м’язових зусиль, швидко-
сті рухових реакцій, здатності до м’язового розслаблення, почуття 
часу, почуття ритму, рухової пам’яті. Відставання цих характерис-
тик у глухих дітей пов’язано з вадами слуху та зниженням вести-
булярної функції [1]. 

Важливою педагогічною умовою корекції психомоторних функ-
цій дітей із порушеннями слуху є гуманно-орієнтована та корекцій-
но-розвивальна спрямованість навчально-виховного процесу з фізич-
ного виховання. Зауважимо, що розвиток слухового сприймання та 
своєчасне слухопротезування цієї категорії дітей повинні розгляда-
тися як одна з умов корекційно-педагогічного процесу з фізичного 
виховання. Ураховуючи взаємозалежність і взаємовплив рухового та 
слухового аналізаторів, формування знань, практичних умінь і на-
вичок, а також необхідність розвитку залишкового слуху на різного 
роду заняттях, у практиці фізичного виховання цих дітей важливе 
місце повинно відводитися словесним методам навчання із засто-
суванням різних форм мовлення, спеціальних форм (дактиль, жес-
то-мімічне мовлення, а також наочним методам: звукової і світло-
вої сигналізації, музичного супроводу фізичних вправ. 

У процесі соціальної інтеграції групові заняття фізичними впра-
вами, як засіб реабілітації осіб з порушеннями слуху, займають одне 
з провідних місць. Вони є перевіреними практикою засобами, що 
сприяють більш швидкому відновленню порушень функцій опорно-
рухового апарату. 
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Ученими доведено ефективність впливу легкоатлетичних вправ на 
розвиток рухових якостей глухих школярів, підвищення їхньої фі-
зичної працездатності (Н. Байкіна, А. Костанян). З’ясовано корекцій-
но-розвивальний вплив занять плаванням (В. Зайцева), спортивним 
орієнтуванням (О. Романенко) на фізичний і пізнавальний розвиток 
глухих дітей. Доведено, що розвитку різних видів координаційних 
здібностей глухих дітей сприяють гімнастичні вправи та музично-
ритмічні заняття (Е. Абілова, І. Грибовська, Н. Лещій, І. Ляхова, 
О. Форостян). 

Практика доводить, що для розвитку психомоторної функції глу-
хих дітей шкільного віку слід дотримуватися таких методичних прин-
ципів: урахування основного дефекту, індивідуальних вікових і психо-
моторних особливостей розвитку цієї категорії дітей; комплексного 
підходу до корекції психомоторної функції; компенсаторної спря-
мованості педагогічних впливів з опорою на збережені аналізатори; 
адекватності, варіативності підбору засобів та методів фізичної куль-
тури психофізичним можливостями дітей із порушенням слуху[2]. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ  
В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

І. Б. Іванова, 
доцент 

Г. Титова, 
студентка магістратури з соціальної роботи, 

Інститут соціальних технологій 
Інклюзивна освіта вимагає розробки інноваційних технологій, 

спрямованих на збереження здоров’я дітей. За визначенням ВООЗ, 
здоров’я — це «стан повного фізичного, душевного і соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад». На-
вчання дітей в умовах інтегрованого навчання підвищує значимість 
завдань створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, які 
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вирішуються не тільки засобами медицини і реабілітології, але і пе-
дагогіки, соціальної педагогіки, соціальної роботи. Завдання здо-
ров’язберігаючих технологій — створення доброзичливого психо-
логічного мікроклімату в дитячому і педагогічному колективі, при-
вернення уваги до формування культури почуттів і взаємостосунків, 
емпатії і толерантності, підтримки і розвитку збереженого здоров’я. 
Дана концепція формує новий погляд на технологію соціальної 
профілактики в соціальній роботі в загальноосвітній школі, основна 
мета якої починає формулюватись не термінах превенції негатив-
ного явища, а в термінах формування, розвитку, підтримки, збере-
ження, дбайливого ставлення до фізичного, духовного і душевного 
і соціального здоров’я дитини. 

Збереження здоров’я дітей одним із перших почав досліджувати 
видатний радянський педагог, директор Павлишської середньої школи 
О. В. Сухомлинський. Протягом свого розвитку школа сформувала 
триступеневу модель збереження здоров’я: у навчальному процесі 
увага учнів акцентувалась на принципах здоров’я і змінах поведінки 
з орієнтацією на здоров’ї; шкільна медична служба здійснювала про-
філактику, ранню діагностику і подолання проблем, які виникають 
у здоров’ї дітей; здорове середовище у процесі навчання пов’язу-
валось з гігієнічною і психологічною атмосферою, з безпечним і ра-
ціональним харчуванням для дітей. 

За характером діяльності здоров’язберігаючі технології підрозді-
ляються на вузькоспеціалізовані (медичні, соціальні, психологічні) 
та інтегровані (технології комплексної профілактики захворювань, 
корекції і реабілітації здоров’я), педагогічні технології, які сприяють 
формуванню здорового способу життя.  

У загальноосвітній школі складовою частиною здоров’язберіга-
ючої педагогічної технології можуть стати прикладні просвітницькі 
методики. Просвітницькі методики відповідають на запитання «як, 
яким чином» надати дітям якісну інформацію щодо життєво важли-
вих аспектів буття, «як, яким чином» нейтралізувати негативний вплив 
інформаційного простору, «як, яким чином» сформувати розумну 
адаптованість особистості до різних умов соціального життя, пози-
тивне бачення дійсності, просоціальну поведінку. Найбільш важли-
вими у практиці соціальної роботи у школі використовуються такі 
просвітницькі методики: методика проведення просвітницької гри; 
методика проведення просвітницької бесіди для підлітків і молоді; 
методика проведення просвітницького тренінгу для старшокласни-
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ків; методика проведення просвітницького масового заходу; мето-
дика розробки і презентації інформаційних матеріалів. Основними 
особливостями реалізації просвітницьких методик в інтегрованому 
шкільному середовищі є: соціально-педагогічний характер, орієнта-
ція на позитивну соціалізацію, формування і розвиток особистості; 
надання якісної інформації з найбільш важливих аспектів життя су-
часної людини, формування обізнаності і соціальної компетентності; 
формулювання теми і вживання термінологічного апарату відповідно 
до вікової категорії дітей; вибір приміщення і обладнання відповідно 
до форм і методів просвітницького впливу; визначення аудиторії 
учасників, часових рамок, форм і методів просвітницького впливу. 
Методами просвітницького впливу є: вербальні, невербальні, наочні 
та аудіовізуальні, рухові, образотворчо-художні та музичні. Сумісна 
участь дітей у соціально-педагогічній діяльності, спрямованій на 
формування і збереження здоров’я в умовах інклюзивної освіти — 
важлива умова формування особистості, позитивного ставлення до 
себе та оточуючих. 

 
 
ДОСВІД РОБОТИ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

І. В. Кліменко, 
к. мед. н., доцент, начальник відділу ДЗ « Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка», 

91011, м. Луганськ, вул Оборонна, 2; тел.: 0990401258, 
іrina-info@rambler.ru 

Найголовнішими проблемами, які потребують негайного вирішен-
ня, залишаються проблеми соціальної ізольованості молоді з особ-
ливими потребами і надзвичайно складні умови існування сімей, що 
виховують дітей з інвалідністю. 

Керуючись ініціативами Уряду та Президента України (Указ Пре-
зидента України від 18.12.2007 р. за № 1228/2007 «Про додаткові 
заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб 
з обмеженими фізичними можливостями»), діючими державними про-
грамами, фахівці ДЗ «Луганський національний університет імені 
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Тараса Шевченка» шукають оптимальні шляхи, щоб досягти макси-
мального результату щодо вирішення проблем рівного доступу до 
освіти людей з обмеженими можливостями. На 15.12.2008 р. по всій 
території Луганської області нами було зареєстровано близько 200 
осіб, які виявили бажання вступити до університету у 2009 році. 170 
осіб навчалося у 2010 році, 100 осіб у 2011 році та 236 студентів — у 
2012 році. У 2013 студентами стали 56 абітурієнтів з різними особли-
вими потребами. Студенти отримуют освіту за 55 спеціальностями. 

З метою створення сприятливих соціально-педагогічних, психоло-
гічних, соціально-економічних, медичних, організаційних та правових 
умов і гарантій для реалізації прав молоді з інвалідністю на отриман-
ня вищої освіти у відповідності до інтелектуальних, психологічних 
та фізичних можливостей особистості, на виконання Комплексної 
Програми освіти та фахової підготовки студентів з інвалідністю в 
Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, 
було створено відділ з питань реабілітації студентів з особливим ос-
вітніми потребами. Відділ є структурним підрозділом з комплексної 
реабілітації, цільовим призначенням якого є забезпечєння реалізації 
соціально-економічних, медичних, фізичних, психологічних, педаго-
гічних, професійних та інших заходів відновлювального характеру, 
спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, 
усунення чи максимально можливу компенсацію обмежень життє-
діяльності, відновлення здоров’я та трудових навичок студентів з 
числа молоді з інвалідністю, корекцію психічних процесів, інтегра-
цію студентів з особливими потребами до університетського сере-
довища, здобуття ними освіти, їх трудову зайнятість, незалежно від 
нозології, причин інвалідності та сприяння їх адаптації в навколи-
шнє середовищє, економічній та побутовій самостійності. 

У результаті діяльності відділу: 1. Створенні сприятливі умови для 
всебічно гармонійного розвитку, засвоєння студентами з інвалідні-
стю знань, умінь і навичок з метою допомоги їм у здобутті віщої ос-
віти та професійного становлення. 2. Складані індівідуальні плани 
навчання, що дає змогу виявляти наміри студентів, формувати захо-
ди для підтримки студентів з особливими потребами для досягнен-
ня академічних цілей. 3. Здійснюється комплексна соціальна, психо-
логічна, педагогічна, медична, фізична, професійна, соціокультурна 
та інші види реабілітації й соціальної адаптації студентів з особли-
вим освітніми потребами. 4. Функціонує кабінет з фізичної реабілі-



спортивна і професійна Секція ІІІ 
з інвалідністю 

 - 189 -

тації та фізіотерапії. 5. Створені робочиі місця та працевлаштовані 
у відділ випускники з особливим потребами на умовах постійної 
роботи. 6. Створені умови для набуття студентами інтегрованого 
соціального досвіду з метою інтеграції в суспільство за допомогою 
участі у волонтерському загоні. 7. Впровадженні постійно діючі на-
вчальні курсу для викладачів вищих та середніх навчальних закладів з 
питань інклюзії за підтримки Національної Асамблеї інвалідів України. 

Таким чином, створені умови комплексної реалізації всіх форм та 
видів реабілітації для інклюзивного навчання студентів з особли-
вими потребами. 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ  
ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ 

Колядич О. І., 
Інститут соціальних технологій, 

Університет «Україна», вул. Львівська, 23, 
тел. 050 694 98 02, е-mail: o_kolyadich@ukr.net 

Бурхливий ріст, активність обмінних процесів, зниження пасив-
ного імунітету у перші місяці життя пред’являть великі вимоги до 
фізичного виховання дитини. Відомо, що дитина, позбавлена дос-
татньої рухової активності, помітно відстає у фізичному розвитку. 
Гіпокінезія дуже швидко призводить до порушень сили, рухливості 
та рівноваги основних кіркових процесів — збудження та гальму-
вання. Дитина стає в’ялою, апатичною, неадекватно реагує на на-
вколишнє оточення. 

Великі зміни відбуваються при нестачі рухів і в кістково-м’язовій 
системі: погіршується скоротлива функція м’язів, вони швидко атро-
фуються; із кісток внаслідок порушення обмінних процесів вими-
ваються солі, що може призвести до розвитку патологічних явищ. 
У дитини на першому році життя переважає діафрагмальне дихання. 
Знижена рухлива активність сприяє поверхневому диханню і може 
стати причиною виникнення пневмонії. 

Ось чому велике значення для попередження захворювань та укріп-
лення здоров’я дитини має правильне фізичне виховання. При цьому 
важливу роль відіграють організація загального режиму, достатнє 
перебування дитини на свіжому повітрі, повноцінне харчування. У 
комплексі цих заходів певне місце займають гімнастика, масаж, 
загартовуючі процедури. Їх позитивна дія зумовлена стимуляцією 
фізіологічних процесів в організмі. 
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Адекватно підібрана ЛФК стає важливим методом реабілітації ді-
тей, хворих та груп ризику. Це найбільш універсальний метод лі-
кування, який впливає як на весь організм дитини в цілому, так і на 
його окремі органи і тканини. 

Засоби ЛФК завжди використовуються у поєднанні з дією на сен-
сорні рецептори. Тому ЛФК велике значення має як метод вихован-
ня пізнавальної діяльності дитини, її інтелекту, мови і повинна викли-
кати інтерес у дітей, проводитись на позитивному емоційному фоні. 

У перші 3–4 міс. життя, коли у дитини виражений фізіологічний гі-
пертонус м’язів-згиначів нижніх та верхніх кінцівок, застосовуються 
тільки рефлекторні фізичні вправи. До того ж слід використовувати 
переважно ті рефлекси, які викликають скорочення м’язів-розгиначів. 

Після 3–4 місяців у комплекс гімнастики включають і пасивні впра-
ви (за відсутності вираженої гіпертонії кінцівок). Якщо зберігається 
незначний гіпертонус м’язів, потрібно перш за все розслабити спа-
стично скорочені м’язи і тільки потім проводити пасивні вправи. 
Для розслаблення цих м’язів використовують не тільки розслаблю-
ючі прийоми масажу, але і деякі спеціальні пасивні вправи. 

У 2-му півріччі життя з’являється вже багато умовних зв’язків, які 
виникли на базі безумовних, і при нормальному розвитку дитина ві-
ком старше 6 міс. починає робити активні рухи. Тому у комплекси 
лікувальної гімнастики широко вводяться активні фізичні вправи: 
поворот зі спини на живіт, повзання за предметом, піднімання рук 
за іграшкою, відштовхування м’яча ногою у відповідь на словесну 
команду, повороти голови і корпусу в сторони тощо. На заняттях 
широко використовуються кільця, обручі, м’ячі, іграшки та ін. 

У дітей грудного віку гімнастику, як правило, поєднують маса-
жем. В основі механізму дії масажу лежать складні процеси рефлек-
торного, нейрогуморального, ендокринного, обмінного характеру. 

Під впливом масажу розширюються судини шкіри, відкриваються 
резервні капіляри, значно покращується крово- та лімфообіг, активі-
зуються обмінні процеси, нормалізується м’язовий тонус. Загаль-
ний масаж з дітьми можна проводити починаючи з місячного віку. 
Масаж як і гімнастику, рекомендується проводити у години, коли 
дитина не спить, не раніше, ніж через 40–60 хв. після годування. 

Прищеплення навичок фізичної культури у дитячому віці — у пе-
ріод посиленого росту організму, коли всі органи і тканини найбільш 
здатні до розвитку, а, якщо потрібно, і до регенерації, — особливо 
цінно та ефективно. 
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ПСИХОЛОГО-ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ АЛКОЗАЛЕЖНИХ 

Колядич О. І., Копочинська Ю. В., 
Інститут соціальних технологій, Університет «Україна», 

е-mail: o_kolyadich@ukr.net 

Соціологічні опитування молоді, проведені науковцями в Україні, 
виявили, що більш як 85% анкетованих підтвердили свою причет-
ність до вживання, хоча б один раз, міцних алкогольних напоїв. 

Щорічно реєструється від 95 до 113 випадків отруєнь алкопрепа-
ратами дітей, що спробували алкоголь заради насолоди. Тому го-
ворити про тенденції зменшення алкоотруєнь серед підлітків під-
став немає [1]. 

Аналіз використаних літературних й наукових джерел, в яких ви-
світлені питання фізичної реабілітації алкозалежних, показав, що ви-
рішальну роль відіграють профілактика і корекція у поєднанні з ви-
користанням фізичних вправ у вирішенні проблеми алкоголізму та 
впливу цих складових на здоров’я людей [4]. 

Суть методів профілактики і реабілітації полягають в тому, що 
вони є адекватними для алкозалежних хворих. Свідоме виконання 
хворими профілактичних заходів ставить їх в умови активної діяль-
ності, прояву психічних та соматичних функцій. Активність хворого 
зміцнює впливи ЦНС, підвищує тонус, сприяє успішному процесу 
відновлення. Необхідно терміново й активно вести профілактичну 
роботу в боротьбі з алкоголізмом, використовуючи весь арсенал до-
ступних методів, засобів та коштів. 

Головна мета використання засобів фізичної реабілітації — це про-
філактика застійних явищ у легенях, бронхах, патологічних проявів 
в серцево-судинній системі, скорочення термінів одужання алкоза-
лежних [2]. 

Всі засоби, що застосовуються з метою профілактики набутих за-
хворювань та профілактики алкоголю поділяються на групи: 

1. Засоби здорового способу життя, що включають фізичні вправи, 
сили природи, гігієнічні фактори, загартування, режим дня, психо-
корекцію, медико-біологічні фактори відновлення та нетрадиційні 
засоби. 

2. Кінезіотерапія — вправи рухами з обтяжуваннями, палицями, 
колами, гантелями, фітнес, ходьба, біг, різні види ігор, вправи на 
тренажерах тощо. 



Секція ІІІ Медична, фізична, 
реабілітація людей 

 - 192 -

Метод кінезіотерапії полягає в тому, що пацієнти навчаються про-
веденню комплексів вправ. Фізичні вправи, сформовані в комплекси, 
у поєднанні з різними видами дихання роблять позитивний вплив 
на емоційно — афективну сферу людини. Дія комплексів заснова-
но на нормальній фізіології людини. У середньому кожен комплекс 
складається з 8–12 вправ. Виконання вправ пов’язано з фізичним 
навантаженням, яке може створювати дискомфортні відчуття у па-
цієнта (м’язову, почуття фізичної втоми) і емоційне опір — «не 
можу», «не хочу», «навіщо це потрібно»). 

З метою підвищення зацікавленості алкозалежних хворих у реа-
білітаційних заняттях необхідно використовувати різні стратегії: 

• доступність процедури програми фізичними навантаженнями; 
• вирішення реабілітаційних завдань хворими; 
• загальна підтримка; 
• схильність до виду діяльності, що приносять задоволення та ко-

ристь здоров’ю; 
• кваліфікований персонал, приємне проведення часу, спілкуван-

ня тощо. 
Після інтенсивної психолого-фізичної реабілітації для відновлен-

ня психологічного стану в алкозалежних спостерігаються позитив-
ні зміни під час хвороби та після проведеного лікувального та від-
новного процесів. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ 
З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 

Колядич О. І., Копочинська Ю. В., 
Інститут соціальних технологій, Університет «Україна», 

е-mail: o_kolyadich@ukr.net 

Нормальна функція органу слуху має вирішальне значення для 
загального розвитку людини. Це визначається тим, що слуховий 
аналізатор є одним із основних каналів, по якому людина одержує 
інформацію про навколишній світ. Нажаль, останнім часом збільши-
лась кількість дітей, що мають вроджені вади слуху. 

Відповідно до статистики Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я, кількість дітей у віці до 16 років, які мають порушення слу-
ху різної етіології, в Україні налічується близько 19 тисяч. 

Дітям з порушеннями слуху властиві різноманітні порушення в 
руховій сфері, до найбільш характерних відносяться: 

− недостатньо точна координація і невпевненість в рухах, що особ-
ливо помітно при оволодінні навичкою ходьби у малюків, і вияв-
ляється в більш старшому віці у вигляді човгання під час ходьби; 

− відносна сповільненість оволодіння руховими навичками; 
− труднощі збереження статистичної та динамічної рівноваги; 
− відносно низький рівень розвитку орієнтування в просторі; 
− уповільнена швидкість виконання окремих рухів, всього тем-

пу діяльності в цілому в порівнянні зі здоровими дітьми [2]. 
Активне втручання при ранньому виявленні дітей з порушення-

ми слуху є основою ефективності реабілітації дітей з вадами слуху. 
Мета реабілітації: поліпшити стан здоров’я та працездатність ді-

тей з порушеннями слуху.  
Головними завданнями фізичної реабілітації є: 
− корекція основних рухів; 
− забезпечення розвитку особистості в суспільстві; 
− корекція та розвиток координаційних здібностей; 
− профілактика соматичних порушень; 
− розвиток пізнавальної сфери. 
Індивідуальна програма реабілітації повинна включати в себе 

різні засоби та методи реабілітаційних заходів: 
− лікувальна фізична культура — загальнорозвиваючі, танцю-

вально-ритмічні, ритмо-пластичні вправи, рухливі ігри, плавання [3]; 
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− фізіотерапія: акупунктура, лазеро- та електропунктура, стиму-
ляції електрострумом структур внутрішнього вуха, фоноелектрофо-
рез, гіпербарична оксигенація, електрофорез, гальванізація, місцева 
дарсонвалізація, діадинамотерапія, амплипульстерапія тощо; 

− механотерапія — використання технічних засобів реабілітації, 
спеціальні засоби для самообслуговування, догляду, орієнтування, 
спілкування, обмін інформації та засоби для навчання і занять тру-
довою діяльністю, слухові протези; 

− масаж — точковий масаж, Су-Джок; 
− працетерапія — оволодіння навиками самообслуговування. 
Застосування засобів фізичної реабілітації дітей з вадами слуху 

дозволить значно змінити показники їх психофізичного стану. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
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Медико-біологічне значення остеохондрозу хребта і його невро-
логічних проявів доведено великою кількістю досліджень і в даний 
час сумнівів не викликає. Актуальність теми підтверджується знач-
ним збільшенням кількості хворих остеохондрозом хребта і необ-
хідністю їх швидкої й ефективної реабілітації з метою більш швид-
кого повернення до трудової і професійної діяльності. 
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Основними причинами ураження хребетних структур вважають 
несприятливу спадковість, вікові зміни в організмі, надмірні фізичні 
навантаження, порушення постави, нервово-психічні стреси, травми. 
Тому для реабілітації хворих остеохондрозом доцільно використо-
вувати методику фізичної реабілітації, що ґрунтується на силових 
вправах на спеціальному реабілітаційному устаткуванні в сполучен-
ні з водними процедурами, суглобною гімнастикою з елементами 
аеробіки, масажем і мануальною терапією. 

Для вирішення поставлених завдань є розроблена така методика: 
– силові вправи на тренажерах спеціального типу, що дозволя-

ють здійснювати диференційовано спрямований вплив на визначені 
групи м’язів і індивідуально дозувати навантаження по амплітуді, 
обтяженню і структурі руху, що було особливе важливо для хворих 
остеохондрозом хребта; ці вправи були спрямовані на розвиток си-
лової витривалості м’язів, підвищення рухливості хребта, корекцію 
порушень постави, купірування спазмів м’язів хребта і хворій у спині; 

– суглобна гімнастика з елементами аеробіки, стретчингу, йоги, 
що сприяли вирішенню завдань купірування спазмів м’язів хребта і 
хворій у спині, корекції порушень постави, підвищення рухливості 
хребта, аеробної функції; 

– мануальна терапія, масаж, гідропроцедури — для купірування 
спазмів м’язів хребта і хворій у спині. 

Зазначені вище вправи і процедури були поділені на три блоки, 
що входять у структуру кожного заняття: 

– блок силових вправ на тренажерах (90 хв.); 
– блок суглобної гімнастики (30 хв.); 
– блок гідропроцедур (30 хв.). 
У межах кожного блоку програма будувалася з урахуванням ін-

дивідуальних особливостей: 
– інтенсивності болю в спині; 
– супутніх захворювань; 
– рівня фізичної підготовленості; 
– здатності до навчання новим вправам; 
– психологічної настроєності на виконання вправ, що вимагають 

значних фізичних і вольових зусиль. 
Лікувально-реабілітаційний курс складався з трьох циклів, кожен 

цикл — із дванадцяти занять. Перший цикл був адаптаційним, дру-
гий — відновно-тренувальним і третій — тренувальним. Після кур-
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сів усі пацієнти характеризували динаміку свого загального стану як 
позитивну. У них зникли болі, порушення функції периферичних нер-
вів, підвищилася м’язова сила, нормалізувалися рефлекси і чутливість, 
стан паравертебральних м’язів і обсяг рухів у суглобах, виправила-
ся постава, покращилася рухова активність, з’явилася можливість 
самостійно здійснювати роботи в будинку, підвищилася суспільна 
активність, нормалізувався психологічний стан. 

У хворих остеохондрозом поперекового відділу хребта у більшо-
сті випадків була відзначена позитивна динаміка. Це виразилося в 
зменшенні розмірів грижових випадань дисків, зниженні ступеня ком-
пресії, збільшення просвіту хребетного каналу і висоти міжхребце-
вих дисків. 

Отже, результат реабілітації хворих остеохондрозом і грижею між-
хребцевого диска показав стійкий терапевтичний ефект методу, легко 
відтвореного як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. Даний 
метод забезпечує відновлення повної працездатності без оперативно-
го лікування гриж міжхребцевих дисків практично в будь-якому віці. 

 
 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Крупа В. В. 
кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації 
Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна» 
29009, Україна, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 2А 

т/ф (0382) 70-45-64 
e-mail: hist.km.nauka @ mail.ru 

Дослідженнями вчених встановлено, що близько 20–30% дітей і 
студентів перших курсів вузів, мають ті чи інші вади стану здо-
ров’я; серед випускників шкіл вже близько 80% юнаків і дівчат не 
можна назвати абсолютно здоровими. Аналіз структури захворюва-
ності школярів переконливо свідчить про те, що в процесі шкіль-
ного навчання зростає кількість учнів із захворюваннями дихальної, 
серцево-судинної систем, системи травлення, більш частими є пору-
шення постави, все більше дітей страждають нервово-психічними 
розладами, захворюваннями зорового аналізатора. 
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Серед об’єктивних і суб’єктивних причин різкого зниження рівня 
здоров’я студентської молоді є глибока соціально-економічна криза, 
глобальні економічні проблеми, слабка матеріально-технічна база, 
недосконала структура системи охорони здоров’я, відставання наяв-
ної в країні системи принципів, методів і способів охорони та зміц-
нення здоров’я від вимог сьогодення, розбіжність систем знань, яки-
ми оперує національна освіта, і реалій того, що ми маємо сьогодні 
внаслідок бурхливих соціально-економічних змін. Іншими важливи-
ми причинами такого стану є санітарно-гігієнічне невігластво знач-
ної частини студентства, відсутність у багатьох з них пріоритету 
здоров’я та мотивації вести здоровий спосіб життя, як провідного 
чинника збереження й зміцнення здоров’я. 

У зв’язку з вище зазначеним професія реабілітолога є надзвичай-
но важливою і актуальною. Фахівець з фізичної реабілітації має вміти 
прискорювати процес одужання та пропагувати здоровий спосіб життя. 
Правильне проведення занять фізичного виховання та лікувальної 
фізкультури дозволяють це зробити. 

Основою здорового способу життя, ефективної профілактики різ-
них захворювань є особиста гігієна — комплекс заходів, спрямованих 
на збереження та зміцнення здоров’я, шляхом дотримання гігієніч-
них вимог у повсякденному житті й діяльності, гігієна тіла і ротової 
порожнини, гігієна фізичного виховання і загартування, гігієна стате-
вого життя, запобігання шкідливим звичкам, гігієна одягу та взуття, 
гігієна відпочинку і сну, психогігієна, гігієна розумової праці тощо. 

Реабілітолог, на відміну від вчителя фізичної культури, несе біль-
шу відповідальність за здоров’я людини та обов’язок перед суспільс-
твом, так як має на меті не підтримання організму на належному рівні, 
а його лікування засобами фізичного виховання. А тому він повинен 
досконало знати принципи, засоби та методи фізичного виховання та 
вміти їх застосовувати на практиці; проводити на високому профе-
сійному рівні заняття фізичного виховання. Часто реабілітологам не 
вистачає теоретичних і практичних знань, вмінь та навичок з фізич-
ного виховання. 

Дисципліна «Методика викладання фізичного виховання у на-
вчальних закладах» є надзвичайно важливою у процесі підготовки 
фахівців з фізичної реабілітації. Оскільки, реабілітолог повинен ме-
тодично правильно проводити заняття з фізичного виховання та ліку-
вальної фізичної культури, застосовуючи різноманітні методики про-
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відних спеціалістів. Він має вміти проводити заняття з людьми різних 
вікових груп (дошкільнятами, школярами, студентами, людьми до-
рослого та похилого віку) та людьми з різними рівнями здоров’я та 
різними групами захворювань (з обмеженими функціями, вадами 
опорно-рухового апарату, внутрішніх органів ті систем, зору, нер-
вової системи та психічними розладами, тощо). Фахівець має чітко 
знати структуру заняття та дотримуватись її. 

Знання з методики викладання різних видів спорту допоможуть 
в оптимальному підбиранні методики на заняттях. Реабілітологам 
необхідно знати теоретичні основи та практично виконувати основні 
елементи зі спортивної та художньої гімнастики, спортивних ігор 
(баскетболу, волейболу, футболу, гандболу, бадмінтону, великого та 
малого тенісу) легкої та важкої атлетики, плавання, тощо. 

Необхідно, щоб студенти проходили активну практику у школах 
та проводили заняття з фізичного виховання та лікувальної фізич-
ної культури. Вони мають вміти: складати різні види планів прове-
дення уроків (календарний, поурочний графічний та текстовий план, 
план-конспект уроку); підбирати комплекси вправ для людей з різ-
ними вадами (хворобами); організовувати позаурочні форми занять 
фізичними вправами (у режимі дня, позакласні, позашкільні). 

Поглибленні теоретичні знання та практика з фізичного вихован-
ня допоможуть фахівцям прискорити терміни та підвищити якість 
реабілітації, а також стати висококваліфікованими та корисними 
суспільству фахівцями. 

 
 
ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 
КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, 

ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ 

Кубрак Р. М., 
аспірант кафедри реабілітації, Інститут соціальних техноло-

гій Університету «Україна», тел. (093)-967-09-50 
науковий керівник: д. психол. н., доцент Лазуренко С. І. 

Фізична реабілітація має важливе значення для оптимізації росту 
і розвитку, попередження подальшої інвалідизації, а також скоро-
чення порушень м’язевої і рухової функції. Регу лярна рухова актив-
ність може в значній мірі допомогти особам з церебральним пара-
лічем стати самостійними продуктивними членами суспільства. 
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Задача роботи — вивчити можливості оптимізації функціональної 
активності кардіореспіраторної системи у хворих на дитячий цереб-
ральний параліч. 

Внаслідок пошкодження центральної нервової системи у багатьох 
осіб із ДЦП відмічається порушення формування рефлексів, що 
перешкоджає навчанню довільним рухам. При наявності аномаль-
ного патерна рефлексів дітям із ДЦП потрібні заняття фізичним 
вправами для подолання патологічних рефлексів разом з розвитком 
гнучкості і виправленням осанки [1]. 

Кількість хворих із ДЦП, що займались організовано або самос-
тійно фізичними вправами, завжди невелика. Оцінка фізичної підго-
товленості і проведення занять ними ускладнююються різного роду 
фізичними недоліками, атетозом, атаксією, відсутністю координації 
рухів і спастичністю, які часто асоційовані з даним захворюванням [2; 3]. 

Дослідження значної кількості фахівців дальнього зарубіжжя спря-
мовані на вивчення морфологічного розвитку дітей з церебральним 
паралічем в аспекті особливостей будови їх тіла та в залежності від 
особливостей харчування [1; 4]. 

Виявлено відхилення від норми показників діяльності серця при 
фізичних навантаженнях, дещо менші величини артеріального тиску 
в стані спокою, знижену толерантність до фізичних навантажень та 
порушення функції дихальної системи дітей 7–18 років з різними 
формами церебрального паралічу. 

Дихальна система повинна забезпечувати повну відповідність між 
кількістю кисню, що надходить у кров через легені, і швидкістю 
його споживання в тканинах, а так само відповідність між продук-
цією в тканинах і кількістю вуглекислого газу, що видаляється з 
організму через легені. Ця функція дихальної системи досягається 
за рахунок пристосування (регуляції) обсягу легеневої вентиляції до 
рівня метаболізму в організмі. Особи з церебральним паралічем зви-
чайно ведуть малорухомий спосіб життя і тому є підвищений ри-
зик розвитку захворювань дихальної і серцево-судинної системи. 

Отже, регулярні заняття по програмах рухової активності, що по-
будовані подібно до програм для здорових людей, можуть прино-
сити користь також хворим із ДЦП. 

 
 
 



Секція ІІІ Медична, фізична, 
реабілітація людей 

 - 200 -

Література 
1. Адаптивное физическое воспитание и спорт / под ред. Джозе-

фа П. Винника; пер. с англ. И. Андреев. — К.: Олимп. лит., 2010. — 
608 с. 

2. Бортфельд С. А., Рогачева Е. Н. Лечебная физическая куль-
тура и массаж при детском церебральном параличе. — Л.: Меди-
цина, 1986. — 176 с. 1, 2 а. л. из. 

3. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологичес-
ких основ до практического применения / О. Бар-Ор, Т. Роуланд; 
пер. с англ. И. Андреев. — К.: Олимп. лит., 2009. — 528 с. 

4. Основы персональной тренировки / под ред. Роджера В. Эрла, 
Томаса Р. Бехля; пер. с англ. И. Андреев. — К.: Олимп. лит., 2012. — 724 с. 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  
ПРИ НЕВРОПАТІЇ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

Кузьмін О. О., 
магістрант спеціальності «Фізична реабілітація», 

Полтавський інститут економіки і права ВМУРоЛ «Україна» 
Дані епідеміологічних досліджень вказують на високу пошире-

ність уражень лицевого нерва. Невропатія лицевого нерва посідає 
друге місце серед уражень периферійних нервів. У 18–26% спосте-
режень не відбувається повного відновлення функції лицевого нерва, 
залишається косметичний дефект у вигляді постневритичних конт-
рактур мімічних м’язів, який призводить до важких депресій, вироб-
ничої дезадаптації. Усе це зумовлює медико-соціальну значимість пи-
тань лікування уражень лицевого нерва та його ускладнень. Урахо-
вуючи високу частоту уражень лицевого нерва та значну кількість 
ускладнень, переважну захворюваність осіб працездатного віку, акту-
альним є пошук нових підходів у реабілітації цієї недуги [1]. 

Аналіз сучасних наукових відомостей показав, що в системі ре-
абілітації пацієнтів із невритом лицевого нерва велике значення при-
діляється лікувальній фізичній культурі (ЛФК). У ранньому періоді 
реабілітації використовують лікування положення, масаж, лікуваль-
ну гімнастику. Лікувальна гімнастика у ранньому періоді реабіліта-
ції передбачає: дозоване напруження і розслаблення м’язів здорової 
сторони, напруження і розслаблення м’язів, які формують мімічні 
образи. Ці вправи є лише підготовчим етапом до основного періоду. 
Основний (пізній) період реабілітації характеризується спонтанним 
відновленням функцій м’язів, яке поєднують з активним лікуванням, 
спеціальними фізичними вправами та іншими методами ЛФК. Ма-
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саж проводиться різними прийомами виходячи з топографії пато-
логічного процесу. У відновному періоді особливе значення приділя-
ється лікувальній гімнастиці. Усі вправи поділяють на декілька груп: 
диференційовані напруження окремих паретичних м’язів; дозовані 
напруження (розслаблення) всіх названих м’язів з наростанням си-
ли і навпаки; усвідомлення виключення м’яза з формування різних 
мімічних образів, ситуацій, посмішку, сміх, засмучення, подив; дозо-
ване напруження м’язів під час вимови звуків. 

Експериментальні дані науковців підтверджують, що важливу роль 
у реабілітації пацієнтів із невритом лицевого нерва відіграє фізіо-
терапевтичні лікування. Зокрема, вплив лазерним випромінюванням 
на ушкоджену тканину зменшує внутрішньоклітинний набряк за ра-
хунок поліпшення мікроциркуляції. За даними різних авторів, ла-
зерна енергія здатна стимулювати функцію нервових утворень, сприяє 
відновленню мікрогеморусла нерва. Лазерне випромінювання також 
має протизапальний та проти набряковий вплив. При цьому відмі-
чено, що біотканини є найбільш оптично прозорими до лазерного 
випромінювання ближнього інфрачервоного діапазону, що дозволяє 
інфрачервоній лазерній енергії проникнути на глибину до 7 см з 
найменшими втратами. 

Вплив лазерним випромінюванням на точки акупунктури, зона 
яких особливо насичена нервово-судинними елементами, крім вира-
женого місцевого ефекту, викликає формування потужного потоку 
аферентних імпульсів, які сприяють відновленню нормального фу-
нкціонування вищих адаптаційних структур організму, ліквідації 
патологічних домінантних вогнищ як у корі головного мозку, так і 
у підпорядкованих їй структурах нервової системи, що нормалізує ве-
гето-судинну регуляцію, поліпшує мозковий кровообіг. Таким чином, 
інфрачервоне лазерне випромінювання здатне поліпшувати мікро-
циркуляцію, стимулювати регенерацію нервових утворень, виявляти 
протибольовий, протинабряковий, протизапальний, імунокоригуючий 
вплив, тобто діяти на основні ланки патогенезу невриту лицевого 
нерва. Це дозволяє застосувати цей метод у комплексному лікуванні 
хворих на неврит лицевого нерва як у гострій стадії, так і при три-
валому перебігу захворювання. 
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МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ  
ЗІ ЗНАЧНИМИ ВАДАМИ СЛУХУ 

Кулакова Т. Б., 
кандидат медичних наук, лікар-сурдолог 

Міський медичний центр проблем слуху та мовлення «СУВАГ» 
м. Київ, вул. Володимирська, 43а, 01004, тел. 235-32-49, 

suvagkiev@mail.ru 

Медична допомога пацієнтам з вадами слуху повинна включати, 
перш за все, діагностичну роботу з метою якомога раніше виявити: 

– причину порушення слуху; 
– локалізацію ураження в слуховій системі; 
– коли виникло порушення слуху; 
– ступінь втрати слухової функції. 
Наступним є адекватне якісне слухопротезування в ранньому віці. 

Бінауральне слухопротезування має значні переваги перед корис-
туванням одним слуховим апаратом. 

Реабілітація людини зі значними вадами слуху в ранньому віці 
повинна включати не тільки діагностичне обстеження та слухопро-
тезування, але й допомогу дитині та її сім’ї в розвитку мовлення. 
Особливо це необхідно в мовленевий період, до 6–7 років. 

Реальним прикладом допомоги людям зі значними вадами слуху 
являє собою створення в 1991 році Головним управлінням охорони 
здоров’я м. Києва (нині Департамент охорони здоров’я) «Міського 
медичного центру проблем слуху та мовлення «СУВАГ». 

Назва «СУВАГ» означає: Система Універсальної Верботональної 
Методики слухання «Audition» академіка Губеріни. Ім’я хорватсь-
кого вченого — лінгвіста відоме в цілому світі. Головний зміст вер-
ботональної методики (ВТМ) полягає в реабілітації слухання й мо-
влення, розвитку всіх здібностей дитини й підготовки її до інтеграції 
у загальноосвітню школу та інших закладів освіти, в яких існує мовне 
середовище однолітків. 

У Центрі «СУВАГ» надаються наступні послуги: 
• консультативно-діагностична допомога з метою виявлення по-

рушень слуху та мовлення у дітей і дорослих;  
• проведення реабілітаційних занять з розвитку слухання та мо-

влення дітей; 
• профілактика порушення та розладу мовлення при гострій 

втраті слуху; 
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• підготовка пацієнтів дошкільного віку, що мають вади слуху, 
до навчання у школі; 

• організація та забезпечення процесу слухопротезування дітей 
та дорослих м. Києва новітніми моделями слухових апаратів, особ-
лива увага приділяється пільговим категоріям населення, інвалідам 
всіх категорій та ветеранам війни, чорнобильцям тощо; 

• консультативна та корекційна логопедична допомога при по-
рушеннях слуху та мовлення; 

• передопераційна діагностика та підготовка пацієнтів до кохле-
арної імплантації — найсучаснішого методу реабілітації слухової 
функції з постопераційною реабілітацією мовлення; 

• впровадження верботональної методології реабілітації слухання 
та мовлення в Україні. 

За час свого існування у Центрі «СУВАГ» отримали діагностичну 
допомогу понад 30 тис. дітей та реабілітаційну допомогу — більше 
2 тисяч дітей з порушенням слуху. 

 
 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ МОТОРНИХ УСТАНОВОК 
С. І. Лазуренко, 

д. психол. н., доцент 
Університет «Україна», м. Київ, вул. Львівська, 23; 

тел. 093-791-72-03, lazurenko23@ukr.net 
Завдання роботи — освітити деякі теоретичні положення пси-

хофізіології моторних установок. 
Загальнопсихологічну теорію установки розробив Д. М. Узнадзе, 

який експериментально довів наявність загальнопсихологічної готов-
ності до реалізації актуальної в даній ситуації потреби. Психофізіоло-
гічні механізми установки розкриваються, в тому числі, в загальному 
тонусі організму, що виражає позу суб’єкта в цілому, налаштування 
в сенсорній і моторній областях, що передує розгортанню способів 
здійснення дії. 

Ще у працях О. М. Леонтьєва виявлено порушення координації, 
вибіркові обмеження рухів з певною смисловою характеристикою і 
зміни моторних установок. Ці дані змусили розглянути питання про 
утворення і змінюваність установки в діяльності хворої руки. Зміна 
дії установки при периферичних травмах має загальну центральну 
природу (О. В. Запорожець). Стосовно цих випадків зберігає спра-
ведливість положення Д. Н. Узнадзе про те, що установка — це стан 
всієї особистості, але не окремих її органів. 
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Вирівнювання зовнішніх показників руху йде вже не за рахунок 
зміни установки відповідно до нових обставин, а за рахунок меха-
нізмів актуальної корекції. Замість грубих вторинних корекцій тут 
виступають тонші, «первинні», за висловлюванням М. О. Бернштейна. 
Відносно зовнішньої характеристики рух вже загалом перебудувався, 
але внутрішня його перебудова — оформлення відповідної устано-
вки — здійснюється, напевне, тільки при переході до наступного 
етапу. Потім зовнішня форма руху залишається колишньою, але 
внутрішня його характеристика — установчий бік — приходить у 
відповідність до нових умов. Рух вже виконується не частинами, 
шляхом виправлень під час виконання, а відповідно до внутрішньої 
готовності суб’єкта. При відновленні, тобто виході із «стану очіку-
вання», установка починає виявляти себе раніше в сенсорній, ніж в 
моторній сфері (О. В. Запорожець). 

Виконання рухових дій більш продуктивне при попередньому 
приведенні психомоторних і психофізіологічних функцій людини у 
відповідність до умов діяльності. Початок дії можливий тоді, коли 
не тільки центральна нервова система людини готова до нього, але 
і безпосередні виконавці (опорно-рухова система) можуть відповід-
но реалізувати рухове завдання. Такі шляхи формування готовності 
можуть бути використані також в інших сферах: навчанні трудовим 
операціям, реабілітації хворих з відхиленнями у стані опорно-рухо-
вого апарату та інше. 

У найбільш об’ємно і обґрунтовано розроблених психологічних 
та психофізіологічних теоретичних положеннях рухової активності 
образ є основним регулятором рухів. 

І. М. Сєченов трактував відчуття, сприйняття як «уламки з дійс-
ності» — її зразки, що виникають за законами рефлекторної діяль-
ності мозку. Образ взагалі, безвідносно до предмету, відображенням 
якого він є, не існує (С. Л. Рубінштейн). У процесі індивідуального 
розвитку в людини складається певна сенсорно-перцептивна орга-
нізація, що об’єднує сукупність органів чуття в цілісну систему  
(Б. Г. Ананьєв). Ця складна система включає різноманітні постійні 
й змінні зв’язки між сенсорними модальностями. На їх основі фор-
муються своєрідні функціональні органи, що забезпечують різні види 
сенсорно-перцептивного орієнтування людини у навколишньому 
середовищі (О. О. Ухтомський). 

Отже, у психофізіології установка розглядається як готовність сис-
тем організму до психомоторної дії, здатність регулювати динаміку її 
відображення на етапі підготовки до дії. Знання цих механізмів буде 
затребувано і з позицій суспільного запиту — занадто багато людей 
з вадами саме опорно-рухового апарату, які потребують допомоги. 
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ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ АДАПТАЦІЇ 
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Задача роботи — зробити аналіз деяких закономірностей адап-
тації до нових умов життєдіяльності. 

Чинники, що впливають на успішність адаптації, як правило, по-
діляють на дві групи: суб’єктивні та чинники середовища [4]. До пер-
шої групи відносять вік, стать, фізіологічні й психологічні характерис-
тики людини; до другої — умови праці, режим і характер діяльності, 
особливості соціального середовища. 

Справедливо помічає М. С. Корольчук, що адаптація як відповідь 
на дію якогось одного фактора зустрічається вкрай рідко і є природ-
ною лише в модельних умовах лабораторного дослідження. На орга-
нізм переважно впливає ціла група чинників, взаємозалежних і тіс-
но пов’язаних [3]. 

Визначення первинних проявів порушень адаптації буде усклад-
неним, якщо не опиратися на поняття адаптивної норми. Адаптивна 
норма є суб’єктивною для кожної людини і являє собою функціо-
нально-динамічне утворення, що включає в себе потенційні можли-
вості реагування, відбиває риси, пов’язані з конституційно-генетич-
ними ознаками, а також адекватні реакції на соціальні фактори та 
вплив середовища. 

У працях М. О. Агаджаняна [1] виділяються три якісно різних 
типи адаптаційного реагування людини: «спринтер», «стаєр» та «про-
міжний» тип (на основі критерію часу виконання субмаксимальної 
роботи). Перший тип відзначається спроможністю індивідуума добре 
переносити дію короткочасних і сильних навантажень, але нездат-
ністю протистояти тривало діючим слабким подразникам. Другий — 
здатністю зберігати високий рівень стійкості при тривалому впливі 
слабких за силою подразників і надзвичайною нестійкістю перед 
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сильними нетривало діючими подразниками. Третій — здатністю 
поєднувати у своїх реакціях на зовнішні подразники риси реакцій 
індивіда, що властиві першому і другому типам реагування [1]. 

У дослідженнях О. М. Кокуна та О. Р. Малхазова на прикладі 
спорту вищих досягнень, було визначено шість адаптаційних типів: 
1) «поліпшення» — характеризується стабільним та постійним по-
ліпшенням ПФС (психофізіологічного стану) упродовж тривалого 
тренувального процесу (він був характерним для 23% з тих 26 спорт-
сменів, що впродовж семи місяців брали участь у дослідженнях); 
2) «стабільний» — відносно стабільним утриманням нормального 
рівня ПФС (19%); 3) «погіршення» — відносно стабільним погір-
шенням ПФС (15%); 4) «поліпшення-погіршення» — спочатку по-
ліпшенням, а згодом — погіршенням ПФС (15%); 5) «погіршення-
поліпшення» — спочатку погіршенням, а згодом поліпшенням ПФС 
(15%); 6) «нестабільний» — дуже нестабільною динамікою ПФС (12%). 

Порівняння спортсменів з різними типами адаптаційного реагу-
вання за ефективністю тренувально-змагальної діяльності засвідчило, 
що вищі та стабільніші результати показують спортсмени, які нале-
жать до адаптаційних типів «поліпшення» та «стабільного», а спорт-
смени з типами «погіршення», «поліпшення-погіршення» і «неста-
більним», як правило, мають недостатню успішність тренувально-
змагальної діяльності [2]. 

При заняттях з фізичного виховання та спортивних секціях у ВНЗ 
необхідно враховувати ці закономірності адаптації. В першу чергу це 
стосується студентів першого курсу і особливо у першому семестрі. 
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РІЗНОВИДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Лижова І. В., 
V курс група МО-51 спеціальність «Менеджмент організації», 

Університет «Україна», тел. (098)950-01-75 
науковий керівник: Нестеренко С. С. 

Медична реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється в лі-
кувально-профілактичних закладах, реабілітаційних установах від-
повідного типу. Медична реабілітація включає всі види відновного 
лікування у стаціонарних, амбулаторних і санаторно-курортних умовах, 
диспансерне спостереження, профілактичні заходи, а також рекон-
структивну хірургію, протезування. 

Інваліди, діти-інваліди з важкими формами інвалідності, які згідно 
з медичним висновком потребують постійного стороннього догляду, 
забезпечуються медичним патронажем (повсякденною допомогою) 
за місцем проживання (вдома). У разі необхідності медичний пат-
ронаж здійснюють виїзні реабілітаційні бригади. 

Фізична реабілітація передбачає відновлення та/або компенсацію 
втрачених функцій організму, досягнення фізичної самостійності та 
активності, покращення фізичного стану життєдіяльності інваліда, 
дитини-інваліда. 

Фізична реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється від-
повідно до індивідуальної програми реабілітації, яка розробляється 
на підставі фізичного обстеження та визначає комплекс фізичних 
вправ і рекомендацій інвалідам, дітям-інвалідам стосовно їх послі-
довності, дозованості, тривалості тощо, спрямованих на поліпшення 
діяльності організму і координації вправності рухів, відновлення фі-
зичної дієздатності, підтримання нормального рівня життєдіяльності. 

Фізкультурно-спортивна реабілітація спрямовується на підвищен-
ня рухової активності, оздоровлення, формування компенсаторних 
функцій організму і позитивної мотивації в інвалідів, дітей-інвалідів до 
суспільної адаптації. Фізкультурно-спортивну реабілітацію, проведення 
з інвалідами, дітьми-інвалідами фізкультурно-оздоровчих і спортив-
них заходів організовують центральний орган виконавчої влади у спра-
вах молоді та спорту, Національний комітет спорту інвалідів України, 
центральний орган виконавчої влади у галузі освіти. Професійна 
реабілітація передбачає відновлення знижених або втрачених про-
фесійних функцій, відбір професії та адаптацію до неї інваліда, ди-
тини-інваліда, поновлення трудової діяльності інваліда в колишній 
або в новій професії. 
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Професійна реабілітація включає заходи із забезпечення зайнято-
сті інвалідів, професійної орієнтації, професійної підготовки, підго-
товки робочого місця, професійно-виробничої адаптації, раціональ-
ного працевлаштування, динамічного контролю за раціональністю 
працевлаштування і успішністю професійно-виробничої адаптації. 
Професійна реабілітація спрямовується на забезпечення конкурен-
тоспроможності інваліда на ринку праці і його трудового влашту-
вання як у звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених 
умовах праці. Професійну орієнтацію інвалідів у працездатному віці, 
які мають бажання працювати і зареєстровані у державній службі 
зайнятості, може здійснювати державна служба зайнятості. 

Держава гарантує інвалідам право на безоплатне отримання про-
фесійної освіти і пов’язане з цим обслуговування відповідно до інди-
відуальної програми реабілітації інваліда. 

Інваліди, діти-інваліди з важкими формами інвалідності, які потре-
бують спеціальних умов для одержання професійної освіти, за сво-
їм бажанням можуть навчатися у спеціальних навчальних закладах 
чи в навчальних закладах загального типу, де створюються відповідні 
умови згідно з державними соціальними нормативами, та у разі необ-
хідності — за навчальними програмами, адаптованими для навчання 
осіб, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку. 

 
ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ДО РОБОТИ З ЛЮДЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ В РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВАХ 

Матвійчук В. М., 
кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації 
Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна» 
29009, Україна, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 2А 
т/ф (0382) 70-45-64, e-mail: hist.km.nauka @ mail.ru 

Виходячи із попередніх теоретичних і практичних досліджень ста-
ло відомо, що в реабілітаційних центрах існує низка невирішених 
організаційно-методичних завдань, які слід враховувати при підго-
товки фахівця з фізичної реабілітації. 

1. Практична відсутність методичного забезпечення занять з фіз-
культурно-спортивної реабілітації [1]. 
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2. Відсутність науково обґрунтованих способів впровадження но-
вітніх соціальних технологій для організації сумісного навчання дітей 
з різними вадами АФК (адаптивна фізична культура) [2]. 

3. Фактична відсутність роботи з родиною щодо застосування 
сімейних форм АФК [3]. Спираючись на теоретичне вивчення ме-
тодик навчання дітей з вадами розвитку АФК, а також аналіз особ-
ливостей функціонування і завдань реабілітаційних установ. 

Коло питань професійної і особистої компетентності фахівців із 
фізкультурною освітою щодо роботи з неповносправними дітьми в 
умовах спеціальних (корекційних) закладів висвітлено в роботах 
М. І. Шмаргун, В. М. Шмаргун (1996), Т. Литовченко, В. Філімова 
(2004), О. Д. Барабаш (2006) В. Ф. Балашова (2008), С. Н. Миша-
риної (2008). 

До засобів соціальної інтеграції відносять рухливі ігри, спортивні 
змагання, естафети [3]. В умовах дитячих реабілітаційних центрів 
доцільно застосовувати індивідуально-групові, малогрупові, групові і 
колективні форми організації занять [1]. У зв’язку із різним скла-
дом дітей в групах важливого значення набуває застосування комп-
лексних методів впливу на всі психо-сенсорні системи дитини та її 
загальний фізичний розвиток: 

1) Метод формування знань: наочний; словесний; практичних вправ. 
2) Метод стимулювання рухової активності. 
3) Методи компенсації порушеної і використання збережених 

функції. 
4) Методи виховання особистості: виховне середовище, діяль-

ність з виховання, усвідомлення, самовідчуття себе в реальному житті. 
5) Методи навчання рухам і фізичним якостям: розвиток основних 

локомоторних функцій: ходьба, стрибки, біг; розвиток фізичних якос-
тей: координація рухів, сила, витривалість, швидкість, спритність, 
рухливість у суглобах і гнучкість. З метою ефективної соціальної ін-
теграції дітей в колективі доцільно застосовувати методи соціально-
психологічного регулювання, які складаються із сугестивних мето-
дів, використання музики, ігрових методів, театралізованих форми 
занять [4]. 

Також із досвіду нашої практичної роботи було виділено метод 
організації на заняттях для створення умов їх міжособистісної вза-
ємодії (вправи в парах і колі, ігри з соціально-інтегруючою спря-
мованістю). Теоретичний аналіз і практична робота дали змогу ви-
ділити основні форми роботи з батьками, що виховують дитину з 
вадами [2]. До них відносяться: консультування, навчання вправам 
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ранкової гімнастики і рухливим іграм, що спрямованні на забезпе-
чення рухової активності дитини, розвиток її рухів і фізичних яко-
стей. Доцільним є надання інформації щодо прийомів загартування 
дитини. Фізична реабілітація [1] — спрямована на лікування, від-
новлення і компенсацію втрачених можливостей [2, 4, 6, 8]. 

Основними її засобами, які віднайшли широкого застосування в 
практиці реабілітаційних установ є: лікувальна фізична культура, 
масаж, бальнеотерапія, фізіотерапія, механотерапія тощо. Означені 
засоби застосовують у формі індивідуальних і індивідуально-гру-
пових занять [4]. 

Отже, було встановлено, що низка не вирішених організаційно-
методичних питань ускладнює професійну готовність фахівця з фізич-
ної реабілітації до практичної діяльності в дитячих реабілітаційних 
установах. Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації до 
роботи із неповносправними до діяльності в умовах центрів реабілі-
тації, перш за все, полягає у знаннях щодо методики навчання різ-
ним видам АФК, розумінні їх функцій, застосування різноманітних 
форм і засобів, форм організації занять, специфіки поєднання різ-
номанітних методів і соціальних технологій, а також заохочення 
батьків, що виховують дитину з особливими потребами до засто-
сування сімейних форм АФК. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ 
НАБУТОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ У ДОРОСЛИХ 

Мацегоріна Н. В., 
асистент кафедри реабілітації, Університет «Україна» 

тел. 066-427-67-02, Natasha_Natasha@meta.ua 

Цукровий діабет є одним з найбільш розповсюджених захворю-
вань. За оцінками Всесвітньої організації здоров’я в світі нарахову-
ється 347 млн. людей, хворих на цукровий діабет. В Україні станом 
на кінець 2012 р. налічувалось понад 1 млн. 300 тис. хворих (більш 
достовірних даних немає в зв’язку з відомою проблемою діагносту-
вання захворювання та відсутністю Реєстру дорослих, які хворіють 
на цукровий діабет, створення якого в даний час знаходиться на стадії 
обговорення). ВООЗ прогнозує, що кожні 10–15 років відбувати-
меться двократне збільшення хворих, а смертність від хвороби в 
наступні 10 років зросте більш ніж на 50% (за оцінками в 2010 році 
померло 3,4 млн. чоловік від ускладнень цукрового діабету). За-
хворювання на цукровий діабет, боротьба з його ускладненнями та 
попередження захворювання є серйозною медико-соціальною про-
блемою світового рівня. 

Велика соціальна значимість цукрового діабету полягає в тому, що 
він приводить до ранньої інвалідізації і летальності, яка обумовлена 
наявністю ускладнень діабету: мікроангіопатій (ретинопатія і неф-
ропатія), макроангіопатій (інфаркт міокарда, інсульт, гангрена ниж-
ніх кінцівок), нейропатії. 

Серед хворих на цукровий діабет близько 90% припадає на хво-
рих, які страждають на цукровий діабет 2 типу. 

Важливою задачею є узагальнення досвіду застосування засобів 
фізичної реабілітації при набутому цукровому діабеті 2 типу у до-
рослих. Не дивлячись на наявні підтверджені факти про те, що 
значну частку випадків діабету і його ускладнень можливо було 
попередити за допомогою раціонального харчування, регулярної фі-
зичної активності, підтримання нормальної маси тіла, ці заходи не 
мають широкого розповсюдження. 

Ефективним засобом при цукровому діабеті є фізична реабілі-
тація, яка діє не тільки симптоматично, а може бути націлена на 
окремі ланки патогенезу. Крім засобів лікувальної фізичної куль-
тури, застосовують лікувальний масаж, фізіотерапію. При цьому в 
обов’язковому порядку необхідно проводити комплексне обстежен-
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ня стану хворого на основі якого можливо призначати індивідуальну 
програму фізичної реабілітації адекватну ступеню тяжкості хворо-
би, наявних ускладнень, функціонального стану організму. 

Таким чином, в результаті комплексної цілеспрямованої терапії, 
включаючи лікувальний масаж, адекватні фізичні навантаження, фізі-
отерапію: знижується рівень глюкози в крові, відмічається підвищен-
ня чутливості до інсуліну, спостерігається зниження і нормалізація 
артеріального тиску, знижується маса тіла, поліпшується функція 
серцево-судинної, дихальної та травної систем, запобігаються або 
зменшуються прояви супутніх захворювань, підвищується опірність 
організму, відновлюється і підтримується загальна працездатність 
хворого. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ  

У КОРЕКЦІЇ ЛОКОМОТОРНИХ ФУНКЦІЙ  
ДІТЕЙ З ДИТЯЧИМИ ЦЕРЕБРАЛЬНИМИ ПАРАЛІЧАМИ 

Микитенко Т. А. 
Полтавський iнститут економiки i права 

У різноманітних методиках реабілітації дітей із дитячими цере-
бральними паралічами значне місце займають протезно-ортопедичні 
вироби. За даними літературних джерел (W. Kuehnegger, 2006), ак-
тивно розробляється система утримуючого ортеза для дітей з дитя-
чими церебральними паралічами, що дозволяє дозовано навантажу-
вати та тренувати певні м’язові групи для забезпечення правильної 
постави та ходьби. Зокрема, використання методу динамічної про-
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пріоцептивної корекції в рефлекторно-навантажувальному приладі 
«Гравістат» дозволяє скоригувати моторику хворих, оволодіти но-
вими руховими навичками при систематичному курсовому засто-
суванні методу в поєднанні з ЛФК, масажем [1]. 

Ортезні системи з динамічними елементами представляють собою 
індивідуально виготовлені ортези з металевими або поліуретанови-
ми шарнірами, оснащеними еластичними ротаційно-коригуючими тя-
гами з силою натяжіння, що регулюється за рахунок розташування 
місць кріплення. Ортези з динамічними елементами дозволяють 
задавати індивідуально підібране дозоване навантаження, а також 
перерозподіляти його між руховими сегментами залежно від особ-
ливостей патологічної пози й стереотипу локомоцій пацієнта. 

Динамічні елементи підрозділяються на такі групи: елемент дина-
мічний розгинаючий на гомілковостопний суглоб; елемент динаміч-
ний розгинально-деротаційний на гомілковостопний суглоб; елемент 
розгинаючий на колінний суглоб; елемент динамічний розгинаючий на 
тазостегновий суглоб; елемент динамічний розгинально-деротаційний 
на тазостегновий суглоб. 

Основні вимоги до ортезів із динамічними елементами наступні: 
натяжіння динамічних елементів повинно коригувати патологічні ус-
тановки сегмента кінцівки; напрямок навантаження повинен бути 
протилежним напрямку дії спастичних м’язів і відновлювати робо-
ту послаблених м’язів; зусилля, що розвивають динамічні елементи, 
не повинні переводити сегмент кінцівки в положення гіперкорекції; 
схема навантаження й зусилля динамічних елементів повинні за-
безпечувати відновлення біомеханічної осі кінцівки, покращувати 
біомеханічні показники опороздатності та ходьби. 

Дані відеомоніторингу великих моторних функцій у дітей зі спа-
стичними парезами показують, що користування ортезами із дина-
мічними елементами покращує рисунок ходьби, усуває патологічні 
установки кінцівок. У хворих помітно покращується опороздатність 
кінцівок, підвищується коефіцієнт опорності. Значне покращення по-
зи хворих свідчить про зменшення ротації центрів тиску, стійкості 
стояння, зниження амплітуди коливання [2]. 

Конструкції ортезних систем нижніх кінцівок із динамічними еле-
ментами дозволяють коригувати рухи в суглобах нижньої кінцівки 
в сагітальній, фронтальній та горизонтальній площинах, при цьому 
виключається негативна дія додаткового навантаження на суглобні 
поверхні за рахунок шарнірів в ортезних системах [3]. 
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ВПЛИВ ЕМОЦІЙ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Неліп І. С., 
асистент кафедри реабілітації 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 
тел. 063-747-37-50, nelip.ira@mail.ru 

Досить часто людина задає собі питання: «Чи справді емоції мо-
жуть впливати на здоров’я людини?». На це питання дає відповідь 
така наука як психологія, а саме її галузь — психологія здоров’я. 
Психологія здоров’я — це галузь психології, що вивчає вплив пси-
хологічних чинників на спроможність людини залишатися здоровою, 
окреслює їх значення у появі хвороб, а також їхню роль у форму-
ванні поведінки людини під час хвороби. 

Як відомо, до складових здоров’я відносять: фізичне, психологіч-
не, соціальне та духовне здоров’я, і саме наші емоції впливають на 
всі ці складові, але як позитивно так і негативно. 

На нас та наше здоров’я впливають як зовнішні, так і внутрішні 
фактори. 

До зовнішніх факторів можна віднести невміння правильно вдя-
гнутися відповідно погоді, взимку вийти на вулицю після прийому 
ванни, нераціональне харчування, тощо. Профілактика подібних за-
хворювань досить проста: контрастний душ, обтирання мокрим ру-
шником, фізкультура, регулярний відпочинок. 
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Внутрішні фактори — це негативні емоції: гординя, заздрість, рев-
нощі, гнів, образа, брехня, печаль, страх та інші. Ці фактори призво-
дять до психологічних проблем, які поступово можуть перетвори-
тися у хвороби. Для того, щоб позбутися цих негативних емоцій і 
станів слід навчитися поважати та відчувати себе й інших, розуміти 
мотивацію вчинків та поведінку навколишніх людей, що може допо-
могти передбачити ситуацію і обрати більш правильну поведінку. 

Вченими доведено, що песимістично налаштовані люди із зани-
женою самооцінкою, часто відчувають тривогу і страх, більше ін-
ших страждають від головної болі, хвороб шлунка тощо. І навпаки, 
оптимісти менше схильні до простудних захворювань. Крім того, 
люди, які часто відчувають позитивні емоції, легше засинають і 
міцніше сплять, а це дуже серйозно впливає на самопочуття. 

Також, наприклад, під час радості, як показують проведені дос-
лідження, виділяються катехоламіни — гормони, що перешкоджа-
ють запальним процесам. У цей же час відбувається викид ендор-
фінів, які здатні зменшити больові відчуття. 

Позбавлятися від негативу можна різними способами. Ефективні 
способи «виведення» організму зі стресу — фізична активність, що 
вимагає досить високих енергетичних затрат, наприклад, плавання, 
заняття в тренажерному залі, біг тощо. Допомагає прийти в норму 
йога і дихальна гімнастика. Також шляхом позбавлення від душев-
ного неспокою, як наслідку стресу є щира розмова з близькою лю-
диною (хорошим другом, родичем). 

Зганяти негативну енергію можна і більш оригінальними спосо-
бами, наприклад, деякі психологи рекомендують подумки перенес-
ти образ того хто Вас образив на великий м’який предмет (напри-
клад, подушку або м’яку іграшку) і гарненько відлупцювати його, 
тобто предмет. 

Інший дієвий спосіб позбавлення від негативу — гучний крик, 
для якого, однак, доведеться знайти відповідне відокремлене місце, 
де можна буде накричатися вдосталь нікого при цьому не турбуючи. 

Природничі емоційні реакції не слід стримувати, важливо тільки 
навчитися коректно їх проявляти. Більше того, слід навчитися по-
важати прояв емоцій інших людей і адекватно їх сприймати. 
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ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА  
ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ І ТРАВМАХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

Овдієнко М. В., 
студентка 5-го курсу, гр. МО-51, 

Інститут економіки та менеджменту 
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У сучасних соціально-економічних умовах вельми важливого зна-
чення набуває немедикаментозна профілактична і відновлювальна 
медицина, тому проблеми реабілітації хворих людей є актуальними 
[1, ст. 7]. 

Лікувальна фізична культура (ЛФК) — метод лікування, що по-
лягає в застосуванні фізичних вправ і природних факторів природи 
до хворої людини з лікувально-профілактичними цілями. В основі 
цього методу лежить використання основної біологічної функції 
організму — руху [2, ст. 118]. 

Будь-яка повсякденна діяльність людини побудована на основі до-
вільних рухів. Довільний рух — різновид вищої нервової діяльності, 
що неможливий без точного сприйняття положення тіла і сегментів 
тіла у просторі, адекватного діяльності рухового аналізатора і без 
відповідної мотивації, тобто бажання змінити положення тіла або 
частин тіла. На підставі просторового сприйняття будується образ 
руху і синтезується довільний рух. 

Внаслідок травми хребта, спинного і головного мозку, а також різ-
них захворювань ЦНС виникає порушення сприйняття положення 
тіла у просторі та синтезу довільної рухової відповіді, що призводить 
до втрати або порушення рухової функції та соціально-побутової 
дезадаптації пацієнта. 

При лікуванні пацієнтів із захворюваннями й ушкодженнями го-
ловного і спинного мозку в умовах стаціонару використовують гі-
гієнічну гімнастику, процедуру лікувальної гімнастики, лікувальну 
ходьбу й індивідуальні завдання. На пізніх етапах лікування в са-
наторно-курортних установах додатково застосовують прогулянки, 
плавання, веслування, ходьбу на лижах тощо. 

Різноманітні складні та тонкі довільні рухи людина здійснює за до-
помогою регуляційних механізмів кори головного мозку, імпульси 
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від якої надходять до різних функціональних утворень підкірки, стов-
бура мозку, мозочка і спинного мозку, досягаючи рухових ефектор-
них клітин передніх рогів спинного мозку, де переключаються на 
другий мотонейрон. Від передніх рогів спинного мозку починається 
периферичний руховий нейрон (мотонейрон), відростки якого, у складі 
корінців спинного мозку, формують нервові сплетення, потім пери-
феричні нерви, останні підходять до відповідних м’язів, передаючи 
сигнал на скорочення. Другий мотонейрон розташований у шийних, 
грудних, поперекових і крижових сегментах спинного мозку, де бере 
участь у формуванні рефлекторної дуги, забезпечуючи найпростіші 
мимовільні рухи у відповідь на зовнішні подразники під контролем 
(впливом) відділів спинного і головного мозку, що лежать вище. 

Таким чином, у формуванні рухового, або пірамідного, шляху 
беруть участь лише дві групи нервових клітин, одна з яких знахо-
диться в корі головного мозку, друга — у спинному мозку. 

Важливо зазначити, що на межі зі спинним мозком значна час-
тина волокон пірамідного шляху перехрещується, тобто прямує на 
протилежну сторону, щоб утворити бічний пірамідний шлях, вна-
слідок чого нервові волокна з правої півкулі переходять на ліву 
половину спинного мозку і навпаки. [1, ст. 94–95] 

Фізичні вправи активізують різні прояви трофічної функції нер-
вової системи. Загальнорозвиваючі вправи, пасивні й активні рухи 
поліпшують крово- і лімфообіг, протидіють утворенню деформацій, 
сприяють процесам регенерації, поліпшують обмін речовин у тка-
нинах. Тому лікувальна фізична культура є дуже важливою скла-
довою реабілітації людей з особливими потребами. 

Література 
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РИТМІКА В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ: 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

Пазяк Н. М., 
музей Університету «Україна», 

вул. Львівська, 23, ауд. 207-А (ІІІ), 
тел: 422-50-31; e-mail: museo@i.ua 

Реабілітаційний аспект ритміки в українському фольклорі потре-
бує особливого розгляду. Дотепер було загальновідомо, що українсь-
кий фольклор наділений потужним даром зцілення, однак причини 
цієї сили віднаходжено у впливі народної творчості на архетипи під-
свідомості слухача, сугестії людської уяви, перенесенні людської душі 
у доісторичні часи з відповідним часом і простором тощо [1]. Зо-
всім мало уваги зверталося на реабілітаційний контекст фольклор-
ної ритміки, особливо тих її жанрів, що безпосередньо пов’язані з 
народною хореографією і мають дуже давнє коріння. 

Безпосереднім поштовхом до створення цієї розвідки стали майс-
тер-класи ботмерівської гімнастики, проведені 2 і 3 вересня 2013 року 
в Університеті «Україна» викладачами Скандинавської вищої школи 
ботмерівської гімнастики п. Еленою Альман та Йораном Петерсо-
ном. Як відомо, німецький культурний і освітній діяч граф Фрідріх 
Максиміліан Едуард Ботмер створив свою гімнастику на основі праць 
видатного німецького мислителя Рудольфа Штайнера, який, зокрема, 
досліджував і вплив простору на тонкі тіла людини. Одним із від-
криттів Штайнера стала евритмія: виконання рухів з певним ритміч-
ним рисунком, що повторює ритми Всесвіту [2]. Навіть побіжний 
погляд на евритмічні вправи дозволяє говорити про їхню подібність 
до стародавніх групових танців, які, в свою чергу, не можуть бути 
нічим іншим, як залишками прадавніх ритуалів часів первісного син-
кретизму усіх видів народного мистецтва. Значущими є відгуки учас-
ників майстер-класів: усі вони відчули значне покращення свого пси-
хічного і фізичного стану. Отже, можемо стверджувати про позитив-
ний вплив ритмів, закладених у вправах, на загальне самопочуття тих, 
хто їх виконував. І, відповідно, вважати, що позитивний настрій ви-
конавців сприяв довговічності групових народних танців, які нара-
ховують багато тисячоліть. 

Ритміка українського фольклору неодноразово ставала об’єктом 
вивчення відповідно до кожної культурно-історичної епохи, що їх 
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переживав український народ (праці М. Максимовича, М. Костома-
рова, М. Драгоманова, І. Франка, В. Гнатюка, Ф. Колесси, М. Риль-
ського, у наш час — Р. Омеляшка), однак зі зрозумілих причин ні-
хто з учених-фольклористів не цікавився реабілітаційним аспектом 
фольклорної ритміки. Ближчими до розгляду питання стали реабілі-
тологи — дослідники танцювальної терапії. Однак українські гру-
пові фольклорні танці весняно-літнього циклу не звернули на себе 
їхньої уваги. А тим часом апріорно можемо стверджувати, що фу-
нкціональним призначенням народної поезії весняно-літнього цик-
лу саме і було пробудження життєвих сил у молоді напередодні 
весняних і літніх робіт. Докази життєдайної сили українських вес-
няних ігор можемо шукати у науковому апараті кінесіології [3] — 
науки про взаємодію м’язів тіла із зовнішніми подразниками. Лан-
цюжок «емоція-думка-енергія» м’язів функціонує у відповідності до 
навіяного ритму, і коли цей ритм гармонійно взаємодіє із навколиш-
нім світом, енергетика виконавців зростає [4]. Багато років викладаю-
чи курс української фольклористики («Усна народна творчість») в 
Університеті «Україна», ми намагалися заохотити до виконавства 
весняно-літньої календарної поезії із відповідною імітацією народ-
них рухів студентів спеціальності «Українська мова та література». 
Завжди це викликало неабияке піднесення у виконавців, хоча це була 
лише імітація, і вони самі це усвідомлювали. Детальніший розгляд 
ритміки української календарної обрядовості весняно-літнього циклу 
дає можливість стверджувати про її гармонізуючий характер сто-
совно ритмів Всесвіту. 
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ВИКОРИСТАННЯ МІНІЕКОСИСТЕМ  
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ 
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Університет «Україна», група ЕК-61 066-986-54-92, 

annprettyscat@gmail.com 
Науковий керівник: к. б. н. Мовчан В. О. 

Актуальність теми: у шаленому ритмі сучасного життя ми часто 
забуваємо про головне — збереження здоров’я. Антропогенні еко-
логічні фактори є причиною виникнення багатьох захворювань. Кон-
такт з природою — необхідна умова відновлення рівноваги організ-
му сучасної людини. 

Метою даного дослідження є огляд та аналіз використання еко-
терапії, зокрема мініекосистем з метою покращення здоров’я. 

Результати дослідження. Поняття «екотерапія» — методика, що 
дозволяє відновлювати відносини з собою, іншими людьми та оточу-
ючим світом у активному усвідомленому спілкуванні з природою [1]. 
Наразі в Україні набувають поширення анімалотерапія та гардено-
терапія. Анімалотерапія — система лікування людей за допомогою 
спілкування з тваринами [2]. Гарденотерапія — це процес лікування 
шляхом активної та/або пасивної взаємодії з рослинами [3]. Останні 
роки у Вінницькому центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
«Промінь» використовують гарденотерапію [4]. Також в Україні є ор-
ганізації, які використовують для лікування анімалотерапію (іпоте-
рапію та дельфінотерапію). 

На мою думку, перспективними напрямками в екотерапії є: міні-
аквасистеми, флораріуми, тераріуми, акваріуми та палюдаріуми, все 
це не лише предмети декору інтер’єру, а й живі куточки природи 
вдома. Використовуючи ці методи, люди можуть спілкуватися з при-
родою, яка їм так необхідна. Замкнуті міні-екосистеми майже не по-
требують догляду. Такі аквасистеми були розроблені NASA і ви-
користовувались для збереження психічного здоров’я космонавтів 
на орбіті [5]. 

Флораріум — це скляна ємність зі створеною в ній мініатюрною 
екосистемою, що може автономно існувати в заданому обсязі три-
валий час. 

Тераріум — приміщення або посудина для утримування дрібних 
наземних тварин, для спостережень за їхнім життям. 

Акваріум — скляна ємність, де мешкають риби, молюски, зем-
новодні в умовах, близьких до природних. 
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Термін «палюдаріум» означає буквально «посудина з болотом». 
У дійсності ж зі смаком оформлений палюдаріум виглядає як куто-
чок прекрасного саду над озером, здатний нормалізувати атмосферу 
в приміщенні, він збагачує повітря киснем і підтримує в нормі воло-
гість, що допомагає профілактиці захворювань дихальних шляхів [6]. 

Ці методи дозволять не тільки лікувати, але і профілактувати 
серйозні захворювання, оскільки вони передбачають такі зміни у 
фізичному та психоемоційному стані: 1) розвиток тонкої моторики; 
2) покращення орієнтації у просторі; 3) покращення логічного ми-
слення; 4) формування естетичного смаку; 5) створення умов для пси-
хоемоційної релаксації; 6) підвищення інтелектуальних здібностей. 
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Науковий керівник: д. психол. н., доцент Лазуренко С. І. 

Дослідження направлено на вивчення ролі фізіологічного дихан-
ня, умов його нормалізації і використання у реабілітації хворих на 
діабет II типу. 
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Звісно що, фізіологічне дихання включає у себе наступні проце-
си [1]: 

1. Доставка атмосферного повітря і забезпечення його контакту 
з внутрішнім середовищем, що здійснюється з допомогою повітро-
носних шляхів і легень. 

2. Газообмін між альвеолярним повітрям і кров’ю, де основну дію 
несе білок гемоглобін. 

3. Транспортування кисню до клітин організму, що здійснюється 
з допомогою серцево-судинної системи. 

4. Власне дихання, тобто окисне фосфорилювання трикарбонових 
кислот (цикл Кребса), який здійснюється у мітохондріях [4]. 

Слід відмітити, що повітроносно-легенева система використо-
вується організмом і як видільна система для виведення летючих 
токсинів (наприклад, кетонових тіл), а також для респіраторної ко-
рекції рН крові, яка може з’явитися в результаті аліментарних по-
рушень, психоемоційних навантажень, стресів, інфекцій тощо [1]. 

Так, при первинному ацидозі, вентиляція легень посилюється, що 
приводить до нормалізації рН крові за рахунок додаткового вивіт-
рювання вільної вугільної кислоти крові [2, 3]. Однак, така гіпер-
вентиляція приводить до дефіциту вуглекислоти, що порушує фун-
кціонування усіх ланок дихального ланцюга, у тому числі, роботу 
мітохондрій [2, 3, 5]. У результаті понижується загальний енерге-
тичний потенціал, спотворюються процеси метаболізму, підвищу-
ється концентрація глюкози тощо. 

Таким чином, фізіологічне дихання є інтегральним показником бла-
гополуччя (або неблагополуччя) усіх функцій життєдіяльності орга-
нізму, а також психоемоційного і смислового змісту життя людини. 
Тому, його нормалізація може бути досягнута тільки при системній 
організації такого функціонального стану організму, при якому не 
виникне потреба в гіпервентиляції. При цьому стабілізуються всі 
гомеостатичні та ендоекологічні вимоги [6], актуалізуються меха-
нізми саногенеза, нейроендокринної і ендокринної саморегуляції, а 
також психоемоційної стресовитривалості. Тільки при виконані та-
кого підходу можна розраховувати на позитивні зміни при захво-
рюванні на діабет II типу. 

У зв’язку з цим, виникає необхідність у розробці такого комплек-
су рекомендацій, виконання яких буде забезпечувати в організмі 
нормалізацію всіх ланок фізіологічної функції дихання без маніпу-
ляційного вольового втручання у природний процес дихальної і ви-
дільної діяльності легень, створювати умови для підтримки гомео-
стазу (по вуглекислоті, кисню, рН, рівню глюкози тощо). 

Навики виконання даного комплексу допоможуть хворому са-
мостійно підтримувати та контролювати свій стан здоров’я. 
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Проблема своєчасної та точної діагностики захворювань і травм 
опорно-рухового апарату (ОРА) є досить. Пошкодження та захво-
рювання ОРА займають друге місце серед причин тимчасової не-
працездатності та третє серед причин інвалідності та смертності на-
селення [1]. Приміром при захворюваннях опорно-рухового апарату 
інвалідність спостерігається у кожного сотого [3]. 

Під час хвороби відбувається постійне погіршення функціональ-
них показників опорно-рухового апарату. В процесі життя у люди-
ни в результаті різноманітних навантажень в сучасному світі з’яв-
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ляється м’язова асиметрія, тобто одні групи м’язів перенапружені, 
а інші навпаки ослаблені. Це призводить до так званого синдрому 
хронічної втоми, головних болів, а також різних порушень у хребті. 
Дисбаланс роботи м’язів тіла призводить до запам’ятовування такої 
їх роботи тілом. Це, в свою чергу, призводить до невеликого, але 
«перекосу всього опорно-рухового апарату в цілому» [2]. Неправиль-
не положення тіла, голови, міняє кривизну хребта і може привести 
до порушення постави. Бажано уникати в заняттях великих наван-
тажень на хребет, при яких на нього впливає вертикальний тиск [4]. 

Одне з важливих заходів для попередження і корекції опорно-ру-
хового апарату є рання і як можна більш точна діагностика. Поряд 
із традиційними методами діагностики такими як педагогічні тести, 
антропометрія, соматоскопія, рентгенографія в даний час все більш 
широко застосовуються сучасні методи на макрорівні (комп’ютерна 
рентгенівська томографія, комп’ютерна оптична топографія, ультра-
звукова діагностика, магнітно-резонансна томографія тощо), які дають 
можливість з великою точністю визначити характер, протяжність і 
природу патологічних процесів, що відбуваються в опорно-руховому 
апараті. 

Аналіз літературних джерел показав, наскільки важлива точна 
сучасна діагностика для попередження і лікування травм і захворю-
вань опорно-рухового апарата. В даний час в Україні питання кон-
тролю, методів діагностики функціонального стану опорно-рухової 
системи у дітей та молоді, а також їх відновлювальної реабілітації 
продовжують вивчатися і розвиватися. Між тим, своєчасне виявлен-
ня та профілактика порушень представляється важливим завданням 
суспільства і держави. 

Серед значної кількості різноманітних травм і захворювань опорно-
рухового апарату людини помітне місце належить ушкодженням і 
захворюванням хребта, суглобів нижніх і верхніх кінцівок. Часто 
вони є причиною втрати загальної та професійної працездатності 
та призводять до стійкої інвалідності. Під час проведення реабілі-
таційних заходів з відновлення ОРА та стану організму після травм 
і захворювань застосовують різні види діагностики для контролю 
та вчасної корекції реабілітаційних технологій, засобів, методів. 

Отже, приведені в даній роботі методи діагностики дозволяють 
наочно побачити і оцінити в цілому стан опорно-рухового апарату, 
взаємозв’язок його складових частин, що особливо важливо для оп-
тимізації рухової активності та позитивної реабілітації. 
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СКЛАДОВОЇ СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Савчук О. І. 
кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації 
Хмельницький інститут соціальних технологій 
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Сьогодні, коли спортивне харчування користується все більшою 
популярністю, не кожному відомо, для кого і для чого саме воно 
призначене. По-перше, спортивне харчування потрібно людям, які 
серйозно займаються спортом, зокрема бодібілдингом, а також спорт-
сменам які перебувають на відновлювальному етапі після травм. Адже 
саме воно допомагає запобігти нестачі поживних речовин в організмі, 
уникнути виснаження. Тренування можуть не тільки не приносити 
користь організму, але навіть йти йому на шкоду (при надмірних 
перевантаженнях), якщо Ви не дбаєте про свій харчовий раціон. 

Спортивне хорчування має особливий вплив на організм, що приз-
водить до підвищення витривалості м’язів, до спалювання жиру 
(термогенний ефект) та для нарощування мязових волокон, після 
ушкодження. Харчування для спортсменів з підвищеним вмістом тес-
тостерону, буде сприяти швидкому зростанню м’язової маси. До речі, 
спортивне харчування позитивно впливає на імунну систему лю-
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дини, дозволяючи позбавитися від ряду хвороб. Таким чином, таке 
харчування робить можливим те, що було неможливо при звичай-
ному харчовому раціоні. Харчування для спортсменів має і ще од-
ну перевагу: засвоєння деяких харчових добавок відбувається краще, 
ніж засвоєння корисних речовин, витягнутих з звичайних продук-
тів харчування. Усвідомлення того, що спортсмен вживає в їжу всі 
необхідні речовини, дає також позитивний психологічний ефект, що 
важливо при тренуваннях. Таким чином, спортивне харчування до-
зволить бути не тільки в необхідній фізичній, але і в потрібній психо-
логічній формі для отримання максимального результату та досяг-
нень. Знаючи, що організму не загрожує виснаження, спортсмен буде 
тренуватися з більшою віддачею, психологічний комфорт, який ство-
рюється почуттям безпеки, вже сам по собі дає можливість легше 
переносити фізичні навантаження та процес відновлення. 

Надлишки корисних речовин, отримані через продукти спортив-
ного харчування, виводяться з організму, не завдаючи шкоди, але 
відчуття психологічного комфорту залишається. А додайте до цього 
реальну користь, яку при фізичних навантаженнях приносить ор-
ганізму вживання продуктів для спортсменів. 

Говорячи про тих, кому корисно спортивне харчування, не можна 
не згадати й ще про одну категорію людей. Чи потрібно воно тільки 
спортсменам. Безумовно, ні. Якщо людина, яка потребує відновлення 
функцій рухового апарату просто вирішила схуднути, харчування 
для неї також може послужити гарну службу: рівень поживних ре-
човин в організмі залишиться високим, а зайві калорії при цьому 
вживати не буде. Адже до ожиріння призводять два фактори — це 
нестача фізичного навантаження й неправильне харчування. Якщо 
виключити один з цих факторів — ожиріння, або надлишкової ваги, 
яка спостерігається у спортсменів під час реабілітаційного процесу, 
можна уникнути. Тим, хто серйозно займається спортом, прагне до 
високих спортивних досягнень, потребує повноцінного відновлення, 
ставить за мету збільшення м’язової маси тіла або просто веде здо-
ровий спосіб життя, рекомендовано різноманітні компоненти спор-
тивного харчування з індивідуальним підбором харчового раціону 
для кожного. 
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Задача роботи — вивчити можливості відновлення функціональ-
ного стану осіб з особливими потребами дихальною гімнастикою. 

Основні риси осіб з особливими потребами, полягають в тому, що 
їх суспільно корисні, трудові, соціальні функції в тому або іншому 
ступені обмежені. Обмеження різні за однієї і тієї ж хвороби і у різ-
них осіб, що залежить від індивідуально-особових якостей. Проте 
звичайне здоров’я людини є необхідною передумовою для повної 
реалізації біосоціальних потенцій людини. 

Розвиток хвороби в організмі — це боротьба процесів пошко-
дження і захисту. Провідною ознакою хвороби є обмеження адап-
тивних сил організму, яке є при кожному захворюванні, але виявля-
ється по-різному. Виникнення патологічного функціонального стану — 
це макрострибок, поява нової якості, пов’язаної з істотним обмежен-
ням здатності людини реалізувати свої можливості і прагнення [1]. 

Спеціальні вправи — це засіб профілактики та боротьби з пору-
шеннями функціонального стану людини та по його патологічними 
ускладненнями (пневмонія, бронхіт, післяопераційні ускладнення, ем-
фізема легенів, бронхіальна астма, парези дихальних м’язів тощо). 

Розрізняють спеціальні дихальні вправи з подовженим видихом, 
з максимальним вдихом, із затримкою дихання на вдиху, на види-
ху, у поєднанні з вправами на вдиху, на видиху з акцентом вдиху і 
спеціальними вправами або з акцентом видиху і спеціальними впра-
вами, дихання з опором (задування свічки, видих у воду, надування 
кульок, вимова звуків), дихання з впливом на грудну клітку в момент 
видиху, статичні пози (гімнастика йогів: асана «лотос») та регуля-
ція дихання при ходьбі, бігу, плаванні, при хворобі, при стресі [2, 3]. 

Дихальні вправи поліпшують і активізують функцію зовнішньо-
го дихання, сприяють відновленню після фізичного навантаження, 
чинять спеціальний вплив при порушеному функціональному стані 
осіб з особливими потребами. Дихальні вправи з урахуванням їх 
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значимості та різнобічності впливу на функціональний стан людини 
об’єднані під загальним терміном «дихальна гімнастика», яка включає 
різні види дихальних вправ, звукову гімнастику, різні комплекси 
гімнастичних вправ у поєднанні з деякими дихальними вправами, 
дихальні вправи пранаяма за системою йогів, дихальну гімнастику 
в воді, методику вольової ліквідації глибокого дихання по Бутейко, 
дихання за методикою Стрельникової тощо. 

Дихальні вправи входять у заняття лікувальної гімнастики як 
елемент паузи для відпочинку і як засіб, що впливає на поліпшення 
функції органів дихання і всього організму в цілому. Такі вправи 
відіграють основну роль у відновленні при порушеннях у діяльно-
сті органів дихання [2]. 

Дихальні вправи відіграють важливу роль у фізичній реабілітації 
осіб з особливими потребами, а також сприяють профілактиці мож-
ливих патологічних ускладнень. При всіх формах занять дозованим 
фізичним навантаженням широко застосовуються дихальні вправи, 
при виконанні яких тренуються механізми або складові компоненти 
дихального акту. Спочатку дихальні вправи носять щадний характер 
і викликають лише невелике збільшення газообміну та дихання. Крім 
специфічного дії на апарат дихання вони надають і загальний вплив 
на функціональний стан людини. Ускладнення дихальної гімнастики 
в комплексі з іншими видами фізичних вправ дозволить збільшити 
фізичне навантаження занять в цілому [3]. 
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ФОРМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ  
З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ЗА КОРДОНОМ 

Сисоєва А. О., 
Полтавський iнститут економiки i права 

тел. 0663093244; ya.antonina-sysoeva@yandex.ua 

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні проживають 
понад 300 тисяч осіб з вадами розумового розвитку, з них 15 тисяч не 
охоплені жодними соціальними програмами; на 1000 дітей припа-
дає 10 випадків вад розумового розвитку. У зв’язку з цим створення 
умов для забезпечення рухової активності, фізичної реабілітації дітей 
з вадами розумового розвитку і їхніх родин є одним з актуальних за-
вдань нашого суспільства, про що говориться у затвердженій Ука-
зом Президента України Національній доктрині розвитку фізичної 
культури і спорту (2004–2016 рр.). 

Практика фізичної реабілітації дітей з важкою інтелектуальною 
недостатністю має різні організаційні форми і залежить від рівня 
економіки та культури кожної країни, прийнятих законів у галузі 
фахової освіти, а також сформованих методів роботи з дітьми, що 
мають проблеми в розвитку. 

За останні роки, внаслідок гуманізації суспільства у Західній Єв-
ропі і США, всіх дітей з проблемами розвитку визнають такими, що 
піддаються навчанню. Для дітей з важким ступенем розумової від-
сталості створюються різного типу корекційні заклади для інтеграції 
їх у загально-освітнє середовище. Цьому сприяла діяльність різних 
міжнародних організацій, таких як: ЮНЕСКО, ООН, ВООЗ, Між-
народна асоціація з наукового вивчення розумової відсталості, Між-
народна ліга сприяння розумово відсталим [1–2]. 

У багатьох розвинутих країнах діти з важким ступенем розумової 
відсталості інтегровані у загальноосвітнє середовище, особливе місце 
займає формування в них соціальних форм поведінки та подальше 
працевлаштування. Форми організації їх фізичної реабілітації та осві-
ти у кожній країні мають свої особливості. Діти з важкою розумовою 
відсталістю в Англії включені до системи фахової освіти з 1970 р. 
Для них існують спеціальні школи, класи, тренувальні центри. 

Пострадянська ситуація у вітчизняній дитячий психіатрії характе-
ризувалася тим, що державна система шкіл-інтернатів призводила 
до ізоляції дітей, хворих на розумову відсталість від суспільства. 
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Сучасні соціологічні дослідження свідчать, що рівень соціальної 
адаптації випускників вітчизняних шкіл суттєво нижчий, порівняно 
із дітьми з аналогічною патологією у розвинених країнах. З 1992 р. 
громадськими зусиллями в Україні почала розвиватись мережа аль-
тернативних спеціальних установ для дітей і молоді, що визнані ін-
валідами за рівнем розумового розвитку. 

Визнання важливості раннього втручання є головним фактором у 
процесі деінституціалізації дітей з вадами розумового розвитку, воно 
спрямоване на підтримку сім’ї, в якій живе така дитина. В основі 
програм раннього втручання є дотримання прав людини, прав ди-
тини на сім’ю і права на розвиток. 

Саме тому, процес фізичної реабілітації дітей з важким ступенем 
розумової відсталості потребує активного пошуку найоптимальні-
ших форм організації та проведення. Потрібно вирішувати завдан-
ня безперервності процесу соціалізації цих осіб для інтеграції їх у 
суспільство з допомогою активної участі всіх членів сім’ї. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ  
НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

Соловей О. В., 
магістрант спеціальності «Фізична реабілітація» 

Полтавський інститут економіки і права ВМУРоЛ «Україна» 
науковий керівник: к. пед. н., доцент Волошко Л. Б. 

За останні роки у країнах Європи, у тому числі в Україні, спостері-
гається зростання захворюваності на бронхіальну астму. Ця хворо-
ба охоплює близько 5–12% дитячого населення у світі. Глобальна 
ініціатива по боротьбі з бронхіальною астмою (The Global Initiative 
for Asthma, GINA) — основний документ, що лежить в основі стан-
дартів діагностики й лікування бронхіальної астми в усьому світі. При 
цьому великого значення в лікуванні хворих на бронхіальну астму 
набувають засоби фізичної реабілітації, спрямовані на покращення 
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функції зовнішнього дихання. При лікуванні бронхіальної астми ви-
користовують такі форми ЛФК, як звукова та дихальна гімнастика, 
загальнорозвиваючі вправи та дозована ходьба. Одним із методів 
відновлення є фізіотерапія, що включає низку фізіотерапевтичних 
процедур: медикаментозний електрофорез, магнітотерапію, індукто-
термію, УВЧ-терапію, оксигенотерапію. 

Для покращення функціонального стану хворих на бронхіальну 
астму у фізичній реабілітації застосовуються кліматотерапевтичні 
процедури: аеротерапію, геліотерапію, таласотерапію, спелеотерапію. 
Крім кліматотерапії, фахівці рекомендують використовувати баль-
неотерапію. Часто в лікуванні хворих на бронхіальну астму засто-
совують баротерапію, яка передбачає перебування хворого в баро-
камері, де створюються умови підвищеного або пониженого баро-
метричного тиску. 

Одним із методів фізичної реабілітації, який сприяє відновленню 
дихальної функції у хворих з бронхіальною астмою, є аерофітоте-
рапія, яка передбачає лікування повітрям, насиченим ефірними ма-
слами рослин (гвоздика, жасмин, смородина, шавлія, лаванда, ірис). 
Під час таких процедур зменшується кількість нападів кашлю, за-
дишки, зростають показники функції зовнішнього дихання, зника-
ють ознаки втоми. 

До перспективних методів лікування та відновлення хворих на 
бронхіальну астму відносять гідротерапію. Найбільшу увагу в реа-
білітації цього контингенту хворих приділяють контрастному об-
ливанню, де температура гарячої води становить 40–42° С, а холод-
ної 18–20° С. 

Деякі вчені рекомендують застосовувати лазні для покращення 
функціонального стану дихальної системи хворих на бронхіальну 
астму. Під час перебування в лазні підвищується споживання кисню, 
збільшується частота дихання та життєва ємність легень, зростає 
вентиляція легень, покращується бронхіальна прохідність за раху-
нок виведення мокротиння, а також значно рідше простежується 
кількість нападів ядухи. 

Для покращення функціональних можливостей дихальної системи 
хворих на бронхіальну астму слід застосовувати методи гіпоксич-
ного та гіперкапнічного тренування. Застосування гіпоксії та гіпер-
капнії в комплексі з фізичними навантаженнями покращує адапта-
ційні можливості кардіореспіраторної системи та фізичну праце-
здатність, підвищує стійкість до стресових ситуацій. 
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Доволі ефективним засобом фізичної реабілітації хворих на брон-
хіальну астму залишається лікувальний масаж. Лікувальну фізичну 
культуру при захворюваннях органів дихання застосовують на всіх 
етапах їхньої реабілітації. Лікувальна дія фізичних вправ реалізуєть-
ся в чотирьох основних напрямках, серед яких, у випадку розвитку 
дихальної недостатності, на перший план виступає нормалізація біо-
механіки дихання з подальшим формуванням компенсації та тоні-
зуючого впливу, а надалі — механізм трофічної дії, нормалізації 
функцій системи дихання. 

На основі огляду літератури та власних експериментальних до-
сліджень можна зробити висновок, що засоби фізичної реабілітації 
для хворих на бронхіальну астму повинні бути оптимально підіб-
раними, застосовуватися у процесі реабілітації комплексно, з ура-
хуванням індивідуальних особливостей пацієнтів. 

 
 
МЕДИЧНА, ФІЗИЧНА, СПОРТИВНА І ПРОФЕСІЙНА 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Спічек Я. О. 
Національний університет Києво-Могилянська Академія 

науковий керівник: Гордієнко Л. В. 

Сьогодні процес реабілітації є предметом дослідження фахівців 
багатьох галузей. За даними ООН, у світі налічується приблизно 450 
мільйонів людей з порушенням психічного та фізичного розвитку. 
Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) свідчать, що 
число таких жителів у світі сягає 13%. Основною турботою держа-
ви стосовно інвалідів є їх матеріальна підтримка. А також важливу 
роль відіграє надання їм діючої фізичної, психологічної, організа-
ційної та іншої допомоги. 

Розділяють таки типи реабілітацій. 
• Медична реабілітація — це активний процес, метою якого є 

досягнення повного відновлення порушених внаслідок захворюван-
ня або травми функцій, або, якщо це нереально — оптимальна реалі-
зація фізичного, психічного і соціального потенціалу інваліда, най-
більш адекватна інтеграція його в суспільстві. 

• Фізична реабілітація — охоплює всі питання, пов’язані із за-
стосуванням фізичних факторів (фізотерапія, ЛФК, механо- й тру-
дотерапія), з підвищенням фізичної працездатності. 
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• Спортивна реабілітація — залучає інвалідів до регулярних за-
нять фізичною культурою і спортом — відновлює втрачений кон-
такт з навколишнім світом, створює необхідні умови для з’єднання із 
суспільством, дає можливість брати участь у суспільно корисній праці 
і реабілітації свого здоров’я. Крім того, фізична культура і спорт 
допомагають психічному й фізичному вдосконаленню цієї категорії 
населення, сприяючи їх соціальній інтеграції й фізичній реабілітації. 

• Професійна реабілітація — у працюючих осіб — це профілак-
тика можливого зниження працездатності, або її можливої втрати; 
у інвалідів — це можливість відновлення працездатності; сюди вхо-
дять питання визначення працездатності, працевлаштування, про-
фесійної гігієни, фізіології та психології праці, трудового навчання 
перекваліфікації. 

А також існують психологічні, економічні та соціальні аспекти 
реабілітації: 

 Психологічний аспект — прискорення процесу психологічної 
адаптації до зміненої в результаті хвороби життєвої ситуації, профі-
лактика й лікування патологічних психічних змін, що розвиваються. 

 Економічний аспект — вивчення економічних витрат й очіку-
ваного економічного ефекту при різних способах відновного ліку-
вання, формах і методах реабілітації для планування медичних та 
соціально-економічних заходів. 

 Соціальний аспект — охоплює питання впливу соціальних 
факторів на розвиток і перебіг хвороби, соціального забезпечення 
трудового та пенсійного законодавства, взаємин хворого та сім’ї, 
суспільства й виробництва. 

Тож інвалідність являє собою соціальний феномен, уникнути яко-
го не може жодне суспільство, і кожна держава згідно рівня свого 
розвитку, пріоритетів та можливостей формує соціальну та еконо-
мічну політику щодо інвалідів. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Секція ІІІ Медична, фізична, 
реабілітація людей 

 - 234 -

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДЦП 

Харченко Д. В. 
Інститут соціальних технологій, Університет «Україна» 

email: trubienko1990@ukr.net 

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) — це захворювання, спри-
чинене ушкодженням мозку в період вагітності, під час або після 
пологів. Воно рідко виявляється відразу після народження дитини, 
натомість відставання дитини в моторному та загальному розвитку 
стає очевидним для батьків уже протягом першого року життя. У 
дітей із тяжкими формами ураження діагноз ДЦП переважно ста-
виться протягом першого року.[1] 

Дитячий церебральний параліч є складним захворюванням цен-
тральної нервової системи, яке веде не тільки до рухових порушень, 
але й провокує мовну недостатність, порушення слуху й зору, за-
тримку розумового розвитку. 

В сучасних соціально-економічних умовах основна задача фізич-
ної реабілітації дітей, хворих на ДЦП полягає у максимально можли-
вій їх соціальній адаптаці через застосування заходів для підтрим-
ки життєдіяльності хворого, зниження патологічно підвищеного 
м’язового тонусу, забезпечення оптимального психомоторного роз-
витку дитини. 

Однією з основних форм розвитку рухової діяльності при дитя-
чому церебральному паралічі є лікувальна гімнастика, основними 
завданнями лікувальної гімнастики є гальмування патологічної то-
нічної рефлекторної активності, нормалізація на цій основі м’язового 
тонусу й полегшення довільних рухів. ЛФК призвана послідовно 
розвивати вікові рухові навички дитини з метою їх постійної адап-
тації до повсякденного життя.[2] 

Для нормалізації рухів у дітей із церебральним паралічем прово-
дяться фізичні вправи у воді. Гідрокінезотерапія особливо корисна 
в період формування активних рухів так як вода зменшує силу граві-
тації, полегшує статичні положення, знижує м’язовий тонус, поліп-
шує кровообіг і трофіку тканин та сприяє розвитку координації рухів. 

Однією з форм ЛФК є райттерапія, основним фактором якої є їзда 
верхи на коні. Її в останні роки стали застосовувати з лікувальною 
й оздоровчою метою. Вона здатна знімати значну емоційну напру-
гу і створює достатньо виражене фізичне навантаження. 
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Різновидом лікувальної фізкультури є механотерапія, яку засто-
совують при ДЦП з метою поліпшення функції м’язів і суглобів. Ме-
ханотерапія дозволяє закріпити певні рухові навички. Раніше хворі 
з ДЦП займалися на загальнопоширених спортивних тренажерах, 
сьогодні в їх розпорядженні з’явилося спеціальне устаткування. На-
приклад, такі методи як Тандо, який припускає освоєння рухових дій 
шляхом тренування із примусовим виконанням рухів, спеціальні 
костюми «Пінгвін», «Аделі», «Гравістат», які мають ряд переваг у 
порівнянні з обладнаннями попередніх поколінь. 

Поряд з лікувальною фізкультурою при ДЦП широко застосо-
вується загальний лікувальний і точковий масаж. Класичний ліку-
вальний масаж сприяє розслабленню спастичних м’язів і стимулює 
функціонування ослаблених м’язів, має седативну дію на гіперкіне-
зи окремих груп м’язів, тонізує функції паретичних м’язів, знижує 
вегетативні і трофічні розлади. Масаж поліпшує загальний стан ди-
тини й підвищує працездатність його м’язів. 

Одне з проідних місць в реабілітації дітей, хворих на ДЦП займає 
психотерапія. У зв’язку з незрілістю абстрактного мислення у дітей 
із церебральними паралічами, а також домінуванням у них афектив-
них переживань, основним принципом психотерапевтичного впливу 
слід вважати використання такогометоду впливу як сугестії, оскіль-
ки раціональна терапія в дитячому віці малоефективна [3]. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ  
РІЧКИ ГНИЛИЙ ТІКИЧ  

ТАПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ 

Цегельна Н. С., 
група ЕК-61; Університет «Україна», 

м. Київ, вул. Львівська, 23 
моб. тел. (063) 587-80-63; nata-mart@ukr.net 
науковий керівник: к. б. н. Мовчан В. О. 

Актуальність теми визначається тим фактором, що основним 
джерелом водозабезпечення населення і господарських потреб смт. 
Ставище є річка Гнилий Тікич. Значне, різнобічне і довготривале 
використання води цієї річки у різних сферах людської діяльності 
спричинило те, що вона зазнала істотних змін. У багатьох випадках 
стан річки наблизився до кризового або за окремими показниками 
навіть досяг його. Великомасштабний розвиток виробництва, насам-
перед промислового, призвів до деградації природного комплексу 
басейну р. Гнилий Тікич. Як наслідок виникли значні (а подекуди 
незворотні) негативні зміни стану навколишнього середовища й умов 
життєдіяльності населення, погіршився рівень здоров’я жителів. На 
даний момент для потреб централізованого господарсько-питного 
водопостачання смт. Ставище використовує воду з підземних джерел. 

Об’єктом даного дослідження є умови і фактори сучасного ан-
тропогенного впливу на екологічний стан р. Гнилий Тікич, а пред-
метом – вплив стічних вод промислових і комунальних підпри-
ємств смт. Ставище на якісні показники води цієї річки. 

Мета дослідження полягає в оцінці якості води р. Гнилий Ті-
кич і визначенні особливостей екологічної загрози її забруднення. 

Завдання дослідження: 
• проаналізувати гідрохімічні та екологічні показники якості води 

річки Гнилий Тікич; 
• визначити потенційних забруднювачів р. Гнилий Тікич в ра-

йоні смт. Ставище; 
• виявити ступінь впливу підприємств та житлово-комунальної 

сфери смт. Ставище на стан р. Гнилий Тікич в районі даного насе-
леного пункту. 

Вивчаючи протоколи дослідження р. Гнилий Тікич в смт. Ставище 
за останні 3 роки, ми зробили висновок, що вода відповідає всім ви-
могам ДСАНпіну, тобто вода придатна для відпочинку та купання. 
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Визначаючи основних забруднювачів річки, ми з’ясували, що од-
ним із них є частково діючий ВАТ «Ставищенський маслозавод». 
Але на цьому підприємстві є очисні споруди, куди надходять стічні 
води з маслозаводу. Вони утворюються в процесі переробки моло-
ка, виробництва масла та казеїну, мийки обладнання, автомобіль-
них цистерн, виробничих приміщень. 

На сьогоднішній день існує багато оптимальних можливостей для 
поліпшення екологічного стану р. Гнилий Тікич в смт. Ставище, 
основними з яких є: 

 використання водоохоронної зони, ширина якої становить для 
середньої річки не менше 500 м; 

 створення прибережних захисних смуг — територія обмеже-
ної господарської діяльності, шириною 50 м. 

 ну і, звісно, активна участь громадськості, яка в наш час не-
можлива, тому що самі жителі селища забруднюють річку, вики-
даючи в неї речовини різного характеру забруднення. 

Висновок. Якщо і далі райдержадміністрація буде шкодувати кош-
ти на поліпшення екологічного стану річки, а жителі селища самі 
не будуть слідкувати за чистотою прибережної смуги річки, самі ж 
залишаючи сміття та інші забруднення, то р. Гнилий Тікич може 
зазнати вкрай кризового стану і стати джерелом розповсюдження 
інфекційних захворювань серед місцевого населення. 

 
 
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМИ ТРЕНУВАННЯМИ  
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ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 
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47003 Тернопільська обл., м. Кременець, Ліцейна, 1 

тел. 0661811122, V.V.Chizhik@gmail.com 
У підлітків із затримкою психічного розвитку (ЗПР), після 8 мі-

сяців формувального експерименту за експериментальною програ-
мою оздоровчих тренувань були проведені повторні дослідження 
фізичної працездатності в експериментальній і контрольній групах 
підлітків. У формувальному педагогічному експерименті брали участь 
43 учні із ЗПР що навчались у 7 класах реабілітаційного центру «На-
дія» у м. Луцьк Волинської області. 
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Дослідження загальної фізичної працездатності за тестом PWC170 
в експериментальній групі школярів показало її статистично зна-
чиме зростання (p < 0,001) у хлопців на 31,2% та у дівчат на 47,5%, 
тоді як у контрольній групі працездатність зросла у хлопців та дів-
чат на 22,1% та 23,2% відповідно. Показники фізичної працездат-
ності, віднесені до маси тіла в кінці формувального дослідження, у 
хлопців експериментальної групи високовірогідно (p<0,01) збіль-
шились, порівняно з початком року. У дівчат експериментальної 
групи відносна фізична працездатність була дуже високо вірогідно 
(p < 0,001) вищою, порівняно з контрольною. 

Загальна фізична працездатність за тестом PWC170 після форму-
вального дослідження в експериментальній групі хлопців і дівчат 
була статистично значимо вищою. Показники фізичної працездат-
ності, віднесені до маси тіла, у хлопців експериментальної групи 
були вірогідно вищими, порівняно з контрольною. У дівчат експе-
риментальної групи цей показник був високо вірогідно вищим. Фі-
зична працездатність за максимальним споживанням кисню в екс-
периментальній групі достовірно вища, порівняно з контрольною. 

Цінним критерієм енергопотенціалу є стан резервів серцево-су-
динної системи. Одним із важливих показників цього резерву є 
«подвійний добуток» (ПД) — індекс Робінсона, який характеризує 
систолічну роботу серця. За показниками адаптаційного потенціалу 
та індексу Робінсона в експериментальній та контрольній групах 
хлопців і дівчат виявлено високовірогідну різницю (p < 0,01), що 
свідчить про значне покращення функціонального стану у хлопців 
та дівчат експериментальної групи. індекс Робінсона має тенден-
цію до зменшення. Індекс Робінсона у дівчат в експериментальній 
групі становив до експерименту 103,25 ± 2,61 у.о., а після експери-
менту — 85,98 ± 2,25 у.о. У хлопців в експериментальній групі до 
експерименту індекс Робінсона становить 95,66 ± 2,49 у.о., а після 
експерименту – 80,98 ± 1,85 у.о. В експериментальній групі індекс 
Робінсона статистично значимо зменшився (p < 0,001), а чим ниж-
чий ПД у спокої, тим вищі максимальні аеробні можливості. 

Адаптаційний потенціал кровообігу дозволяє судити про стан 
міокардіально-гемодинамічного і енерго-метаболічного гомеостазу 
з урахуванням віку. Адаптаційний потенціал кровообігу у дівчат в 
експериментальній групі становить 2,0 ± 0,09 у.о., а в контрольній — 
2,1 ± 0,05 у.о., у хлопців в експериментальній групі становить 
2,0 ± 0,05 у.о., а в контрольній — 1,9 ± 0,02 у.о. 
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Отже, в експериментальній групі після педагогічного досліджен-
ня динаміка загальної та відносної фізичної працездатності, адап-
таційний потенціал системи кровообігу та індекс Робінсона були 
високо вірогідно кращими, порівняно з контрольною групою що 
свідчить про значне покращення функціонального стану у хлопців та 
дівчат експериментальної групи. Основою методики з покращення 
фізичного стану підлітків із ЗПР мають бути оздоровчі заняття з фі-
зичної культури, які не є самостійним циклом, а виступають як не-
від’ємна складова загальної системи фізичного виховання школярів. 
Вони мають спрямовуватись на розвиток аеробних можливостей шко-
лярів та підвищення їх позитивної мотивації до занять фізичними 
вправами. Водночас, вирішення завдань покращення здоров’я шко-
лярів і їх нормального розвитку не можливе без вирішення компле-
ксу етичних, правових і технологічних проблем в системі освіти. 
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ДО МАЙБУТНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Шевцов А. Г. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9, (+38044) 4864535, 
dr_shevtsov@ukr.net 

Доповідь присвячено проблемі формування готовності до май-
бутньої професійної підготовки, ефективного працевлаштування та 
трудової діяльності старшокласників з інвалідністю. Системне форму-
вання готовності осіб зі стійкими порушеннями здоров’я до майбут-
ньої професійної підготовки та трудової діяльності у підлітковому 
віці значно підвищить ефективність їх професійної реабілітації у 
майбутньому. Питання допрофесійної (передпрофесійної) підготовки 
таких старшокласників є самостійною корекційно-педагогічною про-
блемою і заслуговую на ретельне комплексне вивчення та наукове 
обґрунтування. 

Здобуття професії, трудова діяльність, ефективне працевлаштуван-
ня, досягнення професійних та кар’єрних успіхів особою з інвалід-
ністю розглядається нами як єдиний безперервний реабілітаційний 
процес і допрофесійна підготовка у цій площині може тлумачитися 
як «допрофесійне реабілітування». Таким чином на процес допро-
фесійної підготовки розповсюджуються всі закономірності та прин-
ципи, що стосуються загальних основ комплексного реабілітування. 
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Ортопедагогічне та реабілітологічне трактування поняття «допро-
фесійна підготовка» у площині корекційно-реабілітаційної роботи 
з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку набуває іншого 
змісту, ніж це прийнято в загальній педагогіці. У літературі цей 
термін в основному тлумачиться лише у розумінні «профільного 
навчання», або через редукцію цього процесу до процедур «профе-
сійної орієнтації». Але підлітку необхідна також і універсальна до-
професійна підготовка, яка сформує загальні властивості психофізіо-
логічного та психологічного (особистісного) характеру, що сприяють 
правильному і вчасному професійному самовизначенню, здобуттю 
професії, ефективному працевлаштуванню, досягненню успіху і ви-
соким результатам у подальшій трудовій діяльності. Особливо це 
стосується школяра з інвалідністю, адже така дитина потребує спе-
ціального підходу у цьому процесі з врахуванням структури її особ-
ливостей здоров’я, первинних та вторинних дефектів психофізич-
ного розвитку. 

Специфіка спеціального навчання та корекційно-розвиткової ро-
боти із підлітками, старшокласниками, які мають порушення пси-
хофізичного розвитку, полягає у тому, що іноді спостерігається певна 
несформованість або викривлений розвиток тих психофізичних та 
особистісних властивостей школяра, які мали б вчасно сформува-
тися у більш ранньому віці (наприклад, позитивний досвід побуто-
вої або колективної праці, комунікативні навички у трудовій дія-
льності). Тож програма допрофесійної підготовки таких підлітків 
за потребою може включати і компоненти, що притаманні програ-
ми виховання дітей більш раннього віку. Структура професійної 
орієнтації молодих людей з обмеженнями життєдіяльності також 
потребує уточнення, оскільки практика доводить, що вони мають 
певні утруднення у процесі професійного самовизначення через при-
чини як об’єктивного (в першу чергу обумовлених наявністю за-
хворювання і його наслідків, що обмежують функціональні можли-
вості людини), так і суб’єктивного характеру (зокрема, через не-
адекватну оцінку своїх фізичних можливостей). 

Якщо ми розглянемо це питання на прикладі дітей з порушен-
нями функцій опорно-рухового апарату, то можна застосувати ос-
новні методологічні принципи такої новітньої наукової галузі де-
фектології, як ортопедагогіка. Тоді можна запропонувати певну сис-
тему критеріїв сформованості допрофесійної готовності випускни-
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ків шкіл, інструменти діагностики, способи та методики впливу на 
показники цих критеріїв. Серед таких критеріїв та показників: обіз-
наність у різних видах професійної та трудової діяльності, особис-
тісна професійна перспектива; базова освіта з елементарних знань, 
умінь та навичок, що лежать в основі найпопулярніших сучасних 
професії; досвід елементарної практичної діяльності, працелюбність 
та відповідальність за виконання дорученої справи, мотивація до 
трудової діяльності, здобуття професії, працевлаштування, ефектив-
ної трудової діяльності; наявність елементарних трудових навичок; 
автономність, цілеспрямованість та соціальна зрілість, необхідна на-
правленість особистості, що потребує обрана професія; прагнення 
досягнення успіху та прояв лідерських якостей; комунікативні здіб-
ності; адаптованість до змін у соціально-професійному середовищі, 
емоційна стійкість; загальний стан здоров’я та готовність до відпо-
відного інтенсивного режиму навантажень, пов’язаних з трудової 
діяльністю; психічна та фізична витривалість, розумова працездат-
ність; фізична адаптованість організму до навколишнього архітек-
турного середовища, скомпенсованість та скорегованість порушень 
опорно-рухового апарату спеціальними засобами технічної реабілі-
тації, відновленість функціональних можливостей організму техні-
чними засобами реабілітації у площині обраної підлітком професії. 

 
 

ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ СПОРТСМЕНІВ, 
ЯКІ МАЮТЬ УРАЖЕННЯ ХРЕБТА ОСТЕОХОНДРОЗОМ 

Васильєва І. В., 
здобувач кафедри реабілітації, університет «Україна» 

тел. 067-792-49-83 

На сучасному етапі спортивна діяльність супроводжується не 
тільки великими фізичними навантаженнями, але й психологічними. 
Участь у змаганнях та виснажливі тренування проводяться на фоні 
значних психічних та емоціональних напружень. Вдосконалення та 
тренованість систем організму відбуваються через напругу і стом-
лення. Однак ступінь цієї напруги і втоми має свої межі, за якими 
починається патологія і зниження якості діяльності (Козин, 1985). 
Таким чином, хвороба яка розвинулась в наслідок спортивної ді-
яльності може бути перепоною у подальший кар’єрі спортсмена та 
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паралельно вплинути на його психічне здоров’я. Тому актуальним 
є вивчення оцінки якості життя спортсменів з дегенеративно-дис-
трофічними змінами тканин хребта. 

Для цього нами було використано анкету SF-36 для спортсменів, 
які звернулися за допомогою у медичний центр з болями у спині. 
Після консультації травматолога та невропатолога, кожному спорт-
смену діагностували остеохондроз хребта. Під нашим спостере-
женням було 25 спортсменів з різних видів спорту та кваліфікації. 
Спортсмени були розділені на дві групи: основну та контрольну. 

Анкету SF-36 розробили в 1992 році американські доктора John 
E. Ware Cathy D. Sherbourne у Центрі вивчення медичних резуль-
татів США. SF-36 призначений для використання в клінічній прак-
тиці та наукових дослідженнях для оцінки загального здоров’я на-
селення у хворих у віці від 14 років і старше. 

Російськими дослідниками Міжнаціонального Центру досліджен-
ня якості життя (МЦДЯЖ, м. Санкт-Петербург) в 1998 році була 
створена російськомовна версія анкети SF-36, яка була використана 
для вивчення якості життя (ЯЖ) 2114 жителів Санкт-Петербурга. 
Результати дослідження показали високу узгодженість з характе-
ристиками якості даних досліджень, проведених в інших країнах; 
російська версія анкети SF-36 володіє надійними психометричними 
властивостями і прийнятна для проведення популяційних досліджень 
ЯЖ в Росії. Анкета містить 8 показників здоров’я, які найбільш час-
то вимірюють у популярних дослідженнях і, які найбільше схильні 
до впливу захворювання та лікування. Анкета складається з трьох 
логічно побудованих ланок: 36 пунктів, 8 шкал, кожна з яких об’єд-
нує в собі від 2 до 10 пунктів. Запитання відображають загальну 
самооцінку здоров’я в динаміці за останній рік, а також 8 сфер здо-
ров’я. Отримані відповіді в результаті обробки формують 8 шкал. 
Передбачена спеціальна система обробки балів. Максимальне зна-
чення 100 — найкращий стан ЯЖ, а мінімальна — 0, яке свідчить про 
найгірший стан параметрів ЯЖ. Результати представляють собою 
оцінку в балах по 8 шкалам, яка складається таким чином, що більш 
висока оцінка вказує на більш високий рівень ЯЖ. 

У таблиці 1 відображені середні показники 8 шкал нашого дослі-
дження основної групи та контрольної групи. У більшості спорт-
сменів за даними дослідження спостерігається відчуття болю, який 
знижує їх фізичне функціонування та в загальному результаті зни-
жує їх життєздатність. Таким чином, за цими показниками видно, що 
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фізичний стан впливає на психологічне здоров’я спортсмена, так і 
психологічний стан спортсмена впливає на фізичне здоров’я та по-
рушує підготовку спортсмена до змагань, що неспроможний належ-
ним чином тренуватися. 
Таблиця 1 — Показники шкали SF-36 у спортсменів основної та конт-

рольної груп дослідження 
Основна  

група n = 12 
Контрольна 
група n = 13Показники шкали SF-36 

М±m М±m 

Фізичне функціонування (ФФ) — Physical 
functioning (FF) 88,33±3,28 88,46±1,43 

Рольове фізичне функціонування (РФ) — 
Physical role limitation (PR) 56,25±7,62 44,23±9,87 

Больовий фактор (БФ) — Pain (P) 60,08±6,68 47,85±3,83 

Загальне здоров’я (ЗЗ) — General health (GH) 71,0±5,49 65,39±4,08 

Життєздатність (ЖЗ) — Vitality (V) 55,83±4,26 54,62±4,02 

Соціальне функціонування (СФ) —
 Social functioning (SF) 80,00±4,19 77,62±5,14 

Рольове емоційне функціонування (РЕ) — 
Emotional role limitation (ER) 66,42±10,86 66,38±9,27 

Психологічне здоров’я (ПЗ) — Mental health (MH) 62,00±4,25 62,46±5,81 

За показниками анкетування можна побачили, що біль у спині 
заважає спортсмену у повній мірі функціонувати фізично — це 
впливає на загальне здоров’я спортсменів та їх психологічний стан. 
Зниження психічного здоров’я пояснюється незадоволенням своїм 
фізичним станом і обмеженням функціонуванні спортсмена у спор-
тивній діяльності. У зв’язку з цим можна зробити висновок, що для 
спортсменів необхідно відновлювати або робити корекцію як фізич-
ного, так і психічного здоров’я та планувати і розробляти адекватні 
методи реабілітації. 

Література 
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3. www.atio-irk.ru/attachment/article/78/инструкция_sf36.pdf 
4. https://sites.google.com/site/71microsurgery/home/sf36  
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ 

Короєд К. О., 
здобувач кафедри фізичної реабілітації, 

Львівський державний університет фізичної культури, 
тел. 097-491-68-53 

Корекція та виправлення різних видів порушень постави є склад-
ним і тривалим процесом. Він може бути успішним, якщо прово-
диться комплексно, з використанням засобів та методів фізичної реа-
білітації: лікувальної фізичної культури (ЛФК), масажу, відповідних 
ортопедичних заходів, що включають застосування приладів, при-
стосувань, предметів (гімнастичні стінки, лавки, медицинболи, пали-
ці, футболи тощо). У зв’язку з цим актуальним є проведення аналізу 
комплексного застосування засобів корекції постави у дітей. 

Аналіз літературних джерел показує, що комплексному підходу 
щодо виправлення порушень постави відводиться значне місце. ЛФК 
як основний метод фізичної реабілітації є частиною системи фізич-
ного виховання, пов’язаної з особливими завданнями виховання дітей, 
що мають відхилення у стані здоров’я, зокрема у порушенні постави. 
До основних засобів лікувальної фізичної культури фахівці відно-
сять: фізичні вправи, рухливі ігри, загартування. Головним засобом 
у вихованні правильної постави і в корекції порушеної постави є 
фізичні вправи [2, 3, 4]. При порушеннях постави як в сагітальній, 
так й фронтальній площині застосовують комплекс заходів, що сприяє 
досягненню нормалізації постави. Подібний комплекс включає до-
тримання раціонального режиму статичного навантаження на хре-
бет дитини, масаж, різні ортопедичні засоби (корсети, ортези, устіки), 
а також спеціальні фізичні вправи, що зміцнюють м’язи тулуба, 
збільшують рухливість хребта і «витягують» його, формують пра-
вильну поставу. До таких вправ відносять різні варіанти вправ ле-
жачи на животі, на спині, на боці, стоячи в упорі на колінах, також 
різноманітні вправи стоячи перед дзеркалом, різновиди ходьби, пов-
зання, лазіння тощо. У методиці ЛФК з дітьми дошкільного віку 
разом з фізичними вправами ігрового характеру обов’язково вико-
ристовують рухливі ігри. У комплексі фізичної реабілітації особли-
ве місце відводиться масажу, який допомагає сформувати міцний 
«м’язовий корсет» і підсилює вплив інших реабілітаційних засобів. 
Масаж створює передумови для повнішого використання направле-
них рухів і поліпшенням крово- та лімфообігу. Як правило, масаж 
включають також у комплекс реабілітаційних заходів як обов’язковий 
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засіб, який ефективно доповнює фізичні вправи. Нажаль комплекси 
корекції порушень постави, що містять масаж і спеціальні фізичні 
вправи, не завжди використовуються в практиці дошкільних закладів. 

Фахівці стверджують про можливість ефективного застосування 
комплексної дії при порушеннях постави в умовах дошкільних, 
шкільних установ, поліклініки, фізкультурного диспансеру і спеці-
альних шкіл-інтернатів [1, 3]. У дошкільних установах профілюю-
чим засобом є тільки загальні фізичні вправи, що поєднуються, в 
кращому випадку, з загартуванням та на фоні організації сприят-
ливих для дитини рухових умов під час прогулянок. Враховуючи 
ефективність застосування спеціальних фізичних вправ з арсеналу 
ЛФК, а також масажу як складового у комплексної дії при виправ-
ленні порушень постави, треба вважати їх застосування в загальних 
дошкільних закладах необхідним. Слід зазначити, що для виправ-
лення порушень постави у дітей дошкільного віку і цілеспрямоване 
використання засобів фізичного виховання на даний час виявля-
ється недостатнім. Необхідною умовою є також вживання заходів, 
що сприяють покращенню загального фізичного розвитку дитини. 
До таких заходів перш за все належить організація сприятливих для 
дитини умов зовнішнього середовища — умов статичного наванта-
ження, харчування, режиму дня, гігієнічних умов тощо. Таким чином, 
можна стверджувати, що процес корекції постави є цілеспрямованим, 
комплексним та систематичним оздоровчо-реабілітаційним напря-
мом що ґрунтується на використанні різних форм ЛФК, різноманіт-
них видів спеціальних фізичних вправ, масажу і дотримання прийо-
мів для покращення загального фізичного розвитку дитини. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ СПОРТСМЕНІВ СИЛОВИХ ВИДІВ СПОРТУ 

З ХРОНІЧНИМИ М’ЯЗОВИМИ СИНДРОМАМИ 
Ільматов В. Р., 

здобувач кафедри реабілітації, університет «Україна», 
тел. 067-792-49-83 

Під час занять спортом, якщо фізичне навантаження не переви-
щує фізіологічно допустимого, в організмі людини відбувається ряд 
адаптаційних процесів, які допомагають спортсмену пристосувати-
ся до умов регулярного фізичного навантаження. Під час тренува-
льно-змагальної діяльності спортсменів за певних умов; а саме: за 
певних анатомо-морфологічних змін організму, недостатньої його 
сформованості в дитячому і підлітковому віці; активізації у підліт-
ковому і юнацькому віці діяльності статевих і ендокринних залоз, 
коли починається статеве дозрівання, яке вносить суттєві корективи 
у процеси росту і розвитку; порушеннях спрямованості та методи-
ки тренувального процесу, дисбалансі процесів стомлення і відно-
влення; якщо ступінь фізичного навантаження набагато перевищує 
фізичний потенціал людини; коли спостерігається дисбаланс про-
цесів стомлення і відновлення можуть виникнути перед- та патоло-
гічні стани, що супроводжуються морфо-функціональними та патобіо-
хімічними змінами в окремих органах та тканинах організму атлета. 

Суттєве місце за зверненнями за медичною допомогою серед 
спортсменів силових видів спорту займають хронічні м’язові синд-
роми в ділянці спини та шиї [2]. Часто біль, набуваючи хронічного 
характеру, стає не тільки одним із симптомів захворювання, але і 
включаються в його патогенез, змінюючи функціональний стан ЦНС 
та викликаючи психофізіологічну активацію з посиленням м’язового 
напруження і, відповідно, болю. Тому актуальним є визначення не-
обхідності застосування фізичної реабілітації спортсменів з хроніч-
ними м’язовими синдромами. 

Практичний досвід роботи та аналіз спеціальної літератури по-
казав, що поряд, з накопиченим досвідом тренувально-змагального 
процесу в силових видах спорту залишаються невирішеними ряд 
питань: 1) є істотні суперечності у висвітленні проблеми дозування 
тренувального навантаження, спрямованої на розвиток максималь-
ної м’язової сили; 2) недостатньо вивчені питання щодо ступеня 
стомлення і тривалості періодів відновлення після значних силових 
навантажень; 3) відсутня інформація про зміну фізіологічних показ-
ників спортсменів при багаторічних заняттях пауерліфтінгом; 4) у 
літературі відображені недостатньо широко і часто без належного 
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наукового обґрунтування відомості щодо розробки і застосування 
програм додаткових корекційно-відновлювальних заходів під час 
тренувальної та змагальної діяльності спортсменів в силових видах 
спорту, майже відсутні роботи щодо ролі і місця в складі цих про-
грам засобів і методів фізичної реабілітації. 

Аналіз літературних джерел також показав, що існують одиничні 
публікації з питань фізичної реабілітації таких пацієнтів та вони є су-
перечливими; фізичні вправи підібрано спонтанно, без урахування 
особливостей біомеханіки руху і проявів патології [4]. На підставі 
аналізу публікацій важко уявити ефективність того чи іншого ме-
тоду реабілітації, спрямованого на відновлення порушених функцій, 
виходячи із стадії патологічного процесу. Не з’ясовано й можливості 
впливу на рухову сферу спортсменів молодого віку таких загально-
прийнятих у дорослих лікувально-оздоровчих та корекційно-віднов-
лювальних заходів, як мануальна терапія з комплексом спеціальних 
вправ, спрямованих на стабілізацію хребта. У зв’язку з цим модерні-
зація відомих і пошук нових підходів до фізичної реабілітації спорт-
сменів силових видів спорту з хронічними м’язовими синдромами 
є актуальним і потребують науково-методичного забезпечення. Воче-
видь, що вирішення цієї проблеми полягає в подальшому удоскона-
ленні лікувально-профілактичних заходів, впровадження до широ-
кої практики об’єктивних інструментальних, неінвазивних методів 
діагностики та моніторингу. Існує потреба в методології застосу-
вання сучасного спортивного та реабілітаційного обладнання [1, 3, 
4]. Тому розробка і експериментальне обґрунтування нових мето-
дів фізичної реабілітації є необхідним і виправданим. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВ’ЯМ 

Макарова Е. В., 
д. н. з фіз. виховання і спорту, доцент, 

професор кафедри фізичної реабілітації, 
Львівський державний університет фізичної культури, 

тел. 067-792-49-83 

Одним з ефективних шляхів виходу з ситуації, що склалася за ра-
хунок негативних тенденцій в загальній системі охорони здоров’я 
нації є науково-обґрунтована розробка заходів з підвищення рівня 
здоров’я та якості життєдіяльності людини [1, 2, 3]. Потреба в сис-
темному вирішенні проблеми, що пов’язана з посиленням заходів 
по охороні і зміцненню здоров’я населення визначається: необхідні-
стю забезпечення здорового, активного і творчого життя населення 
як основної задачі державної соціальної політики; визнанням ролі 
здоров’я населення як стратегічного потенціалу, чинника стабільно-
сті і благополуччя суспільства; високою економічною ефективніс-
тю профілактичних програм; необхідністю орієнтації на здоров’я як 
соціальну властивість особи, що забезпечує в умовах сучасної еко-
номіки конкурентоспроможність, благополуччя сім’ї, професійне 
довголіття, забезпечену старість; необхідністю формування культури 
здоров’я, інформативних методів самооцінки і ефективних способів 
самооздоровлення. Отже, є потреба визначення сучасних підходів 
оптимізації реабілітаційного процесу в системі управління здоров’ям. 

Одним із суттєвих напрямків у вирішенні цієї проблеми є вдос-
коналення оздоровчо-реабілітаційних програм [1, 3]. При цьому, при 
запровадженні цих програм є дуже перспективним і вкрай необхід-
ним використання в загальному оздоровчому процесі засобів і методів 
фізичної реабілітації як серед пацієнтів на різних стадіях хвороби, 
так і у осіб, які перебувають в преморбідному стані, а також серед 
тих верст населення, які відносяться до практично здорових. Загаль-
ний рівень здоров’я відбивається в першу чергу станом функціональ-
них резервів всіх систем організму. Для того, щоб прогнозувати стан 
функціональних резервів, необхідно застосовувати певну класифі-
кацію і спеціальну методологію. Підвищення ефективності реабілі-
таційного процесу є можливим за рахунок імплементації до умов 
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України «Міжнародної класифікації функціонування, обмеження жит-
тєдіяльності і здоров’я» (МКФ), яку після довготривалих випробу-
вань було прийнято у 2001 р. на 54-ій Всесвітній асамблеї охорони 
здоров’я. Суттєвою відмінністю нової класифікації від раніше при-
йнятої у 1980 р. Міжнародної класифікації порушень обмеження 
життєдіяльності та соціальної недостатності є те, що вона розглядає 
у нерозривній єдності такі стани і процеси, як: здоров’я, хвороба, 
подальший тривалий перебіг структурних порушень та функцій ор-
ганізму і потребу в заходах реабілітації [2, 4]. В МКФ відзначається, 
що поняття «здоров’я» фактично включає всі аспекти життя люди-
ни (фізичний, психічний і соціальний), які займають певне інфор-
маційне поле. Таке інформаційне поле розділяється на окремі еле-
менти, що носять назву домени здоров’я та домени, які пов’язані зі 
здоров’ям. У прийнятій класифікації домени утримують інформацію, 
яка найбільш повно відбиває функціонування індивідуума на орга-
нізменному, психічному (особистісному) і соціальному рівнях. До 
МКФ внесено нові якості стану життєдіяльності, а саме — «актив-
ність» та «участь», в яких «групуються зниження або втрати будь-
яких здібностей на рівні особистісних можливостей, на рівні реалі-
зації цих можливостей у суспільному житті за допомогою будь-яких 
підтримуючих заходів або в звичайних для індивіда умовах життє-
діяльності». Поряд з цим деталізовані домени функцій і структур 
організму, а такі якості, як «активність» і «участь», описано при всіх 
аспектах життєдіяльності. Крім цього, всі домени МКФ наведені в 
позитивному та в негативному аспектах. Обмеження життєдіяльнос-
ті оцінюються за 5-бальною шкалою: від 0 % (відсутність будь-яких 
проблем) до 96–100 % (виражені обмеження). У прийнятій класи-
фікації введене узагальнююче поняття обмеження життєдіяльності 
(ОЖД) різних видів функціонування людини на організменному, 
індивідуальному та соціальному рівнях, яке включає порушення 
структур та функцій організму, обмеження активності людини та 
обмеження її можливості участі у житті суспільства. Визначення за 
результатами обстеження ОЖД індивідуума надає можливість ви-
класти отриману інформацію у вигляді певних кодів (у відповідності 
до кодів МКХ-10). Але кодування такої інформації набуває значення 
лише за тих випадків, коли визначено ОЖД (негативні аспекти ін-
дивідуума з урахуванням ступеня тяжкості порушень різних видів 
функціонування людини). Для кращого користування класифікацією 
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введено загальний уніфікований визначник негативної шкали тяжко-
сті порушень. У МКФ викладена система визначення тяжкості обме-
жень активності і обмеження можливості участі у суспільному житті 
та її використання при складанні індивідуальної програми реабілітації. 

Таким чином, МКФ (2001) є класифікацією здоров’я і всіх об-
ставин, що пов’язані зі здоров’ям, та в якій реалізовуються «Стан-
дартні правила зі створення рівних можливостей для осіб з обмежен-
нями життєдіяльності». Для розповсюдження нової ідеології реа-
білітології, нового понятійного апарату, нових підходів в системі 
управління здоров’ям на рівні всіх відомств країни необхідна зміна 
психології і менталітету суспільства. Потрібне створення єдиної за-
гальнодержавної програми збереження і зміцнення здоров’я попу-
ляції, важливу і загальну роль в вирішенні якої будуть відігравати 
фахівці з фізичної реабілітації. 
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СЕКЦІЯ ІV 

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 
НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ  
І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

ОСВІТА І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ІНВАЛІДІВ —  
НОВА АКТУАЛЬНА СФЕРА  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Олефір В. І., 
доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, 

проректор з наукової роботи Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна» 

Питання інтеграції дітей з інвалідністю у загальноосвітній прос-
тір є надзвичайно актуальним, особливо у контексті тих змін, які на 
сьогодні відбуваються в освіті. Оскільки кожна дитина по-своєму 
унікальна і її потреби специфічні, то вона становить незмірну цін-
ність для своїх батьків і родичів, а всі діти разом є неоціненним 
скарбом суспільства, запорукою його майбутньої долі. Разом з тим, 
враховуючи стан інвалідності, такі особи потребують підвищеної уваги 
до їхнього здоров’я. Успішне функціонування зазначених галузей та 
забезпечення прав інвалідів на освіту та охорону здоров’я забезпечу-
ється завдяки адміністративно-правовому регулюванню державного 
управління в цих сферах, ключову роль в якому займає законодав-
ство та система різних органів та організацій, які його реалізують, 
а також державних органів, які здійснюють державний контроль за 
діяльністю навчальних закладів для задоволення освітніх потреб ін-
валідів, а також закладів охорони здоров’я, де інвалідам надаються 
медичні та реабілітаційні послуги з метою забезпечення стандартів 
медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій. 
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Важлива роль у правовому забезпеченні державного управління 
цими сферами відводиться адміністративному праву. Проте, нажаль, 
на сьогодні відсутнє комплексне довідкове або навчальне видання, 
яке б було присвячено питанням адміністративно-правового забез-
печення державного управління в сфері освіти і охорони здоров’я 
інвалідів, і в якому б була надана загальна характеристика освіти 
інвалідів як об’єкта адміністративно-правового регулювання, були 
проаналізовані міжнародні та національні нормативні правові акти 
в сфері освіти і охорони здоров’я інвалідів, розкривалися б організа-
ційно-правові форми та створювані державою умови реалізації інва-
лідами права на освіту, була б наведена характеристика навчальних 
закладів для інвалідів (зокрема було б розкрито механізм реалізації 
інвалідами права на освіту в Університеті «Україна»). Поряд з цим, 
необхідне наведення системи суб’єктів адміністративно-правового 
регулювання у сфері освіти інвалідів та характеристика їх повно-
важень, а також розкриття питання державного контролю у сфері 
освіти інвалідів. Без уваги неможна залишати й такі напрями дер-
жавного регулювання у сфері освіти інвалідів, як інклюзивне на-
вчання і виховання та професійна реабілітація інвалідів. 

Що ж стосується охорони здоров’я інвалідів, то ця сфера адмі-
ністративно-правового регулювання державного управління галуззю 
також залишається без належної уваги. Так, зокрема, уваги потре-
бує загальна характеристика охорони здоров’я інвалідів як об’єкта 
адміністративно-правового регулювання, проведення аналізу нор-
мативно-правових актів в цій сфері, наведення системи суб’єктів 
адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я ін-
валідів та розкриття їх повноважень, а також визначення таких основ-
них напрямів державного регулювання у сфері охорони здоров’я 
інвалідів, як паліативна та хоспісна допомога. 

Оскільки Університет «Україна» є вищим навчальним закладом 
інтегрованого типу, в якому разом зі здоровими студентами навча-
ються студенти-інваліди І–ІІІ груп інвалідності із різними нозоло-
гіями (з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату тощо), тому 
актуальним є оволодіння студентами та викладачами Університету 
«Україна» питаннями адміністративно-правового забезпечення дер-
жавного управління в сфері освіти і охорони здоров’я інвалідів, що 
стало можливим завдяки випуску навчального посібника «Освіта і 
охорона здоров’я інвалідів: адміністративно-правове забезпечення 
державного управління галузями». 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З МОЛОДДЮ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

С. В. Білань 
VІ курс, група ПЗ-61/12м, спеціальність «Правознавство», 

Інститут права та суспільних відносин 

В Україні проблема інтегрування молоді з особливими потреба-
ми актуальна, передусім це стосується молоді з сенсорними чи ру-
ховими порушеннями. Наше суспільство ще не готове сприймати 
їх як рівних. Внаслідок цього з’являється суперечність між необ-
хідністю подолання соціальної ізоляції такої молоді та відсутністю 
відповідних психологічних і соціально-педагогічних умов, необхід-
них для їхньої життєдіяльності. Насамперед йдеться про те, щоб ство-
рити систему забезпечення, яка сприяє ефективному соціальному 
інтегруванню саме цієї категорії осіб. 

В рекомендаціях Саламанкської декларації та Меморандуму між-
народної конференції «Освітня політика щодо інклюзивної освіти» 
і документу ЮНЕСКО «Освіта Для Всіх», інклюзія є одним із ос-
новних шляхів досягнення мети здобуття освіти людьми з особливи-
ми потребами, в багатьох країнах світу протягом останніх десятиліть 
відбулось реформування спеціальної освіти з широким впроваджен-
ням інклюзивного навчання дітей з вадами розвитку. 

На сьогоднішній день в Україні приділяється значна увага ство-
ренню умов для входження молоді з особливими потребами в освіт-
ні заклади, забезпечення нормального розвитку і отримання якісної 
освіти. Про це свідчать прийняті останнім часом нормативно-правові 
документи і, особливо, Постанова Верховної Ради України стосовно 
впровадження в закладах освіти інклюзивного навчання, в якій, зок-
рема, зазначається необхідність «створення оптимальних умов для 
повноцінного розвитку та навчання осіб з особливими потребами, 
надання їм широкого спектру соціально-психологічних та медичних 
послуг, упровадження моделі інклюзивного навчання для успішної 
подальшої соціалізації та інтеграції в суспільство». Визначена не-
обхідність розробки оптимальних шляхів і засобів впровадження 
інклюзивного навчання, формування нової філософії суспільства 
щодо позитивного ставлення до молоді з порушеннями психофізич-
ного розвитку. 

Але, на жаль, наукове і методичне підґрунтя для такого навчання 
в більшості країн світу досі відсутнє. Тому ця проблема є актуальною 
і її продовжують досліджувати. Поступово стали приділяти увагу 
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аналізу життєвого досвіду молоді з різними формами інвалідності, 
створенню доступного середовища для навчання та системи під-
тримки у ВНЗ. З’явились навчальні посібники для викладачів ВНЗ і 
координаторів програм підтримки інвалідів — спеціалістів із соці-
альної роботи. Почали підлягати питання соціальної ідентичності сту-
дентів з особливими потребами, їх складного шляху до отримання 
знань, змін відношення до себе, до своєї професії, встановлення від-
носин з друзями, наставниками і колегами через існуючі бар’єри, 
переважно соціального характеру. 

Можна сказати, що при використанні технології інклюзивного 
навчання вирішуються наступні завдання: 

1) сприяння участі студентів з особливими потребами нарівні з 
іншими студентами в освітніх програмах та іншій діяльності ВНЗ; 
2) надання послуг по створенню спеціальних умов для навчання; 3) 
захист прав та інтересів студентів, пов’язаних з навчанням у ВНЗ. 

Вибір напрямів, технологій і методів соціально-педагогічної ро-
боти визначається в процесі співпраці та динамічного конструювання 
оптимальних форм взаємодії суб’єктів навчально-виховного проце-
су з соціальною інфраструктурою, громадськими молодіжними орга-
нізаціями та місцевими органами виконавчої влади з питань залу-
чення дітей та молоді з особливими потребами до активної участі в 
громадській, культурно-розважальній та спортивно-масовій діяльності. 

 
 

ГРОМАДСЬКИЙ РУХ АФРИКАНСЬКОЇ МОЛОДІ  
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Більчук Є. Ю., 
методист підготовчого відділення Управління 

міжнародної діяльності та роботи з іноземними громадянами 

В 2011 році біля м. Найробі, Кенія відбулися знаменні події. Пред-
ставники африканської молоді з 13 країн зібралися заради створен-
ня громадського руху на підтримку людей з особливими потребами 
та об’єднання членів їх родин, друзів, небайдужих. Була створена 
мережа Африканської молоді з особливими потребами (AYWDN), 
яка ставить за мету здійснити зміни в соціальному, культурному, 
політичному житті Африканського континенту відповідно Конвен-
ції Організації Об’єднаних Націй про права інвалідів (КПІ). Місія 
зазначеної мережі полягає в забезпеченні рівних умов та прав для 
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африканської молоді з обмеженими можливостями (YWDs) шля-
хом впливу на глобальні закони, політики і програм через безпосе-
редню роботу, налагодженню партнерських зв’язків, досліджень і 
публікацій. AYWDN приймає як основу статтю 3 КПІ та додатково 
декларує наступні цінності і принципи: підзвітності та прозорості, 
захисту дітей, демократії, ефективного управління ресурсами, високі 
етичні стандарти, незалежності, інновацій і роботи в команді. 

Основна робота мережі зосереджена на чотирьох програмах, що 
спрямовані на подолання відповідних перешкод і взаємодії з про-
фільними фахівцями, ініціативами, партіями, установами держав-
ного і приватного секторів: доступу до освіти, сприянню занятості, 
статевому вихованню, доступу молоді до управління. 

Результатами програми доступу до освіти YWDs буде — збіль-
шення кількості людей, що закінчили вищі навчальні заклади; зу-
стрічі/тренінги з батьками та опікунами з метою покращення соці-
альних відносин та доведення ролі освіти; збільшення освітніх грантів 
та стипендій; створення доступної інфраструктури освіти в Афри-
ці; покращенню роботи освітянських служб; досягнення розуміння 
проблем інклюзії шляхом проведення презентації в школах, коле-
джах і університетах; дослідницька діяльність, документування та 
розповсюдження інформації про доступ до освіти. 

Результатами програми сприяння зайнятості YWDs буде — збіль-
шення робочих місць і служб; бізнес-кредити, постійна технічна під-
тримка і підприємницька підготовка; доступні засоби зайнятості; 
поточна підтримка зайнятості, послуги та навчання в приватному і 
державному секторах; справедливих умов на ринку праці; розши-
рення участі в значущих ділових починаннях; вплив на відповідну 
державну політику; дослідницька діяльність, документування та роз-
повсюдження інформації про доступ до зайнятості. 

Результатами програми статевого виховання YWDs буде поточ-
не забезпечення статевого виховання; зменшення поширення ВІЛ-
інфекції; розумінню потрібних заходів при інвалідності з урахуван-
ням рекомендації педагогів, медичних працівників і фахівців з про-
блеми здоров’я YWDs; поліпшення медичних послуг; субсидування 
медичної допомоги; попередження сексуальних домагань та поради 
щодо репродуктивного здоров’я, особливо для молодих африкан-
ських жінок з особливими потребами; дослідницька діяльність, до-
кументування та розповсюдження інформації про доступ до даної 
Програми та медичних послуг. 
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Результатами програми доступу до управління YWDs буде — 
збільшення їх представленості, інтеграції та участі у всіх сферах 
управління; розширення частки профільних питань молодіжної по-
літики; впровадження та актуалізація бази даних стосовно YWDs  
в Африці; поточна пропаганда за ратифікацію і дотриманню КПІ 
країнами Африки; збільшення свободи слова та доступу до інфор-
мації; безперервне навчання в Африці для покращення лобіювання, 
пропаганди навичок, знань про існуючі державні і регіональні за-
кони, права, договори, політики і програми; поліпшення місцевого 
управління, поваги до прав людини, жінок та молоді з особливими 
потребами, розвиток зазначеного в Африці; дослідницька діяльність, 
документування та розповсюдження інформації про права молоді 
та управлінню в Африці. 

 
 

ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Блажик А. С., 
V курс, група МО-51, спеціальність «Менеджмент організації» 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
тел. (097)-8233797 

науковий керівник: Нестеренко С. С. 

Право на працю — одне з основних прав людини, визнаних між-
народними актами і чинним українським законодавством. Воно по-
ширюється й на осіб, які мають інвалідність. 

Будь-яка людина, що має будь-яку групу інвалідності, має право 
на працю. Всі громадяни України мають рівні конституційні права 
та свободи і є рівними перед законом. Кожна людина має право на 
працю, що передбачає можливість заробляти собі на життя працею, 
яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Інвалідам забезпечується право працювати на підприємствах, в ус-
тановах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою 
трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. Інвалідам гаранту-
ється забезпечення права на працевлаштування та оплачувану ро-
боту, зокрема з умовою виконання роботи вдома. Інваліди, які не 
досягли пенсійного віку, мають право бути зареєстрованими у дер-
жавній службі зайнятості як безробітні. 
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На сьогоднішній день доволі тяжко знайти роботу людям з ін-
валідністю. У сучасному світі це питання стоїть доволі гостро, тому 
потребує негайного вирішення, так як люди з інвалідністю мають 
такі самі права та обов’язки. Забезпечення прав інвалідів на праце-
влаштування та оплачувану роботу гарантують статті 18 та 19 Закону 
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 
В цих документах йде річ, про те, що кожна людина з обмеженими 
можливостями може звернутися за допомогою до державного центру 
зайнятості. Організація у свою чергу повинна допомогти людині з 
працевлаштуванням. 

У Законі «Про основи соціальної захищеності інвалідів» в розділ 
IV висвітлюється порядок працевлаштування, освіти і професійної 
підготовки інвалідів. У ст. 17 зазначається, що з метою реалізації 
творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індиві-
дуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на 
підприємствах (в об’єднаннях), в установах і організаціях зі звичай-
ними умовами праці, в цехах і на дільницях, де застосовується праця 
інвалідів, а також займатися індивідуальною та іншою трудовою 
діяльністю, яка не заборонена законом. 

Цікаво, що деякі роботодавці, які не мають потрібної кількості 
робітників з обмеженими можливостями, сплачують щороку уста-
новлену суму коштів до Фонду соціального захисту інвалідів. При-
кро, що багато власників підприємств беруть на роботу людей з 
обмеженими можливостями тільки для того, щоб уникнути штраф-
них санкцій. При цьому вони не створюють ніяких умов для ком-
фортної роботи, а також реабілітації. 

Також весь процес доволі ускладнюється через те, що для офор-
млення людини з інвалідністю у центрі зайнятості потрібно зібрати 
велику кількість документів, тільки при наявності котрих людина 
буде зарахована і поставлена у чергу для працевлаштування. 

На жаль, багато людей з інвалідністю відчувають дискримінацію 
стосовно себе. Це отримання освіти або перекваліфікації. Через ар-
хітектурну бар’єрність (неможливість потрапити туди, куди хочеш, 
на візку) або ще гірше — нерозуміння чи байдужість людей, які при-
четні до вирішення певних проблем, інвалід часто так і не має змо-
ги отримати освіту, яка б змогла надалі допомогти у працевлашту-
ванні, бути самодостатнім і незалежним. 
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науковий керівник: к. ю. н., доцент Лебеденко В. І., 
професор кафедри цивільного, господарського 

та кримінального права Університету «Україна» 

Будь-яка людина, що має будь-яку групу інвалідності, має право 
на працю. 

Кожна людина має право на працю, що передбачає можливість 
заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку 
вільно погоджується. 

Інваліди, які не досягли пенсійного віку, мають право бути за-
реєстрованими у державній службі зайнятості як безробітні. 

1. Пільги та привілеї. 
Відповідно до вимог КЗпП інваліди мають право на додаткові 

пільги та привілеї в порівнянні з іншими працівниками. 
Факт їхнього порушення розцінюється як порушення законодав-

ства про працю та може стати причиною залучення винних осіб до 
адміністративної відповідальності. 

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 не-
залежно від форм власності та громадян-суб’єктів підприємницької 
діяльності від п’ятнадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних подат-
ком мінімумів доходів громадян. 
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Порушення вимог законодавчих й інших нормативних актів про 
охорону праці спричиняє накладення штрафу на працівників від двох 
до п’яти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян 
і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності — 
від п’яти до десяти не оподатковуваних податком мінімумів дохо-
дів громадян (зі ст. 41 КоАП). 

2. Прийняття на роботу та переведення на іншу роботу. 
Роботодавець не може відмовити людині з інвалідністю в укла-

денні трудового договору або у просуванні по службі, а також звіль-
нити за ініціативою адміністрації, перевести такого працівника на ін-
шу роботу без його згоди з мотивів інвалідності, за винятком випад-
ків, коли за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) 
стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, 
загрожує здоров’ю та безпечній праці інших осіб, або продовження 
трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погір-
шенням здоров’я людини з інвалідністю. 

Під час прийняття на роботу людей з інвалідністю, направлених 
відповідно до рекомендацій МСЕК, роботодавці не мають права 
встановлювати для них випробування. 

3. Звільнення та перекваліфікація працівника. 
Працівники-інваліди мають переважне право залишитися на ро-

боті, якщо на підприємстві відбувається скорочення чисельності чи 
штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та 
праці. Такий пріоритет мають лише працівники, інвалідність яких 
настала на цьому підприємстві як трудове каліцтво або професійне 
захворювання. 

За працівником, який втратив працездатність у зв’язку з нещасним 
випадком на виробництві або професійним захворюванням, збері-
гається місце роботи та середня заробітна плата на весь період до 
відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати про-
фесійної працездатності. У разі неможливості виконання працівни-
ком попередньої роботи, роботодавець зобов’язаний організувати 
навчання, перекваліфікацію та працевлаштування особи з інвалід-
ністю відповідно до рекомендацій МСЕК. 

Якщо стан здоров’я людини з інвалідністю перешкоджає вико-
нанню її професійних обов’язків, то вона має право достроково при-
пинити укладений з нею трудовий договір. 
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4. Збільшена тривалість відпустки: інвалідам першої та другої 
груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календар-
них днів, а інвалідам третьої групи — 26 календарних днів. Відпуст-
ки надаються у зручний для них час. 

5. Додаткова відпустка. Людям з інвалідністю може бути на-
дано додаткову відпустку (без збереження заробітної плати) трива-
лістю до двох місяців (інвалідам першої та другої груп — 60 кален-
дарних днів, а інвалідам третьої групи — 30 календарних днів що-
річно). 

Роботодавці зобов’язані надати відпустку без збереження заро-
бітної плати, якщо працівник, котрий має статус інваліда, висловив 
таке бажання (подав відповідну заяву). 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ДОСТУПУ ІНВАЛІДІВ  
ДО ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Герасимова (Сірик) А. А., 
студентка ІV курсу, групи ПЗ-41 

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна» 
науковий керівник: д. ю. н., професор, завідуючий кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права 
Ю. О. Фрицький 

Здобуття повноцінної освіти, професії є важливим чинником у 
житті кожної людини, а для інваліда це має особливе значення. Опа-
нування фахових навичок дає можливість їм морально адаптувати-
ся, реалізувати свої здібності, поступово інтегруватися в суспільство. 

Держава робить вагомі кроки у формуванні законодавчої бази 
для розв’язання проблем громадян з особливими потребами. Серед 
низки прийнятих законів можна виділити ті, що гарантують інвалі-
дам доступність і безоплатність отримання освіти у державних та 
комунальних навчальних закладах, удосконалення наукової та про-
фесійної підготовки (Конституція України, закони України «Про 
освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про основи соціаль-
ного захисту інвалідів в України», Указ Президента України «Про 
Національну програму професійної реабілітації та зайнятості осіб з 
обмеженими фізичними можливостями на 2001–2005 роки» тощо). 

Згідно з чинним законодавством в Україні діє така система здо-
буття загальної освіти для осіб з особливими потребами. 



навчання, виховання Секція ІV 
з особливими потребами 

 - 261 -

1. Спеціальні дошкільні навчальні заклади (групи). Законодавець 
виділяє 7 типів: для глухих, зі зниженим слухом, сліпих, з важкими 
порушеннями мови, з наслідками поліомієліту і церебральним па-
ралічем, із затримкою психічного розвитку, розумово відсталих. 

2. Спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати). Вони є 
триступеневими. Початкова школа, основна та старша. 

3. Навчально-виховні комплекси. 
4. Навчально-реабілітаційні центри. 
5. Спеціальні класи при загальноосвітніх школах. 
У сфері управління Міністерства праці та соціальної політики 

України функціонують спеціалізовані навчально-виховні заклади 
інтернатного типу для дітей-інвалідів, які створюють умови для про-
фесійної реабілітації, здобуття робітничих професій та спеціально-
стей молоді, що має інвалідність. Провідним закладом у здійсненні 
завдань професійної реабілітації інвалідів є Всеукраїнський центр 
професійної реабілітації інвалідів. Його мета надати людям з обме-
женими фізичними можливостями зосередити свої зусилля в оволо-
дінні знаннями та професійними навичками відповідно до стану здо-
ров’я та функціональних можливостей. У Центрі навчаються таким 
робітничим професіям: оператор комп’ютерного набору, секретар 
керівника, соціальний робітник, вишивальник, швачка 2 розряду, 
бджоляр 4 розряду, перукар, слюсар з ремонту автомобілів, майстер 
з ремонту взуття. Вищу освіту особи з особливими потребами отри-
мують у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини 
«Україна» в м. Києві та в інших регіонах держави. Навчальний за-
клад готує фахівців для сфери праці, та соціального захисту насе-
лення, водночас забезпечуючи крім професійної підготовки, медич-
ну, трудову, фізичну, соціальну реабілітацію студентів-інвалідів. 

Існують певні недоліки у системі організації освіти інвалідів: 
 мале фінансування навчально-виховних закладів. На сьогодні 

близько 10 тис. студентів-інвалідів здобувають освіту і всі вони на-
вчаються за рахунок державних коштів; 

 відсутність відповідних санітарно-гігієнічних умов; 
 навчальний процес відбувається без урахування особливостей 

здоров’я інваліда; 
 відсутність спеціальних меблів, засобів, приладів в навчально-

виховних закладах для інвалідів; 
 неможливість студентам-інвалідам реалізувати себе у практич-

ній діяльності. 
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Незважаючи на всі досягнення нашої країни у сфері соціальної 
політики, існує чітко окреслений ряд проблем, які потребують негай-
ного розв’язання. Це: фінансування центрів реабілітації; кадрове за-
безпечення їх кваліфікованими фахівцями; безперервність реабіліта-
ційного процесу, кінцевим результатом якого має бути працевлаш-
тування інваліда; комплексність реабілітації; розширення спектру 
професій, за якими здійснюється реабілітація та з урахуванням реа-
лій ринку праці; постійний моніторинг зайнятості осіб, які пройшли 
професійну реабілітацію шляхом створення та підтримку в актуа-
льному стані бази даних осіб з особливими потребами. 

Вирішення цих актуальних питань суттєво вплине на поліпшення 
соціального захисту людей з обмеженими можливостями, приско-
рить їх соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство. 

 
 

СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  
ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ 

А. О. Горбань 
IV курс, група МО-41, 

спеціальність «Менеджмент і адміністрування», 
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна», 

науковий керівник: к. е. н. Л. М. Лавриненко 

Незмінність і незворотність зовнішньоекономічного курсу Укра-
їни на інтеграцію до Європейського Союзу вимагає запровадження 
високих європейських стандартів і нормативів у соціальній сфері і 
перш за все у сфері захисту людей з інвалідністю. Світовою спільно-
тою визнано, що людям із інвалідністю має бути надана можливість 
та створені умови для того, щоб вони мали змогу брати повноцінну 
участь у всіх сферах суспільного життя нарівні з іншими категорі-
ями громадян. Однією з провідних серед таких сфер є праця [1]. 

Розв’язання завдань щодо повнішого відновлення працездатно-
сті інваліда, повернення або залучення його до зайнятості в доступ-
них за станом здоров’я умовах праці та з урахуванням його фізичних 
можливостей, особистих схильностей і побажань має забезпечува-
ти система професійної реабілітації. 

На даний час в Україні зареєстровано 2,8 млн. інвалідів, що стано-
вить більш як 5,7% загальної чисельності населення [2]. Кожного 
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року зростає їх кількість. І дуже важливо на даному етапі розвитку 
суспільства забезпечити умови для залучення таких осіб до ефек-
тивної участі у житті суспільства нарівні з іншими громадянами, 
недопущення їх дискримінації. При цьому, згідно із загальною ста-
тистикою, тільки два інваліда зі ста відновлюють здатність до праці. 
Це спричиняє соціальну напругу, бідність, незахищеність, матеріаль-
ну і моральну деградацію осіб із обмеженими фізичними можливос-
тями та їх сімей. 

Необхідною умовою досягнення високого рівня соціальної зрі-
лості і моральності суспільства є працевлаштування та професійна 
реабілітація інвалідів [3]. Це зумовлює необхідність дослідження цих 
процесів, визначення потреби інвалідів у робочих місцях і професій-
ному навчанні, вивчення механізму їх працевлаштування та удоско-
налення існуючої системи професійної реабілітації. Серед шляхів 
розв’язання проблеми можна виділити: 

– визначення пріоритетів і принципів реалізації державної полі-
тики щодо поліпшення становища інвалідів, захисту їх прав; 

– удосконалення системи реабілітації інвалідів; 
– оптимізації мережі реабілітаційних установ; 
– удосконалення законодавства з питань захисту прав інвалідів, 

зокрема у сфері освіти, охорони здоров’я, працевлаштування, корис-
тування транспортними послугами; 

– забезпечення безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів 
житлово-комунального та громадського призначення, а також ін-
формації; 

– широкого висвітлення у засобах масової інформації питань со-
ціально-правового захисту інвалідів. 

Отже, пріоритетними напрямами сучасної державної політики 
зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізични-
ми можливостями повинні бути: збереження існуючих і створення 
нових робочих місць (шляхом розроблення та впровадження меха-
нізму економічного і морального заохочення роботодавців щодо пра-
цевлаштування інвалідів); сприяння розвитку малого підприємниц-
тва та самостійної зайнятості, забезпечення підтримки підприємств 
інвалідів у збуті, рекламі виготовленої продукції, кредитуванні, піль-
говому оподаткуванні; удосконалення системи професійного навчан-
ня, перенавчання, професійної орієнтації; поліпшення соціальної 
захищеності та забезпечення активної життєдіяльності. 
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Банки, як це було і раніше, залишаються основними постачаль-
никами фінансів в ЄС. Незважаючи на фінансову кризу і стагнацію 
активів в номінальному вираженні, банківське посередництво в ЄС 
по відношенню до ВВП становить у середньому 360 % (до 120% в 
середньому в країнах, які недавно приєдналися до ЄС), в основному 
обумовлено зниженням, що спостерігалось у ВВП [1]. На території 
ЄС функціонує на даний момент більш ніж 8000 депозитних кре-
дитних установ, серед яких близько 6800 — це банки. 15 з цих банків 
були визнані глобально системно-значимими Радою з фінансової ста-
більності. Система банківського права Європейського Союзу є по 
своїй суті унікальним правовим явищем, яке перебуває в процесі 
розвитку вже більше декількох десятиліть. Одним з найменш дослі-
джених питань у вітчизняній науковій літературі є правове регулю-
вання банківського нагляду у рамках ЄС. Однією з найважливіших 
рис правового регулювання банківського нагляду ЄС є його по-
стійна взаємодія з міжнародним правом і формування в цілому на 
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основі міжнародно-правових норм. Події останніх десятиліть пока-
зують, що банківська криза в рамках однієї держави неминуче може 
негативно вплинути на фінансові системи інших держав і на світову 
економіку в цілому. Необхідність вироблення мінімальних однакових 
стандартів на міжнародному рівні світове співтовариство усвідомило 
ще в 70ті роки ХХ століття, коли після банкрутств низки банків, 
був сформований Базельський комітет з банківського нагляду [2]. 

У ЄС правовою основою банківського нагляду є ряд нормативних 
документів Європейського парламенту і Ради ЄС, Базельського ко-
мітету з банківського нагляду. Значний вплив на формування системи 
правового регулювання банківської діяльності в ЄС надав особли-
вості правовому порядку ЄС в цілому, яка полягає у високій мірі ін-
теграції норм права ЄС в національні правові системи держав-членів. 
Основні положення для розвитку співробітництва держав-членів ЄС 
в галузі правового регулювання банківської діяльності містяться, перш 
за все, в Римському Договорі про Європейське Співтовариство 1957 р. 
(ст. 52–73) і Єдиному Європейському Акті 1986 р. (ст. 13). У 2000 р. 7 
банківських директив та зміни і доповнення до них були замінені 
однією єдиною банківською Директивою 2000/12/ЄC, основною ціллю 
прийняття якої було внесення ясності та прозорості в систему 
банківського права ЄС і створення щось на зразок «Європейського 
Банківського Акту». Подальший розвиток європейського банківського 
права був обумовлений прийняттям в 2004 р. Базельських принципів 
II, що супроводжувалося прийняттям нової версії банківської дирек-
тиви з одного боку і прийняттям Директиви з достатності капіталу 
93/6/EEC з іншого боку. 

ЄС імплементувало Базель I, Базель II і Базель 2,5 (зміни та 
доповнення) у вигляді Директиви стосовно вимог до капіталу, яка 
вимагала перенесення державами-членами своїх положень в їх наці-
ональні законодавства. З впровадженням Базелю III, в ЄС було за-
пропоновано прийняти Регламент стосовно вимог до капіталу (CRR), 
яка не вимагає транспозиції у національне законодавство для забез-
печення загального застосування в усіх державах-членах. 

Базельські реформи щодо зміцнення вимог щодо капіталу спря-
мовані на досягнення як високої якості первинного капіталу, так і 
консолідованого визначення капіталу в різних юрисдикціях. Ці фак-
тори присутні і в проекті Регламенту ЄС щодо реалізації Базель-
ських принципів. 
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Банківський нагляд так і не був повністю централізований на 
території Європейського Союзу, натомість він залишається під кон-
тролем відповідальних національних органів влади. Експертна група 
вважає, що запропонований проект Регламенту та інші нормативно-
правові акти нададуть достатньої гнучкості національним органам 
нагляду, щоб адекватно реагувати на виявлені недоліки та інші 
питання. Об’єднання дії Регламенту з наглядом на національному 
рівні буде достатнім для дотримання положень Базельських прин-
ципів ІІІ. Адже необхідно враховувати специфіку та більшу склад-
ність реалізації Базелю ІІІ на території ЄС через його особливу 
структуру. 

Література 

1. European Central Bank, EU Banking Structures [from 
http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2_eu.pdf] 

2. Линников А. С. Международно-правовые проблемы организа-
ции банковского надзора в Европейском Союзе: дисс... канд. юрид. 
наук: 12.00.10 / А. С. Линников. — М., 2008. — 158 с. 

 
 

ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ  
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Дабіжа В. В., 
ст. викладач Інституту права та суспільних відносин 

Університету «Україна» 

Люди з обмеженими фізичними можливостями потребують спра-
ведливого соціального захисту і створення таких умов життя, щоб 
успішно інтегруватися у суспільстві. Працевлаштування — одна з 
найважливіших проблем, для людей з обмеженими можливостями. 
По-перше тому, що ці люди потребують постійної фізичної та пси-
хологічної реабілітації, аби поліпшувати якість власного життя та 
краще адаптуватись до сучасного суспільства. А ці заходи, як ві-
домо, вимагають значних фінансових витрат. А іншою, не менш, а 
можливо і більш важливою стороною медалі, є можливість саморе-
алізації для людини з інвалідністю. Бажання запропонувати себе 
суспільству, відкритися йому, є одним з найсильніших прагнень 
таких людей. 
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Нажаль, саме суспільство зі свого боку, не поспішає приймати до 
себе неповносправних громадян. Однією з причин такої ситуації є 
те, протягом десятиліть, нам нав’язувалася думка ніби таких людей 
просто не існує. Адже в нашій колишній бувший батьківщині, не 
могло бути людей, в чомусь неповноцінних. Тож сьогодні, в нашо-
му, фактично ще пострадянському соціумі, ми маємо наслідки того 
застарілого, дискримінаційного мислення. Як результат — дуже мало 
інвалідів мають можливість реально працевлаштуватись. Бо робото-
давці, мислячи стереотипно, не сприймають таких осіб, як серйоз-
них спеціалістів. В таких умовах, навіть спроби держави, забезпечи-
ти інвалідів роботою, законодавчо зобов’язавши підприємства уста-
нови і організації приймати їх на роботу, є неефективними. Адже 
роботодавець виплачує такій людині мінімальну заробітну плату, 
приймає на роботу лише формально, уникаючи безпосередньої спів-
праці з нею. 

Ще однією величезною перешкодою для людей з особливими по-
требами, на шляху до їх професійної самореалізації, є відсутність в 
містах інфраструктури, необхідної таким людям для вільного для 
вільного пересування. Мова йде про різноманітні пандуси, ліфти, 
звукові пристрої для незрячих і багато інших речей без яких, лю-
дині с певними фізичними вадами, потрапити на місце ймовірної 
роботи, просто нереально. Можна говорити про те, що подекуди си-
туація покращується. Зокрема на реконструйованому «НСК Олім-
пійський», людина з інвалідністю може почувати себе досить ком-
фортно. Але тут же постає питання, як же вболівальник з фізичними 
вадами може просто і безпечно дістатися арени? Отож, локальні по-
кращення не рятують ситуацію в цілому. 

Залишається сподіватися, що євроінтеграція, темпи якої останнім 
часом значно прискорились, сприятиме позитивним змінам у став-
ленні влади і суспільства до громадян з особливими потребами. Що 
в свою чергу полегшить їм завдання працевлаштуватись. Бо ж од-
ним з головних принципів розвиненого соціуму, є рівність грома-
дян в суспільстві, не зважаючи на будь-які особливості. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ 
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та міжнародної інформації 
Інституту права та суспільних відносин 

Усвідомлення соціальної цінності людини і громадянина визначає 
Україну як соціальну державу. Одним із пріоритетів сучасної соці-
альної політики є реабілітація інвалідів. Особлива увага до проблем 
інвалідів та їхнього соціального захисту зумовлена тим, що в зв’язку  
з катаклізмами останніх років, їх кількість у нашій країні значно 
зросла. 

Створення рівних з іншими членами суспільства можливостей для 
реалізації інвалідами політичних, економічних, соціальних і куль-
турних прав і свобод, якомога повного розвитку їх індивідуальних 
здібностей та задоволення особистих потреб є об’єктивними переду-
мовами становлення сучасної системи реабілітації інвалідів. Ком-
плексний підхід до забезпечення незалежної життєдіяльності інвалі-
дів підвищує значимість наукових досліджень загальнотеоретичних 
питань з реабілітації інвалідів. 

Переорієнтація вже існуючих та поява нових завдань соціальної 
політики щодо реабілітації інвалідів спонукає до вдосконалення пра-
вового регулювання цих відносин. Правовому, організаційному та 
матеріально-фінансовому забезпеченню реалізації інвалідами своїх 
прав, потреб та інтересів слугує досить розгалужена нормативно-
правова база, яка є недосконалою. 

Однак, у правовій науці відсутнє комплексне загальнотеоретич-
не дослідження проблем реабілітації інвалідів. Саме тому набуває 
актуальності проблема висвітлення особливостей правового регулю-
вання реабілітації інвалідів в Україні в сучасних соціально-еконо-
мічних умовах, глибокий науковий аналіз нових правових катего-
рій. Важливість і нагальність таких наукових пошуків визначається 
необхідністю вдосконалення шляхів реформування сучасної системи 
соціального забезпечення в умовах ринкової економіки, які викла-
дені в Основних напрямках соціальної політики на період до 2004 
року, схвалених Указом Президента України від 24 травня 2000 р. 

Необхідно зазначити, що з введенням в дію Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» з відповід-
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ними змінами і доповненнями, перелік осіб, які належать до інвалі-
дів, значно розширився. Їх умовно можна поділити на інвалідів, які 
отримали інвалідність в дитинстві (до 16 років, в окремих випадках 
до 14 років), а також мають інвалідність в дорослому віці за певних 
умов, передбачених в ст. 7 Закону. Іншу групу можна розмежувати 
на осіб, які отримали інвалідність, пов’язану з військовими діями 
(наслідками) як у військовий, так і в мирний час, а також виконанням 
обов’язків військової служби в інші періоди (ліквідація наслідків 
Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, 
участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, ін-
шими ураженнями ядерними матеріалами). 

Важливу роль в аспекті професійної реабілітації інвалідів відіграє 
організація самообслуговування. Під самообслуговуванням розумі-
ється робота на харчоблоці, прибирання приміщення, території будин-
ку-інтернату, ремонт майна тощо. Такі види робіт виконуються на 
громадських засадах і не підлягають оплаті. Господарські роботи по-
винні виконуватись під контролем медиків та під наглядом праців-
ників будинків-інтернатів і визначатись нормативним регулюванням. 
Отже, аналіз правового регулювання застосування праці інвалідів, 
що мешкають в стаціонарних соціальних установах, свідчить про не-
достатню раціональність в аспекті професійної реабілітації інвалідів в 
усіх організаційно-правових формах. 

 
 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
СПРИЯННЯ ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ІНВАЛІДІВ 

У ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

Долгий С. А., 
старший викладач кафедри теорії права і 

міжнародної інформації Університету «Україна», 
dstanislav@ukr.net 

Правову основу державної політики у сфері соціального захисту 
інвалідів та їх громадських об’єднань складають наступні норматив-
но-правові акти: Конституція України, Закони України «Про реабі-
літацію інвалідів в Україні» № 2961-IV від 06.10.2005 р.; «Про дер-
жавну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
інвалідам» №1727-IV від 18.05.2004 р.; «Про ратифікацію Конвенції 
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про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів № 159» № 624-IV 
від 07.03.2003 р.; «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам» №2109-III від 16.11.2000 р.; «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» № 875-XII від 
21.03.1991 р. Укази Президента України «Про першочергові заходи 
щодо поліпшення становища осіб з вадами зору» № 113/2009 від 
02.03.2009 р.; «Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабіліта-
ції інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху 
в Україні» № 290/2006 від 06.04.2006 р.; «Про першочергові заходи 
щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеже-
ними фізичними можливостями № 900/2005 від 01.06.2005 р. Поста-
нови Кабінету міністрів України «Про затвердження положення про 
фонд соціального захисту інвалідів» №1434 від 26.09.2002 р.; «Про 
порядок затвердження переліку медичних показань, що дають пра-
во на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів 
віком до 18 років» № 889 від 26 липня 2001 р.; «Про поліпшення за-
безпечення інвалідів по зору деякими засобами реабілітації» № 983 
від 07.06.1999 р. 

Заслуговує особливої уваги Розпорядження Кабінету міністрів 
України «Про сприяння громадським організаціям інвалідів у їх 
діяльності» від 21 серпня 2013 р. № 630-р. 

З метою сприяння Українському товариству глухих, Українсько-
му товариству сліпих та іншим громадським організаціям інвалідів 
у їх діяльності рекомендувати міністерствам, іншим центральним 
органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадмі-
ністраціям здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, вартість 
предмета якої не перевищує суми, зазначеної в абзаці першому ча-
стини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель», у підприємств та організацій таких громадських орга-
нізацій, якщо вартість запропонованих ними товарів, робіт і послуг 
не перевищує вартості відповідної продукції, запропонованої інши-
ми суб’єктами господарювання. 

Відповідно до п. 2 згаданого вище Розпорядження КМУ рекомен-
дується Українському товариству глухих, Українському товарист-
ву сліпих та іншим громадським організаціям інвалідів щороку до 
15 січня надсилати перелік товарів, робіт і послуг, що виробляють-
ся (надаються) ними, міністерствам, іншим центральним органам 
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, об-
ласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям. 
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Відповідно до аналізованого розпорядження на Міністерство соці-
альної політики, Міністерство фінансів та Державну службу з питань 
інвалідів та ветеранів під час підготовки законопроекту про вне-
сення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2013 рік» та складання проекту Державного бюджету України на 
наступні роки покладається обов’язок вивчати питання щодо мож-
ливості передбачення коштів на будівництво (придбання) житла для 
інвалідів по зору і слуху, а також збільшення видатків на фінансову 
підтримку підприємств та організацій невиробничої сфери Україн-
ського товариства сліпих та Українського товариства глухих. 

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській 
та Севастопольській міським держадміністраціям під час підготов-
ки пропозицій про внесення змін до місцевих бюджетів на 2013 рік 
та складання місцевих бюджетів на наступні роки вивчати питання 
щодо можливості передбачення коштів місцевих бюджетів на про-
ведення ремонту підприємств та організацій невиробничої сфери 
Українського товариства глухих та Українського товариства сліпих. 

 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ 

Драган Н. О. 
IV курс, ПЗ-41, Інституту права та суспільних відносин 

науковий керівник: д. ю. н. Галунько В. В. 

Історично склалося так, що люди з фізичними недоліками, по-
рушеннями функцій організму були виділені в окрему верству сус-
пільства та ізольовані. Розвиток і становлення поняття інвалід ха-
рактеризується багато чисельною зміною його змістовного напов-
нення. За сучасних умов більшість країн намагається виправити істо-
рично обумовлені помилки у відношенні до інвалідів, здійснюючи 
низку заходів щодо їх реабілітації і адаптації у суспільстві. 

України проголосила себе соціальною державою, де всі люди є 
вільними і рівними у правах. Людина незалежно від її фізичного 
стану визнається найбільшою соціальною цінністю. Завданням дер-
жави є виправлення становища інвалідів, шляхом не тільки визнан-
ня їх рівноправними громадянами, а й забезпечення реалізації ни-
ми прав і свобод. 
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Не зважаючи на те, що формування поняття інвалід відбувалося за 
часів жорстокого, пригноблюючого ставлення до людей з порушен-
нями функцій організму, слід вирішити проблему інвалід шляхом 
створення умов, які б балансували їх нормальне існування. При цьому 
не тільки інвалід повинен пристосовуватися до життя, але й держа-
ва зобов’язана надавати йому соціальний захист і допомогу. Дер-
жава зобов’язана створити умови для працевлаштування, навчання, 
профорієнтації, перекваліфікації, пенсійного забезпечення, пересу-
вання, спілкування інвалідів з метою надання їм можливості в міру 
об’єктивних обставин не почуватися знедоленими, безправними, ви-
кинутими суспільством; виховання власного почуття гідності і від-
повідного відношення оточуючих. 

В минуле століття не було створено дієвих механізмів, спромож-
них пристосувати життя людини з фізичними недоліками, тому ін-
валіди були ізольовані і не визнавалось їх право на рівне співісну-
вання з іншими людьми. Але за сучасних умов питання реабілітації 
інвалідів і адаптація їх у суспільстві набирає все більшої актуально-
сті. Вирішення цієї проблеми має варіанти не тільки з боку держа-
ви, а й активізовано у суспільстві серед громадських організацій, 
окремих громадян. Науково-технічний прогрес дозволяє не тільки 
рятувати людей, а й створити їм умови нормального існування за ра-
хунок комп’ютерної техніки, автоматизації виробництва. Втручання 
людини у хід природного відбору через лікування хворих, можли-
вості медикаментозної підтримки функцій організму, транспланта-
ції органів, протезування тощо, зобов’язує її відповідати за тих, хто 
отримав лише частину допомоги завдяки медицині. Найважливішим 
питанням після врятування життя є питання забезпечення гідного 
існування, особливо в умовах зростання кількості інвалідів у зв’язку  
з надзвичайними подіями останніх років (прикладом, наслідки Чор-
нобильської катастрофи). 

Однак, сьогодні у правовій науці відсутнє комплексне загально-
теоретичне дослідження проблем правового регулювання соціаль-
ного захисту інвалідів за сучасних тенденцій розвитку і врахування 
еволюції розуміння понять «інвалід» і «інвалідність». Саме тому на-
буває актуальності проблема висвітлення особливостей правового 
регулювання соціального захисту інвалідів в Україні в сучасних со-
ціально-економічних умовах, глибокий науковий аналіз нових пра-
вових категорій. Важливість і нагальність таких наукових пошуків 
визначається необхідністю вдосконалення шляхів реформування сучас-
ної системи соціального забезпечення в умовах ринкової економіки. 
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ПРАКТИЧНЕ (ОПЕРАЦІЙНЕ) НАВЧАННЯ, ЯК ОСНОВА 
ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ 

Дражниця С. А. 
кафедра фінансів та кредиту 

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна» 

29009, Україна, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 2А 
т/ф (0382) 70-45-64; e-mail: hist.km.nauka @ mail.ru 

Поняття компетенції та професійної компетентності неоднозначно 
трактується різними вченими у різний час. Проте, їх об’єднує одна 
теорія, яка твердить, що професійна компетентність — це доскона-
ле володіння індивідом різними компетенціями, якими він оволодів 
у процесі навчання. 

Посилення практичної спрямованості навчання студентів явля-
ється важливим аспектом оптимізації підготовки студентів у вищих 
навчальних закладах на сучасному етапі. Основне завдання вищого 
навчального закладу — це формування у випускника здатності перет-
ворювати фундаментальні та прикладні знання на професійні функ-
ції. Таким чином, практичне (операційне) навчання займає провідну 
роль у процесі формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців-фінансистів. 

Однак, не дивлячись на це, практичне навчання в навчальних 
закладах не завжди здійснюється ефективно. Якісному здійсненню 
операційного навчання перешкоджають ряд перешкод різного ха-
рактеру. Такими перешкодами є, в першу чергу, недосконалі норма-
тивно-правові акти в галузі освіти, якими являються державні стан-
дарти вищої освіти. Оскільки дані стандарти передбачають організацію 
навчального процесу за Болонською моделлю, то кількість аудитор-
них занять студентів різко зменшується, і, як правило, за рахунок 
зменшення кількості практичних занять та практик. Також якісне про-
ведення практичного навчання передбачає наявність відповідного 
інвентаря та обладнання, достатньої кількості баз проходження сту-
дентами практики, стажування педагогічних працівників, тощо. А це 
все вимагає додаткових фінансових витрат, на які навчальні закла-
ди, в силу об’єктивних обставин, піти просто не можуть. 
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Поняття «професійна компетентність» є складним та означає воло-
діння професійною діяльністю на достатньо високому рівні, здатність 
проектувати свій подальший професійний шлях; користування при-
йомами професійного спілкування та усвідомлення соціальної від-
повідальності за результати своєї роботи; володіння прийомами 
особистісного самовираження та саморозвитку в рамках професії, го-
товність до професійного зростання, позитивне ставлення до май-
бутньої професійної діяльності. Протягом навчання компетентність 
студентів вищих навчальних закладів зростає через засвоєння теоре-
тичних знань, оволодівання різними практичними методами роботи, 
прояву професійної критичності мислення. 

У 2012-2013 н. р. було проведено анкетування студентів Хмель-
ницького інституту соціальних технологій університету «Україна» 
з різних навчальних курсів. На запитання «Що ускладнює прохо-
дження практики на підприємстві?» отримали такі дані: недостатнє 
технічне оснащення бази практики — 32,2%; відсутність відповідних 
об’єктів (баз) практики — 23,3%; недостатня консультативна до-
помога з боку спеціалістів від виробництва та незацікавленість ке-
рівників практики від підприємства у роботі студентів — 50,5%. 

Після проходження практики та контактів з працюючими спеці-
алістами у студентів змінюється оцінка своїх професійних якостей 
таким чином: посилюється критичне ставлення до своїх знань, умінь 
і навичок, професійної майстерності; підвищується вимогливість до 
особистісної компоненти; знижується уявлення про себе як підго-
товленого спеціаліста; певним чином змінюється відношення до об-
раної професії. В результаті, 68% студентів вважають рівень своєї 
практичної підготовки достатнім, а незадоволені ним, відповідно 32%. 

Силами профілюючої кафедри підготовки фахівців напряму «Фі-
нанси і кредит» Хмельницького інституту соціальних технологій було 
проведено опитування серед керівників підприємств, що є базами 
практик студентів. Більшість роботодавців вважають, що студенти-
практиканти в навчальному закладі отримали достатню загальну 
практичну та теоретичну підготовку, але потрібно підсилити вузь-
ко профільну економічну та комп’ютерну підготовку (страховики, 
банківські працівники, тощо). 

Тому, з метою покращення умов проведення практики та поліп-
шення підготовки студентів вищих навчальних закладів до майбут-
ньої професійної діяльності необхідно: проводити комплекс робіт з 
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вивчення потреби та вимог до фахівців тієї чи іншої спеціальності 
з боку роботодавців; укладати середньострокові (до трьох років) та 
довгострокові (до п’яти років) договори про забезпечення студен-
тів вищих навчальних закладів базами практики та першим місцем 
працевлаштування; ширше залучати практичних працівників до орга-
нізації навчального процесу у ВНЗ; максимально наблизити навчаль-
ні плани та робочі навчальні програми вищих навчальних закладів 
до вимог майбутнього місця роботи; розробити та запровадити си-
стему ранньої адаптації випускників на первинних посадах; забез-
печити проведення практики у модернізованих підприємствах, де є 
сучасна техніка, обладнання, устаткування, застосовуються сучасні 
технології в виробництві; сприяти співпраці між викладачами-керів-
никами практики від кафедри та керівниками практики від вироб-
ництва щодо підготовки посібників, методичних рекомендацій, прово-
дити науково-дослідну роботу та впроваджувати новітні технології 
в рамках курсового та дипломного проектування; залучати провідних 
фахівців-практиків, керівників різних рівнів до викладання окремих 
дисциплін, спецкурсів, участі у фахових конференціях, круглих сто-
лах тощо. 

Висновок. Отже, через професійно орієнтоване навчання студен-
тів (із залученням їх до практичної діяльності та науково-дослідної 
роботи) і формування професійних компетенцій та ціннісних орієн-
тирів можливе забезпечення в подальшому розвиток та вдосконален-
ня професійних умінь, культури та компетентності в цілому. Наявність 
ряду невирішених проблем та перешкод у даному питанні обумов-
люють актуальність та перспективність їх подальших досліджень. 

 
 

ПАРАЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ ТА СПОРТ УКРАЇНИ 
М. В. Євдокименко 

ПЗ-21, Інститут права та суспільних відносин 
В. С. Довгань 

ст. викладач кафедри теорії права та міжнародної інформації 
В останні роки параолімпійський рух набув неабиякого значення 

в системі олімпійського та міжнародного спорту. Як зазначає пре-
зидент Національного комітету спорту інвалідів України, народний 
депутат Верховної Ради України В. М. Сушкевич, параолімпійсь-
кий рух — це одне з найвищих досягнень людського гуманізму ти-
сячоліття, що минуло. 
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Поява видів спорту в який можуть брати участь інваліди зв’язують 
з ім’ям англійського нейрохірурга Людвіга Гутмана. Під час Другої 
світової війни на базі Сток-Мандевильського госпіталю в англійсь-
кому місті Ейлсбері він заснував Центр лікування спинальних травм. 
Переборюючи споконвічні стереотипи стосовно людей з фізични-
ми недоліками, Людвіг Гутман стверджував: «Важливо не те, що 
загублено, важливо те, що залишилося». Відповідно до цієї концеп-
ції він увів спорт у процес реабілітації військовослужбовців із трав-
мами спинного мозку. 

Людвіг Гутман розробив хартію спортсменів, сформував осно-
ви, на яких далі розвивався спорт людей з фізичними недоліками. 

У період відновлення своєї незалежності Україна стала повно-
правним членом міжнародного параолімпійського руху. Українські 
спортсмени-інваліди беруть участь і успішно виступають на найбіль-
ших змаганнях в системі параолімпійського спорту — Параолім-
пійських іграх. 

Суб’єктами паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні є 
національні спортивні федерації інвалідів або їх спілки, що є членами 
Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного спортив-
ного комітету глухих, які діють відповідно до Конституції Міжна-
родного паралімпійського комітету, Конституції Міжнародного спор-
тивного комітету глухих. 

Конституційне визнання України як демократичної, соціальної, 
правової держави вимагає запровадження ефективного законодав-
ства, спрямованого на розвиток українського суспільства, економіч-
ної та соціальної інфраструктур. 

На сьогоднішній день нормативною основою виникнення, зміни та 
припинення спортивних правовідносин є Закони України «Про фі-
зичну культуру і спорт» та «Про антидопінговий контроль у спор-
ті», Закон України «Про підтримку олімпійського, паралімпійського 
руху та спорту вищих досягнень в Україні». Згідно зі ст. 2 першо-
го: «Законодавство у сфері спорту становить: Конституція України, 
Закон України «Про фізичну культуру і спорт», інші нормативно-
правові акти, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України». 

Держава забезпечує підтримку баз олімпійської та паралімпійсь-
кої підготовки, які використовуються для тренувань і змагань чле-
нів збірних команд України, шляхом надання фінансової допомоги 
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на їх поточне утримання (оплата комунальних послуг, поточні ре-
монти, транспортні витрати тощо), реконструкцію та придбання ін-
вентарю і обладнання. 

Метою паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні є роз-
виток фізичної культури і спорту інвалідів, поліпшення фізичного 
стану та суспільної інтеграції інвалідів, організація і проведення за-
ходів з фізичної культури і спорту інвалідів, участь національних 
збірних команд України у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, 
міжнародних спортивних змаганнях інвалідів. 

Отже, паралімпійський руху в Україні забезпечується підтримкою 
держави, у вигляді фінансової допомоги. На думку керівників між-
народного спорту, Україна сьогодні є одним із лідерів щодо темпів 
розвитку параолімпійського руху. Національний комітет спорту інва-
лідів України координує діяльність громадського спортивного руху 
інвалідів і об’єднує чотири національні федерації спорту інвалідів  
з ураженнями зору, слуху, опорно-рухового апарату та інтелекту. 

 
 
АДМІНІСТРАТИВНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 

ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБА В СУДАХ 

Іванищук А. А., 
кандидат юридичних наук, 

Дніпровський районний суд м. Херсона 

За даними Міністерства праці та соціальної політики, в Україні 
є більше 2 млн. 670 тис. інвалідів. Усі вони мають право на законне 
і справедливе судочинство. Ставлення до громадян з обмеженими 
можливостями є не тільки характеристикою цивілізованого суспі-
льства, але безпосереднім обов’язком публічної адміністрації. В 
основі сучасного принципу соціального забезпечення прав інвалі-
дів лежить не пасивна функція соціального захисту, а шлях ство-
рення для них відповідних умов та рівних можливостей реалізову-
вати свої прав, законні інтереси, здібності та творчий потенціал [1]. 
Вагою складовою цього процесу є адміністративні аспекти забез-
печення прав осіб з особливими потреба в адміністративних при-
міщеннях судів. 

До проблем забезпечення прав осіб з особливими потребами звер-
тали увагу вчені М. Л. Авраменко, В. О. Боняк, В. А. Красномовець, 
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Н. Я. Козлівська, К. О. Кольченко, Н. О. Мірошніченко, Г. Ф. Нікуліна, 
К. Н. Романенко, М. В. Чічкань, Л. П. Шумна та ін., однак їх праці 
були посвячені більш загальним, спеціальним чи суміжним викликам. 

Одним із пріоритетних напрямів державної політики є реформу-
вання судової системи. Стан забезпечення судів приміщеннями, які 
б відповідали вимогам щодо здійснення правосуддя є однією із пе-
редумов реформування, проте незадовільний стан будівель унемо-
жливлює успішне проведення судової реформи. 

На сьогодні в Україні здійснюють правосуддя 780 судів загаль-
ної юрисдикції. Результати проведеного Державною судовою ад-
міністрацією моніторингу приміщень судів свідчать, що станом на 
1 червня 2010 р. лише 105 судів (13,5%) розташовано в приміщеннях, 
які відповідають вимогам щодо здійснення судочинства. Решта су-
дів розміщується в приміщеннях у яких немає достатньої кількості 
залів судових засідань, нарадчих кімнат, приміщень для конвою та 
підсудних, суддів і працівників апарату судів, кімнат для прокурорів 
та адвокатів, свідків тощо. Через відсутність передбачених проце-
суальним законодавством приміщень неможливо належним чином 
розглядати судові справи, через перевищення строків розгляду справ, 
і таким чином до порушення прав і законних інтересів громадян. 

Більша частина приміщень судів, які побудовані в середині ми-
нулого і навіть наприкінці позаминулого століття, морально, тех-
нічно та фізично застаріла. Інженерно-технічне обладнання, дахи, 
покрівлі, інженерні мережі більшості приміщень судів знаходяться 
в незадовільному або аварійному стані, 66 відсотків приміщень судів 
не обладнано пожежною сигналізацією [2]. В тому числі, у значній 
кількості судів не виконані вимоги щодо забезпечення прав осіб з 
особливими потреба в приміщеннях адміністративних судів. 

Відповідно до ДБН В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди» визна-
чені деякі позитивні чинники забезпечення прав інвалідів, зокрема 
визначено, що: планування процесуальної зони слід визначати ви-
ходячи з того, що інваліди на кріслах-колясках, можуть бути серед 
позивачів, відповідачів та присяжних; шлях руху від автостоянки 
до дверей центрального входу в будинок обладнати спеціальними 
пристроями (поручнями, доріжками, пандусами або підйомними при-
строями), контрастними за кольором та тактильною фактурою, які 
полегшують пересування та орієнтацію людям з обмеженими мож-
ливостями руху та вадами зору; тактильні засоби, що виконують 
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попереджувальну функцію на покритті шляху руху інвалідів з ва-
дами зору до будинку, слід розміщувати не менше ніж за 0,8 м до 
об’єкта інформації, початку небезпечної ділянки, зміни напрямку 
руху, входу тощо; сходи повинні дублюватися пандусами, поздовж-
ній ухил шляху руху, по якому можливий проїзд інвалідів на кріс-
лах-колясках, не повинен перевищувати 5%, поперечний ухил слід 
приймати в межах 1–2% [5]. Які, на наш погляд, є слушними. Крім 
того, необхідно забезпечити право інвалідів брати участь у судових 
засіданнях на основі дистанційних технологій. 

Отже, з метою забезпечення права осіб з особливими потреба в 
адміністративних приміщеннях судах є потреба здійснити комплекс 
заходів щодо проведення ремонту з метою обладнання їх засобами 
безбар’єрного пересування осіб з вадами опорно-рухомого апарату, 
відповідними ліфтами тощо, та надати можливість інвалідам прийма-
ти участь у судових засіданням та дистанційними технологіями. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ІНВАЛІДІВ НА ОСВІТУ 

О. О. Іванов 
ПЗ-21, Інститут права та суспільних відносин 

В. С. Довгань, 
ст. викладач кафедри теорії права та міжнародної інформації 

У Конституції України та Законах України «Про освіту», «Про 
професійно-технічну освіту», «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» та інших документах державою забезпечується 
доступність і безоплатність освіти інвалідам у державних та кому-
нальних навчальних закладах на рівні, що відповідає їх здібностям 
і можливостям, їхнім бажанням та інтересам, удосконалення нау-
кової та професійної підготовки з урахуванням медичних показань 
і протипоказань для подальшої трудової діяльності. 

Відповідно до міжнародних вимог до навчання і професійної під-
готовки інвалідів, які ґрунтуються на всезагальності освіти і прин-
ципі 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, навчан-
ня інвалідів здійснюється в загальних або спеціальних дошкільних 
та навчальних закладах. Вибір форм і методів професійної підготов-
ки провадиться згідно з висновками медико-соціальної експертизи. 

Для практичної реалізації інвалідами права на освіту в Україні 
функціонують загальноосвітні заклади різного рівня, забезпечені спе-
ціальними програмами, допоміжними технічними засобами, які да-
ють змогу здійснювати спільне навчання здорових та інвалідів. Для 
дітей-інвалідів, стан здоров’я яких виключає можливість навчання 
і виховання в навчально-виховних закладах системи освіти на загаль-
них підставах, створюються спеціальні дошкільні заклади освіти, шко-
ли-інтернати, навчально-виховні комплекси, навчально-реабілітаційні 
центри, спеціальні класи при загальноосвітніх школах. У183 спеці-
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альних дитячих садках та 391 спеціальній загальноосвітній школі-
інтернаті восьми типів навчається й виховується понад 60 тис. ді-
тей з проблемами фізичного чи розумового розвитку. Навчання в 
них здійснюється за окремими навчальними планами і програмами, 
розробленими і затвердженими Міністерством освіти і науки. 

Однак незважаючи на досить велику кількість законів та норма-
тивно-правових актів що до освіти інвалідів більшість з них зали-
шається лише теорією. На практиці ж у 2010 році лише 11% навчаль-
них закладів задовольняють потреби інвалідів. З них 39,2% оснащені 
пандусами, і лише 21% цих учбових закладів повністю відповідає усім 
вимогам безпеки що до адаптації для вільного пересування інвалідів. 

В Україні налічується 128 дошкільних закладів для дітей з вадами 
опорно-рухового апарату, в яких навчаються більш як 6 тис. дітей, 
функціонує 101 група для дітей-інвалідів з дитячим церебральним 
паралічем (603 дитини). Понад 6 тис. учнів з вадами психічного 
розвитку навчаються у спеціальних класах загальноосвітніх шкіл. 
В усіх областях, містах Києві та Севастополі в професійно-технічних 
училищах відкрито групи для розумово відсталих випускників допо-
міжних шкіл. Третина спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вада-
ми слуху, зору, опорно-рухового апарату перекваліфікована у за-
клади І–III ступеня, які надаватимуть випускникам середню освіту 
і професійну підготовку. У разі неможливості здійснення навчання 
і виховання дітей з обмеженими можливостями розвитку в дошкіль-
них закладах, загальноосвітніх школах та спеціальних закладах сис-
теми освіти органи управління освітою за ініціативи батьків (осіб, 
які їх замінюють) або учнів організовують їхнє навчання відповід-
но до Положення про індивідуальне навчання учнів у системі зага-
льної освіти. 

Фахову підготовку інвалідів в Україні здійснюють навчальні за-
клади, підпорядковані міністерствам праці та соціальної політики, 
освіти і науки, центри професійної реабілітації інвалідів, підприєм-
ства громадських організацій інвалідів, державна служба зайнятос-
ті (для тих інвалідів, які звернулись до неї за допомогою у працев-
лаштуванні). 

З метою максимального задоволення потреб інвалідів в освітніх 
послугах за рішенням Київської міської ради та за участю Київської 
міської державної адміністрації створено Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» недержавної форми влас-
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ності, який має представництва та філії у 24 регіонах і здійснює під-
готовку з 34 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
молодшого спеціаліста, бакалавра і спеціаліста. Нині в університеті 
та його територіально відокремлених структурних підрозділах на-
вчається 1,1 тис. інвалідів, що становить 10% загальної чисельності 
студентів університету. У Києві навчається 541 інвалід (23,2% за-
гальної чисельності студентів), оплату за навчання якого здійснює 
міська державна адміністрація. 

У сфері управління Міністерства праці та соціальної політики 
функціонує 5 спеціалізованих навчально-виховних закладів інтер-
натного типу, призначених для професійної, фізичної та соціальної 
реабілітації, а також здобуття робітничих професій і спеціальностей 
найбільш незахищеною молоддю віком від 15 років, яка має I, II, III 
групу інвалідності. Це Кам’янець-Подільський планово-економічний 
технікум-інтернат, Харківський обліково-економічний технікум-інтер-
нат ім. Ф. Г. Ананченка, Житомирське вище професійно-технічне 
училище-інтернат, Чернігівський юридичний коледж, а також Лу-
ганське професійно-технічне училище-інтернат. 

Слід також зазначити низьку поінформованість інвалідів про право 
на безоплатну освіту. Так наприклад у Одеській області за даними 
Одеської обласної спілки інвалідів ознайомлені з правом на безо-
платну освіту лише 50% інвалідів. Кількість дітей-інвалідів котрим 
відомо про пільги на ЗНО не перевищує 26%. Лише 20% дітей-інва-
лідів виявило бажання одержати професійну освіту. А кількість ін-
валідів котрим було відмовлено в безоплатній освіті склала понад 10%. 

 
 

ПРАВО НА ПРАЦЮ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ 

Ізуїта П. О., 
к. ю. н., доцент кафедри цивільного, господарського 

та кримінального права ІПВС Університету «Україна» 

1. Право на працю. Інваліди в Україні володіють усією повно-
тою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, 
закріплених Конституцією України, законами України та міжнарод-
ними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється. 
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З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з 
урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується 
право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а та-
кож займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка 
не заборонена законом. 

Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду со-
ціального захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за раху-
нок власних коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні робочі 
місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для цього адап-
тацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і 
пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей інваліда. 

Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану 
роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійс-
нюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, уста-
нов, організацій чи до державної служби зайнятості. 

Інваліди, які не досягли пенсійного віку, мають право бути за-
реєстрованими у державній службі зайнятості як безробітні. 

2. Пільги інвалідів. Відповідно до трудового законодавства ін-
валіди мають право на додаткові пільги, зокрема: 

– працевлаштування без випробувального терміну (при направ-
ленні на роботу МСЕК); 

– неповний робочий день або робочий тиждень (встановлюється 
за бажанням інваліда); 

– відмову працювати в нічний час і надурочно; 
– надання за бажанням щорічної відпустки в зручний для нього час; 
– основну відпустку мінімальною тривалістю 30 (для інвалідів І 

й ІІ груп) і 26 календарних днів (для інвалідів ІІІ групи), в тому 
числі до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в 
перший рік роботи на підприємстві; 

– неоплачувану відпустку тривалістю 60 (для інвалідів І й ІІ груп) і 
30 календарних днів (для інвалідів ІІІ групи); 

3. Прийняття на роботу та переведення на іншу роботу. Ро-
ботодавець не може відмовити людині з інвалідністю в укладенні 
трудового договору або у просуванні по службі, а також звільнити 
за ініціативою адміністрації, перевести такого працівника на іншу 
роботу без його згоди з мотивів інвалідності, за винятком випадків, 
коли за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) стан 
його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, за-
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грожує здоров’ю та безпечній праці інших осіб, або продовження 
трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погір-
шенням здоров’я людини з інвалідністю. 

Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, 
де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у 
нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій медико-
соціальної експертизи. 

Роботодавці, які використовують найману працю, зобов’язані ви-
діляти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, 
у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови 
праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпе-
чувати інші соціально-економічні гарантії, 

4. Звільнення та перекваліфікація працівника. Працівники-
інваліди мають переважне право залишитися на роботі, якщо на під-
приємстві відбувається скорочення чисельності чи штату працівни-
ків у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці. Такий 
пріоритет мають лише працівники, інвалідність яких настала на цьому 
підприємстві як трудове каліцтво або професійне захворювання. 

За працівником, який втратив працездатність у зв’язку з нещас-
ним випадком на виробництві або професійним захворюванням, збе-
рігається місце роботи та середня заробітна плата на весь період до 
відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати про-
фесійної працездатності. У разі неможливості виконання працівни-
ком попередньої роботи, роботодавець зобов’язаний організувати 
навчання, перекваліфікацію та працевлаштування особи з інвалідні-
стю відповідно до рекомендацій МСЕК. Якщо стан здоров’я людини з 
інвалідністю перешкоджає виконанню її професійних обов’язків, то вона 
має право достроково припинити укладений з нею трудовий договір. 
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ТА УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Кокарєва Н. В. 
6 курс, ПЗ-61 Інститут права та суспільних відносин 

Мурашин О. Г., 
д. ю. н., професор кафедри теорії права 

і міжнародної інформації ІПСВ 

Працевлаштування інвалідів на даний час є актуальною темою і 
великою проблемою в нашій країні. 

Невід’ємним правом інвалідів є право на працю, незважаючи на 
обмежену працездатність. Право інвалідів на працю встановлено 
Законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» та «Про зайнятість населення», які спрямовані на ство-
рення інвалідам реальних можливостей продуктивно працювати і 
передбачають конкретні механізми їх реалізації. 

Працевлаштування інвалідів здійснюється органами Міністерства 
праці та соціальної політики, місцевими радами народних депута-
тів, громадськими організаціями інвалідів. Підбір робочого місця 
здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з 
урахуванням побажань інваліда, його професійних навичок і знань, 
а також рекомендацій медико-соціальної експертизи. Підприємства, 
установи та організації незалежно від форми власності, які викори-
стовують працю інвалідів, зобов’язані створювати для них умови 
праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпе-
чувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним за-
конодавством. 

Особи з інвалідністю, які не мають змоги працювати на підпри-
ємствах, в установах, організаціях державна служба зайнятості сприяє 
у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома. 

Підприємства, установи та організації незалежно від форми вла-
сності, де кількість працівників-інвалідів менша, ніж установлено 
нормативом, передбаченим частиною першою ст. 19 Закону «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів», щороку сплачують відпо-
відним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів штрафні 
санкції, сума яких визначається у розмірі середньої річної заробіт-
ної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації за 
кожне робоче місце, не зайняте інвалідом. 
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Відмова в укладенні трудового договору, або в просуванні по 
службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інвалі-
да на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допуска-
ється, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної 
експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професій-
них обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або 
продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу, 
загрожує поліпшенню здоров’я інваліда. 

Звільнення працівника з інвалідністю, за ініціативою адміністра-
ції, переведення на іншу роботу без його згоди з мотивів інваліднос-
ті не допускається за винятком випадків, коли за висновком МСЕК 
стан його здоров’я перешкоджає виконанню ним професійних обов’яз-
ків, загрожує здоров’ю і безпеці інших осіб або коли продовження 
трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує поліп-
шенню стану здоров’я особи. 

У разі неможливості виконання працівником попередньої роботи, 
роботодавець зобов’язаний організувати навчання, перекваліфікацію 
та працевлаштування особи з інвалідністю відповідно до рекомен-
дацій МСЕК. Якщо стан здоров’я людини з інвалідністю перешко-
джає виконанню її професійних обов’язків, то вона має право дос-
троково припинити укладений з нею трудовий договір. 

Законодавство не забороняє звільнити з роботи працівників з ін-
валідністю з причин не пов’язаних з інвалідністю — прогул, пору-
шення трудової дисципліни тощо. Відповідно до ст. 42 Кодексу за-
конів про працю України працівників, які отримали на підприємстві, 
в установі, організації трудове каліцтво, або професійне захворю-
вання мають переважне право на залишення на роботі при скоро-
ченні штату, або чисельності працівників, якщо за кваліфікацією та 
продуктивністю праці вони не поступаються іншим працівникам. 

Отже, особи з інвалідністю мають право на якісну освіту та на 
працевлаштування, без їхньої згоди їх не мають права переводити чи 
звільняти з роботи, також вони мають повне право обирати місце 
роботи за власним бажанням. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВАЛІДАМИ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ 
В СВІТЛІ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ 

С. О. Короєд, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права Інституту права 

та суспільних відносин Університету «Україна», 
к. тел. (044) 428-74-12. 

Конституція України гарантує кожному право на судовий захист. 
Рівність цього конституційного права для всіх громадян забезпечу-
ється встановленою забороною привілеїв чи обмежень за ознаками 
раси, кольору шкіри, статі, за мовними або іншими ознаками, в тому 
числі й за ознакою здоров’я. Додатковою гарантією реалізації цьо-
го права інвалідами стало ратифікація Верховною Радою Конвенції 
про права інвалідів (Закон від 16.12.2009 № 1767-VI), мета якої по-
лягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного й рівного здійс-
нення всіма інвалідами всіх прав людини й основоположних сво-
бод, а також у заохоченні поважання притаманного їм достоїнства. 
Зазначена Конвенція присвячує питанням правосуддя лише одну 
статтю 13, яка стосується тільки однієї зі складових права на судо-
вий захист — доступу до правосуддя, проголошуючи, що держави-
учасниці забезпечують інвалідам нарівні з іншими ефективний до-
ступ до правосуддя, зокрема передбачаючи процесуальні та відпо-
відні вікові корективи, які полегшують виконання ними своєї ефек-
тивної ролі прямих і опосередкованих учасників, у тому числі свідків, 
на всіх стадіях юридичного процесу, зокрема на стадії розслідуван-
ня та інших стадіях попереднього провадження. 

На сьогодні законодавство України: звільняє інвалідів ВВВ і I та 
II груп, законних представників дітей-інвалідів і недієздатних інва-
лідів I та II груп від сплати судового збору; надає право звертатися 
до суду за допомогою засобів поштового зв’язку; дозволяє не брати 
участь у судових засіданнях та просити суд розглянути справу за 
відсутності сторони або ж взяти участь у судовому засіданні в ре-
жимі відеоконференції; встановлює можливість бути допитаним в 
суді за місцем свого проживання в порядку судового доручення; на-
дає право користуватися послугами перекладача — особи, яка во-
лодіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими; за-
бороняє привід до суду інвалідів I та II груп. 
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Водночас, враховуючи, що інваліди в своїй переважній більшості 
належать до незахищених малозабезпечених верств населення і не 
можуть собі дозволити звернутися за платною кваліфікованою пра-
вовою допомогою (а нещодавно запроваджена система безоплатної 
правової допомоги не може задовольнити потреби всіх бажаючих в 
якісних юридичних послугах), тому належна реалізація інвалідами 
права на судовий захист здійснена бути не може без дієвої доступ-
ної системи якісної правової допомоги, адже розширення диспози-
тивних і змагальних засад цивільного судочинства переклало на по-
зивача всю відповідальність за правильність визначення ним підстав 
і предмету позову та змісту позовних вимог з урахуванням харак-
теру спірних правовідносин, та зобов’язало сторін надавати суду всі 
необхідні докази по справі, а суд перетворило в стороннього спо-
стерігача, який має не розв’язувати конфліктну ситуацію, що є за-
вданням цивільного судочинства, та не може формулювати предмет 
доказування і визначати коло необхідних доказів та їх витребову-
вати з метою встановлення всіх необхідних обставин справи, що вхо-
дять до предмету доказування, а повинен лише «перевіряти» сфор-
мульовані позивачем позовні вимоги на предмет їх законності і 
обґрунтованості, за правильність формулювання чи недоведення яких 
позивач не може нести відповідальність у вигляді формальної від-
мови в позові, адже законодавство не зобов’язує його мати юридич-
ну освіту чи користуватися правової допомогою адвоката. В цьому 
випадку слушною є висловлювання Г. П. Тимченка: «допомогу тому, 
хто не вміє, — це обов’язок судді» [1]. 

При цьому, варто враховувати проголошення України соціальною 
державою, в якій людина визнається найвищою соціальною цінніс-
тю, а утвердження і забезпечення її прав, в т. ч. права на судовий 
захист, є головним обов’язком держави. 

Тому, до запровадження ефективної і дієвої безоплатної високо-
кваліфікованої правової допомоги інвалідам, з метою забезпечення 
рівності інвалідів з іншими громадянами в правових можливостях 
користування процесуальними засобами захисту їх інтересів, доціль-
ним видається процесуально дозволити суддям «втручатися» в дис-
позитивні і змагальні права інвалідів, за наявності такого прохання 
з боку останніх, та розв’язувати спір всебічно відповідно до закону 
в конкретних спірних правовідносинах, проявляючи повну проце-
суальну активність в правосудних цілях. 
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ПРИНЦИПИ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ІНВАЛІДІВ  
ТА ЗАВДАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ОМБУДСМАНА  

З ПРАВ ІНВАЛІДІВ 

Кравченко Н. В. 
м. Вінниця, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 9 а, кв. 82 

тел. (097)184-29-12, ел.пошта: nadja-dovbish@rambler.ru) 

На шляху зближення вітчизняного законодавства із законодавст-
вом Європейського Союзу щодо забезпечення прав інвалідів Укра-
їна ратифікувала 16 грудня 2009 року Конвенцію про права інвалі-
дів (далі — Конвенція) і Факультативний протокол до неї [1]. 

Зазначена Конвенція встановлює такі принципи для держав, які її 
підписали: 1) принцип поваги до притаманного людині достоїнства, 
її особистої самостійності, зокрема свободи робити власний вибір, 
і незалежності; 2) принцип недискримінації; 3) принцип повного й 
ефективного залучення та включення інвалідів до суспільства; 4) 
принцип поваги до особливостей інвалідів і прийняття їх як ком-
понента людської різноманітності й частини людства; 5) принцип 
рівності можливостей; 6) принцип доступності; 7) принцип рівнос-
ті чоловіків і жінок; 8) принцип поваги до таких здібностей дітей-
інвалідів, які розвиваються, і принцип поваги до права дітей-інвалідів 
зберігати свою індивідуальність. 

Україна, як і всі держави-учасниці цієї Конвенції, на міжнарод-
ному рівні визнає, що всі особи є рівними перед законом і мають 
право на рівний захист закону й рівне користування ним без будь-
якої дискримінації; забороняє будь-яку дискримінацію за ознакою 
інвалідності й гарантує інвалідам рівний та ефективний правовий 
захист від дискримінації на будь-якому ґрунті. 

Для імплементації норм цієї Конвенції, реалізації її принципів та 
з метою забезпечення рівних прав і законних інтересів людей з об-
меженими можливостями Кабінет Міністрів України створив но-
вий інститут — інститут Урядового уповноваженого з прав інвалі-
дів [2]. 
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Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільня-
ється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-
міністра України та підпорядковується Кабінетові Міністрів Укра-
їни. Його посада прирівнюється до першої категорії посад держав-
них службовців. Урядовий уповноважений має право брати участь 
з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів Украї-
ни під час розгляду питань, що належать до його компетенції. 

Основними завданнями Урядового уповноваженого є: 
1) підготовка пропозицій щодо забезпечення додержання прав і 

законних інтересів інвалідів; 
2) вжиття у межах своїх повноважень заходів до усунення пору-

шень прав і законних інтересів інвалідів та запобігання їх повтор-
ному вчиненню; 

3) сприяння виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо 
додержання в Україні прав і законних інтересів інвалідів; 

4) забезпечення інформування громадськості про права інвалідів. 
На рівні урядового органу вітчизняна держава вперше в своїй іс-

торії створила спеціалізований інститут захисту прав інвалідів. Ви-
конання його основних завдань спрямоване на реалізацію означених 
принципів Конвенції про права інвалідів, в тому числі сприятиме 
навчанню та працевлаштуванню людей з інвалідністю. 

Таким чином, шляхом імплементації міжнародно-правових стан-
дартів у галузі захисту прав людини і громадянина Україною здійс-
нено ще один крок в євроінтеграційному напрямку — на рівні уря-
дового органу створено інститут спеціалізованого омбудсмана з прав 
інвалідів. 
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ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАННЯ ІНВАЛІДІВ М. КИЄВА 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Куріленко Я. В. 
ІV курс, група ФН-41, спеціальність «Фінанси та кредит» 
тел. +38(063)-159-85-91, E-mail: kurilenko-yana@mail.ru 

науковий керівник: доцент Рудюк Л. В. 

Сучасна соціальна політика України зорієнтована на реалізацію 
конституційних гарантій для інвалідів та створення середовища рів-
них можливостей їх повної адаптації в соціумі. Для реалізації дер-
жавної політики у сфері соціального захисту інвалідів і створено 
Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів. 

Під контролем керівництва Київського міського відділення Фон-
ду постійно проводиться організована робота за бюджетною програ-
мою «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інва-
лідів» за напрямком «Соціальна, трудова та професійна реабілітації 
інвалідів, видатки на створення Національного центру параолім-
пійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів та За-
хідного реабілітаційно-спортивного центру», відповідно до якої здійс-
нюється фінансування та створюються робочі місця для працевла-
штування інвалідів. 

Вищезазначене відділення щороку здійснює надання фінансової 
допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики 
за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що 
надходять до Державного бюджету України за невиконання норма-
тиву робочих місць для працевлаштування інвалідів. 

Так, за 2011-2012 рр. відділенням Фонду було надано фінансову 
допомогу на безповоротній основі інвалідам шляхом оплати варто-
сті їх навчання та перекваліфікації в Україні у навчальних закладах, 
центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії 
(спеціальності), серед яких перше місце по кількості студентів за-
ймає Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Укра-
їна» — єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, від-
критий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційова-
них соціальних можливостей і різного стану здоров’я (табл. 1). 
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Таблиця 1 — Сума бюджетних коштів, яка фактично виділена на фінан-
сування навчання інвалідів м. Києва з початку 2011-2013 рр. 

 

Рік 
Назва  

навчального  
закладу 

Кількість студентів, 
які навчалися відпо-
відно до укладених 

договорів 

Сума бюджетних 
коштів, яка фактично 
виділена на фінансу-
вання з початку року 

(грн.) 
Всього: 513 7 784 977 
в тому числі:   
ВМУРоЛ «Україна» 397 6 439 799 
Філія «ЦСТРІ Мінського 
р-ну м. Києва» 53 760 000 

2011 

Інші вузи м. Києва 63 585 178 
Всього: 405 4 161 651 
в тому числі:   
ВМУРоЛ «Україна» 296 3 025 833 
Філія «ЦСТРІ Мінського 
р-ну м. Києва» 54 544 260 

2012 

Інші вузи м. Києва 55 591 558 
Всього: 311 3 694 578 
в тому числі:   
ВМУРоЛ «Україна» 228 2 834 640 2013 
Філія «ЦСТРІ Мінського 
р-ну м. Києва» 56 695 780 

 Інші вузи м. Києва 27 164 158 
 

Крім того, Київське міське відділення Фонду здійснює фінансу-
вання заходів, надання фінансової допомоги на безповоротній осно-
ві для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-
технічної бази (з метою забезпечення соціальної, трудової та про-
фесійної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів) спеціальних шкіл 
(шкіл-інтернатів) І–ІІІ ступеня, санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) 
І–ІІІ ступеня, навчально-реабілітаційних центрів, професійно-тех-
нічних та вищих навчальних закладів, у яких навчаються учні та 
студенти з числа інвалідів (у тому числі забезпечення професійно-
діагностичним, медичним та реабілітаційним обладнанням, тематич-
ною і спеціальною літературою, аудіо записами з питань професій-
ної орієнтації та реабілітації інвалідів). 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ  
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ:  

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Л. М. Лавриненко, 
к. е. н., доцент кафедри «Менеджмент і адміністрування» 
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна» 

Важливим завданням для України як держави із соціально орієн-
тованою ринковою економікою є забезпечення повноцінної інтегра-
ції до суспільного життя такої категорії громадян, як інваліди. Про-
цес інтеграції інвалідів до суспільного життя відбувається за допо-
могою їх реабілітації та має позитивне значення як для них самих, 
так і для суспільства в цілому, сприяючи формуванню та розвитку 
згуртованості суспільства. 

В Україні питання осіб із обмеженими можливостями стосуються 
2,8 млн. її громадян, які визнані у встановленому порядку інвалі-
дами. На сьогодні для України проблема соціального захисту інва-
лідів набуває особливого значення у зв’язку із суттєвою їх часткою 
в загальній структурі населення (за станом на 01.01.2013 р. — 6,1% 
від загальної чисельності населення), що свідчить про масштабність 
проблеми інвалідності, та визначає необхідність впровадження на 
державному рівні комплексу заходів щодо розвитку системи соціаль-
ного захисту інвалідів та створенні умов для того, щоб вони мали 
змогу брати повноцінну участь у всіх сферах суспільного життя на-
рівні з іншими категоріями громадян. Однією з провідних серед та-
ких сфер є праця та зайнятість. З одного боку, зайнятість визначає 
можливості економічної автономії інваліда, створює ресурси соці-
ального розвитку та сімейного благополуччя. З іншого боку — зайня-
тість характеризує функціональне та статусне залучення інваліда до 
системи соціально-економічних відносин. У цьому контексті право 
інвалідів на працю та зайнятість визнано одним із найважливіших 
конституційних прав в Україні. 

Виходячи із вимог міжнародних стандартів стосовно зайнятості 
людей з інвалідністю, сучасна державна політика щодо зайнятості 
інвалідів в Україні спрямована на забезпечення їх прав на працю, 
захист від дискримінації, забезпечення їх інтеграції в економічне і 
суспільне життя, в тому числі на основі загального та рівного доступу 
до освіти, інформації, працевлаштування тощо [1]. Вона ґрунтується 
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на міжнародних документах, законодавстві про працю та зайнятість, 
до яких включено окремі норми про права осіб із інвалідністю, а та-
кож спеціальних законах щодо соціального захисту та реабілітації 
інвалідів [2]. 

Сьогодні для забезпечення максимальної результативності дер-
жавної соціальної політики України щодо інтеграції інвалідів до су-
спільного життя необхідно виробити абсолютно нову національну 
модель інвалідності, яка б базувалася на індивідуально-особистіс-
ному підході до кожного інваліда в процесі здійснення реабілітацій-
них заходів. 

Можна відзначити, що з усіх видів реабілітації провідну роль у 
забезпеченні повноцінної інтеграції інвалідів до суспільного життя 
відіграє професійна реабілітація, яка передбачає залучення (повер-
нення) інвалідів до праці. Праця інвалідів — діяльність, яка визнана 
наявною соціальною системою суспільно-корисною, що здійсню-
ється в прийнятих для інвалідів санітарно-гігієнічних умовах, також 
є доступною їм за показниками важкості й напруженості трудового 
процесу та сприяє задоволенню їхніх матеріальних і духовних потреб. 

Застосування системного підходу до професійної реабілітації інва-
лідів доводить, що невід’ємними складовими, які забезпечуватимуть 
цілісність і результативність цієї системи, мають бути такі компо-
ненти: оцінка професійних можливостей інвалідів; професійна орі-
єнтація; професійна (фахова) підготовка (перепідготовка) інвалідів; 
раціональне працевлаштування із соціальним супроводом; контроль 
за раціональністю працевлаштування та успішністю соціально-тру-
дової адаптації інвалідів. 
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ПРОФЕСІЙНА І ТРУДОВА РЕАБІЛІТАЦІЯ  
(інваліди на ринку праці) 

Т. Н. Лавриненко 
V курс, група КС-51/13м, 

спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі», 
Інститут комп’ютерних технологій ВМУРоЛ «Україна», м. Київ 

Інвалідністю є соціальний феномен, уникнути якого не може ні 
одне суспільство, і кожна держава згідно рівню свого розвитку, прі-
оритетам та можливостям формує соціальну й економічну політику 
відносно інвалідів. Проте можливості суспільства у боротьбі із ін-
валідністю як соціальним злом зрештою визначаються не тільки сту-
пенем розуміння самої проблеми, але й існуючими економічними 
ресурсами. Звичайно, масштаби інвалідності залежать від багатьох 
чинників, перш за все: стану здоров’я нації, розвитку системи охо-
рони здоров’я, соціально-економічного розвитку, стану екологічного 
середовища тощо. В Україні усі з перерахованих чинників мають 
яскраво виражену негативну спрямованість, яка зумовлює значне 
розповсюдження інвалідності у суспільстві. За даними ООН, кожна 
десята людина на планеті має інвалідність. За офіційною статисти-
кою, в Україні питання осіб із обмеженими можливостями стосу-
ються 2,8 млн. її громадян, які визнані у встановленому порядку 
інвалідами. 

Одним із напрямів державної політики з адаптації людей із обме-
женими фізичними можливостями в суспільстві є забезпечення на-
лежного рівня життя та створення умов для реабілітації, соціальної 
адаптації й інтеграції цієї категорії населення як найменш захищеної 
категорії. На державному рівні вдалося лише частково забезпечити 
соціальні, економічні гарантії людям із обмеженими фізичними 
можливостями, хоча все більше активізуються спроби проведення 
заходів щодо адаптації інвалідів, соціального захисту, надання різ-
них соціальних послуг, грошових виплат, забезпечення зайнятості. 

Рівень соціального захисту населення в нашій країні не дає змоги 
повною мірою задовольнити найсуттєвіші потреби людей із особ-
ливими потребами, які потерпають не лише від матеріальних не-
статків, а в багатьох випадках також і від усвідомлення власної не-
реалізованості та соціальної незатребуваності у суспільстві. У таких 
умовах все більше інвалідів намагаються змінити своє життя шля-
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хом пошуку підходящої роботи та у разі потреби підвищити рівень 
своєї кваліфікації або набути нової спеціальності для подальшого 
працевлаштування. Великим резервом у регулюванні ринку праці 
інвалідів є їх самозайнятість та організація інвалідами власної справи. 
Проте робота із інвалідами по навчанню навикам підприємництва, 
професійній допомозі й психологічній підтримці поки не приносить 
відчутного ефекту. 

Для ефективної реалізації проголошеного державою права на пра-
цю людей з особливими потребами та забезпечення отримання під-
ходящої роботи інвалідами, які бажають працювати, особливої ак-
туальності набуває постійна підтримка процесу їхнього працевла-
штування та збільшення кількості зайнятих інвалідів у державних 
та громадських установах і на підприємствах. Одним із основних 
напрямів підтримки інвалідів є професійна реабілітація, яка є най-
важливішою складовою частиною державної політики в області со-
ціального захисту інвалідів. Професійна реабілітація інвалідів із їх 
подальшим працевлаштуванням економічно вигідна для держави. 
Оскільки, засоби, вкладені у реабілітацію інвалідів, повертатимуться 
державі у вигляді податкових надходжень, що є наслідком праце-
влаштування інвалідів. У разі обмеження доступу інвалідів до за-
няття професійною діяльністю, витрати на реабілітацію інвалідів 
ляжуть на плечі суспільства у більшому розмірі. 

Основні сфери життєдіяльності людини — праця і побут. Здо-
рова людина пристосовується до середовища. Для інвалідів же особ-
ливість цих сфер життєдіяльності полягає у тому, що їх треба при-
стосовувати до потреб інвалідів. Їм треба допомогти адаптуватися 
у середовищі: щоб вони вільно могли дотягнутися до верстата і вико-
нувати на ньому виробничі операції; могли б самі, без сторонньої 
допомоги виїхати з дому, відвідати магазини, аптеки, кінотеатри, 
подолавши при цьому і підйоми, і спуски, і переходи, і сходи, і по-
роги, і багато інших перешкод. Щоб інвалід зміг все це подолати, 
потрібно зробити місце його існування максимально для нього до-
ступним, тобто пристосувати середовище до можливостей інвалі-
да, щоб він відчував себе на рівних із здоровими людьми і на робо-
ті, і вдома, і у суспільних місцях. 
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ОСОБИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: 
ПРОБЛЕМА УРЕГУЛЮВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Лебеденко В. І., 
к. ю. н., доцент, професор кафедри цивільного, 

господарського та кримінального права 
ІПВС Університету «Україна» 

1. Чинне законодавство України, при вирішенні проблемних пи-
тань щодо здійснення соціального захисту осіб з особливими потре-
бами та регулювання правовідносин щодо їх інтеграції у суспільне 
життя, застосовує різноманітні за своїм графічним написанням тер-
міни, але які по суті та за смисловим значенням та змістовним на-
вантаженням є характеристикою певної соціальної категорії — ін-
валідів. Чинним законодавством України інвалідом визнається 
«…особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії 
із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її жит-
тєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови 
для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпе-
чити її соціальний захист» [3, ст. 2]. 

2. Аналіз чинного законодавства та нормативно-правових актів 
щодо соціального захисту інвалідів показує, що в процесі нормо-
творчої діяльності почасти для заміни терміну «інвалід» викорис-
товуються суміжні поняття. Наприклад, у наказі МОН України від 
02 грудня 2005 року № 691 «Про створення умов щодо забезпечення 
права на освіту осіб з інвалідністю», наприклад використовуються 
такі терміни, як «…діти та дорослі з обмеженими можливостями…» 
(п. 5.1) «…особи з інвалідністю…» (п. 5.4) «випускники з особли-
вими освітніми потребами» (п. 8.3) загальноосвітніх тощо., а в Указі 
Президента від 18 грудня 2007 року № 1228/2007 «Про додаткові 
невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життє-
діяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» застосо-
вуються такі поняття, як «люди з інвалідністю» (преамбула), особи 
з обмеженими фізичними можливостями (п. 2–4) тощо. Крім цього, 
в теорії права та нормативних документах для окреслення правово-
го статусу інвалідів використовують й інші терміни: «особи, які 
потребують допомоги суспільства, його уваги та поваги у зв’язку зі 
станом здоров’я», «особи з обмеженими можливостями здоров’я», 
«особи з особливими потребами» тощо. 
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3. Термінологічна розбіжність при визначенні терміну «інвалід» 
та використання для цього, на перший погляд тотожних синоніміч-
них понять наведених вище породжує неузгодженість та певні про-
блеми в практичній правничій та правозастосовчій діяльності. При 
цьому, зазначені терміни відображають медичний підхід, коли ува-
гу зосереджено на вадах здоров’я як на характеристиці особи, тоді 
як у міжнародній практиці домінує тенденція до розвитку соціаль-
ної моделі створення всіх можливостей для реалізації здібностей і 
можливостей осіб із особливими потребами — інвалідів, що є ціл-
ком логічним та виправданим у законотворчій діяльності. 

У цьому контексті в країні повинна законодавчо врегулювати такі 
терміни, які загальновизнані в міжнародній практиці та які засто-
совуються в основних міжнародних документах, тобто використо-
вувати лише прийняте в міжнародній практиці поняття «інвалід» та 
не створювати новий понятійний апарат у законодавчих та норма-
тивно-правових актах щодо визначення їхнього правового статусу 
та соціального захисту, що в свою чергу не буде виразом дискри-
мінації інвалідів за їх соціальним статусом. 
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старший викладач кафедри цивільного, господарського 

та кримінального права, Університет «Україна», 
044 428 74 10, olga_lopushanska@ukr.net 

Після отримання Україною незалежності громадяни почали ак-
тивно розвивати приватну форму власності, створюючи нові під-
приємства, кооперативи, сільські фермерські господарства тощо. 
Актуальним питання організації власної справи є і у наш час, коли 
«оптимізація» кількісного показника робітників на підприємстві, а 
також автоматизація виробництва, залишають сотні тисяч українців 
без заробітку. Ці та інші причини спонукають до створення влас-
ного бізнесу, першим етапом легалізації якого в органах публічної 
адміністрації є реєстрація. 

Варто сказати, що приміщення відділів реєстрації Державної ре-
єстраційної служби не обладнані для прийому документів від особ-
ливих категорій населення, зокрема, осіб з обмеженими фізичними 
можливостями. Відтак, норма ст. 8 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» перед-
бачає такі форми подання документів до державного реєстратора, 
як надсилання поштовим зв’язком, а також електронною поштою [1], 
враховуючи норму ст. 42 Конституції України, яка гарантує кож-
ному право на підприємницьку діяльність, що не заборонена зако-
ном. А ст. 21 Основного закону проголошує рівність усіх людей у 
своїй гідності та правах, які повною мірою та в однакових обсягах 
є невідчужуваними та непорушними [2]. 

Важливим компонентом належної підтримки державою підпри-
ємців з інвалідністю є надання фінансової підтримки (наприклад: до-
тації, позики, поворотна та безповоротна фінансова допомога, пільги 
в оподаткуванні), оскільки, як правило, ці люди не мають стартового 
капіталу для створення бізнесу, і займаються переважно малим та 
середнім підприємництвом. 

Зважаючи на ці обставини та на призначення підприємництва, що 
знаходить свій вияв у діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців у сферах народного господарства України, метою про-
вадження якої є отримання прибутку, — держава має зрозуміти ви-
году від підтримки підприємців із особливими фізичними потреба-
ми, оскільки вони самі ж і створюють робочі місця; здійснюють 
оборот грошових коштів, із яких до бюджетів різних рівнів повинні 
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сплачувати податки та інші загальнообов’язкові платежі; виконують 
соціальну функцію підприємництва, а також мотивують людей ру-
хатися вперед до своєї мрії, що, з точки психології, також заслуго-
вує на увагу. 

Треба додати, що держава передбачила механізм сприяння для під-
приємств, які засновані та зареєстровані у встановленому законом 
порядку громадськими організаціями інвалідів і їх спілками, шля-
хом формування державного замовлення на товари і послуги, що ви-
робляються такими підприємствами, а також надання пільгової сис-
теми оподаткування [3]. 

Отже, законодавство України надає громадянам з обмеженими 
фізичними можливостями не тільки гарантії, а і робить кроки у 
створенні механізму реалізації права на зайняття підприємницькою 
діяльністю. 
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Європейський форум з проблем інвалідності (ЄФПІ) — пред-
ставник організації осіб з обмеженими можливостями в Європі, є 
незалежною організацією, яка представляє інтереси інвалідів та їх 
батьків, ставлячи питання про усунення дискримінації людей з обме-
женими можливостями шляхом забезпечення їх участі у всіх сфе-
рах європейського життя. Демократична організація, в якій самі чле-
ни приймають рішення про програму роботи і політичні позиції. 
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Форум бореться за нормативне забезпечення належної життєді-
яльності у всіх сферах суспільного життя, відкидаючи застарілий 
підхід до інвалідності як категорії населення, що потребує тільки 
благодійних пожертвувань. 

Працює форум, спрямовуючи зусилля на побудову сильного та 
єдиного руху інвалідів, приділяючи особливу увагу тим, у кого є 
значні і численні порушення здоров’я, хто стикається з дискримі-
нацією чи будь-якими іншими формами маргіналізації. 

У своїй структурі ЄФПІ має розгалужену мережу, оскільки ство-
рює партнерські союзи з усіма організаціями, що поділяють його 
цілі і сприяють у вирішенні труднощів, з якими стикаються інваліди, 
а також розробляють зміни як до законодавства, так і до суспільного 
устрою, виокремивши спеціальні інститути та умови для розвитку і 
соціалізації осіб з фізичними вадами. Форум налічує 80 млн. євро-
пейців, які вимагають, щоб їх почули і працюють під гаслом: «Ви-
димість інвалідності в усьому світі». 

До складу Форуму входить Рада, яка формується з організацій-
членів, що представляють широку географічну базу і порушують ши-
роке коло проблем у всьому Європейському руху інвалідів (головна 
організація з питань інвалідності в кожній з країн ЄС, а також Іс-
ландії та Норвегії; європейські, національні і регіональні організації 
для інвалідів та осіб, що представляють інтереси різних груп інвалід-
ності і спеціалізуються за видами порушень або секторі діяльності). 

Директивні органи Форуму складаються з Генеральної Асамблеї; 
Ради директорів і Виконавчого комітету. Форум працює з цільовою 
аудиторією комітетів, цільовими групами та групами експертів для 
сприяння і консультування в деяких окремих сферах політики. 

Постійні члени форуму: Міжнародна Асоціація Афазії (AIA), Асо-
ціація наукових досліджень і підготовки з питань інтеграції в Єв-
ропі (ARFIE), Конфедерація європейських ініціативних фірм і коо-
перативів інвалідів із психічними розладами (CEFEC), Дизайн для 
всієї Європи (SIA), Міжнародна асоціація по забезпеченню рівних 
можливостей для людей з обмеженими можливостями в галузі ми-
стецтва, культури і засобів масової інформації (EUCREA), Євро-
пейська федерація «Крона» і Асоціація неспецифічного виразково-
го коліту (EFCCA), Європейська федерація асоціації сімей людей з 
психічними захворюваннями (EUFAMI), Європейський Консорціум 
Гемофілії (EHC), Європейська Платформа «Склероз» (EMSP), Євро-
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пейський параолімпійський комітет (EPC), Європейська асоціація 
хвороби Паркінсона (EPDA), Європейський союз із підтримки пра-
цевлаштування (EUSE), організація з питань психічного здоров’я у 
Європі (МВО-SME), організація «Технологічність Європи» (WE). 

Робота форуму охоплює всі сфери європейської компетенції Сою-
зу і велику кількість ініціатив. Хоча європейські інститути можуть 
здатися далекими для багатьох громадян, проте рішення, прийняті 
Європейським союзом, є результатом переговорів між усіма держа-
вами-членами, і здійснюють безпосередній вплив на життя людей з 
інвалідністю. 

Саме тому роль ЄФПІ така важлива в моніторингу всіх ініціатив 
ЄС та у створенні нового законодавства з питань прав інвалідів. 

23 вересня 2013 у Нью-Йорку Генеральна Асамблея ООН про-
вела нараду з питань інвалідності в штаб-квартирі ООН, на якій 
виступили понад 50 держав-членів ООН. В якості голови Міжна-
родного союзу інвалідів (МСІ), виступив президент EDF, Яніс Ва-
рдакастаніс (Yannis Vardakastanis). 

У своєму виступі він закликав посадовців визначити важливість 
програми розвитку прав осіб з обмеженими можливостями з 2015 
року. «Інваліди не повинні отримувати найнижчі рівні освіти, най-
вищі рівні не працевлаштування, вони повинні перестати бути жер-
твами системи, в якій не вистачає доступних транспортних послуг, 
охорони здоров’я та інформаційного обслуговування. Програма роз-
витку з 2015 року повинна бути спрямована на подолання бідності 
для осіб з обмеженими можливостями і має бути повністю пріори-
тетною». 

Отже, Європейський форум з проблем інвалідності відіграє ва-
жливу роль у процесі соціалізації осіб з обмеженими фізичними чи 
ментальними можливостями та їх правовому забезпеченню. 
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Однією із основних проблем працевлаштування випускників цен-
трів професійної реабілітації інвалідів є потреба в державній під-
тримці самозайнятості, розвиток та впровадження гнучких форм та 
режимів праці. У наш час, у зв’язку з розвитком інформаційних тех-
нологій, зайнятість людей з інвалідністю починає все більше тяжіти 
до менш жорстких форм працевлаштування, поширення отримують 
такі інноваційні форми як дистанційна зайнятість і самозайнятість. 
В останні п’ять-шість років досить швидкими темпами розвиваєть-
ся нове явище — фріланс. Розглянемо фріланс, як спосіб самозай-
нятості і самореалізації на ринку праці для людей з інвалідністю. 

Фріланс — це особливий вид зайнятості на ринку товарів і пос-
луг без укладання довгострокового трудового договору, поза шта-
том організації, що характеризується самостійністю вибору форми 
і місця її реалізації і низьким ступенем залежності від роботодавця. 
Зайнятий у даному виді діяльності інвалід (фрілансер) володіє висо-
ким ступенем свободи і можливостями самореалізації, визначенням 
особистого трудового порядку. Зайнятість інвалідів-фрілансерів ре-
гламентується законодавчими актами трудового і цивільного права 
в частині позаштатної зайнятості, самозайнятості, індивідуального 
підприємництва і зайнятості за цивільно-правовими договорами. 
Фріланс — це не просто зайнятість з використанням можливостей 
Інтернету і т.п., а спосіб життя і самореалізації працездатних інва-
лідів; це відхід від жорсткої регламентації, пов’язаної з трудовим 
розпорядком і неодмінною присутністю на робочому місці. 

В межах професійної підготовки інвалідів бажано в навчальні 
плани і програми центрів професійної реабілітації інвалідів, в рам-
ках курсу «Техніка пошуку роботи» доцільно ввести поняття «фрі-
ланс», як спосіб самозайнятості та самореалізації на ринку праці 
людей з інвалідністю. 
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ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ, 
ЯКІ Є СТОРОНАМИ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Марченко М. Г., 
старший викладач кафедри Цивільного, господарського 

та кримінального права 

У побудові демократичного суспільства принцип верховенства 
права передбачає гарантії прав і свобод громадян України на під-
твердження цього принципу існують гарантії організаційно-право-
вого характеру, які спрямовані на забезпечення реальності викори-
стання громадянами з особливими потребами своїх прав, свобод і 
виконання ними обов’язків. 

Ці гарантії можна розглядати як своєрідну групу прав громадян, 
які сприяють реалізації охороні, та захисту їх прав, свобод і вико-
нання ними обов’язків. Ці права мають подвійний характер тому 
що виступають і як право і як гарантії. Ці гарантії у виконавчому 
проваджені є право на відшкодування збитків в заподіяних неза-
конними рішеннями, діями або бездіяльністю посадових осіб Дер-
жавної виконавчої служби та право користуватися Законом та пі-
дзаконними актами здійснюючи названі права громадянами своїми 
діями сприяють забезпеченню свого правового статусу у виконав-
чому провадженні. 

Важливою гарантією прав і свобод громадян є питання відшкоду-
вання збитків, які були заподіяні в результаті несвоєчасного повідом-
лення та виклику, надсилання документів виконавчого провадження 
та своєчасного ознайомлення з матеріалами виконавчого проваджен-
ня державним виконавцем під час проведення виконавчого прова-
дження. Отже, ці збитки можна відшкодувати на загальних підставах 
шляхом звернення до суду. Що є більшим збільшенням матеріальних, 
моральних та фізичних затрат громадян з особливими потребами. 

Відповідно до Закону «Про виконавче провадження» та Інструк-
ції з організації примусового виконання рішень сторона виконавчого 
провадження може знайомитися з матеріалами виконавчого прова-
дження у відповідному органі ДВС, у спеціально визначений час 
для прийому громадян і в тому обсязі в якому вона бажає за усним 
клопотанням до державного виконавця. За бажаннями сторони вико-
навчого провадження (її представника), можна знайомитися з матері-
алами виконавчого провадження в інший час на підставі письмової 
заяви в якій зазначається час та дата ознайомлення, за резолюцією 
начальника відділу. 
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Якщо сторона виконавчого провадження є особа з особливими по-
требами, та вказує у заяві ще місце ознайомлення, (за місцем про-
живання, або перебування), і обґрунтовує чому не може ознайомити-
ся в приміщенні ДВС. То на нашу думку, начальник відділу повинен 
задовольнити цю заяву. 

Отже, щоб виконати цю виконавчу дію, на нашу думку, необ-
хідно закріпити це положення особа в Законі та Інструкції з органі-
зації примусового виконання рішень в другому розділі «Учасники 
виконавчого провадження». Що буде мати такий вид: «За бажанням 
сторони виконавчого провадження, з особливими потребами (її пред-
ставників) може знайомитися з матеріалами виконавчого проваджен-
ня в інший день, час та місці (перебування та проживання), на під-
ставі обґрунтованої письмової заяви в якій зазначається бажана дата 
час та місце ознайомлення, за резолюцією начальника відділу яко-
му безпосередньо підпорядкований державний виконавець. 

Ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження здійсню-
ється в приміщення ДВС та в особливих випадках за місцем вказа-
ним стороною з особливою потребою в обґрунтованій письмовій 
заяві та у присутності державного виконавця її представника чи пе-
рекладача, або лікаря близьких родичів про що робиться відмітка у 
виконавчому провадженні із зазначенням дати ознайомлення, час і 
місце, особа яка ознайомилась з матеріалами виконавчого провадження. 
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ІНВАЛІДНІСТЬ В ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ 
Монастирна К. С., 

ПЗ-11, Інститут права та суспільних відносин 
Довгань В. С., 

ст. викладач кафедри теорії права та міжнародної інформації 
У багатьох країнах світу законодавство, що захищає права інвалі-

дів, існує не одне десятиліття. Пропонований мною огляд особли-
востей національного законодавства деяких країн світу цікавий тим, 
що відображає певний історичний досвід формування правових і 
організаційних аспектів реабілітації інвалідів, що враховується в умо-
вах політико-економічного розвитку, активності соціальних проце-
сів, менталітету тієї чи іншої держави. 

У деяких країнах у вищому законодавстві знайшла відображення 
так звана позитивна дискримінація інвалідів. Вона полягає в тому, 
що ця соціальна категорія отримує деякі пільги в порівнянні зрештою 
суспільства відповідно до особливих обставин, в яких вони знахо-
дяться. Така концепція дозволяє законодавчо посилити позиції со-
ціального захисту інвалідів. Наприклад, Канада є першою країною, 
що включила в свою Конституцію положення про рівність інвалідів: 
«Кожен індивідуум рівний перед законом без будь-якої дискримі-
нації, в тому числі за ознакою раси, національності, релігії, статі, 
віку, розумових або фізичних вад». 

У Німеччині до Конституції внесені слова: «Ніхто не може бути 
обмежений з причини своєї інвалідності». Вона надає всім грома-
дянам «право на реабілітацію та інтеграцію в нормальне життя». 
Це зобов’язує законодавчу, виконавчу владу і судові органи як на 
федеральному рівні, так і на рівні земель і громад, а також інші 
установи та організації суспільної влади використовувати всі мож-
ливості для введення інвалідів усіх груп «наскільки це можливо, в 
нормальне життя». 

У Конституції США інваліди особливо не згадуються. Тим не 
менше, там сказано: «жоден штат не може відмовити жодному інди-
відууму однаковою захисту законів». Права інвалідів встановлені в 
інших документах, як спеціалізованих, так і загальних. До перших 
можна віднести: «Акт про інвалідів», «Акт про усунення архітектур-
них бар’єрів», «Акт про реабілітацію». Законодавчі документи США 
про інвалідів передбачають, що підприємці не можуть вдаватися до 
дискримінації кваліфікованих працівників лише з причини їх інва-
лідності. 

В Австрії є обширна законодавча база щодо соціального захисту 
та реабілітації інвалідів. Так, існує «Акт про інтеграцію інвалідів», 
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«Акт про опіку інвалідів», «Акт про медичне обслуговування жертв 
війни», «Загальний закон про соціальне забезпечення», «Загальний 
закон про соціальне страхування», «Закон про надання допомоги при 
працевлаштуванні». В цій країні організатором діяльності щодо 
соціального захисту інвалідів є Міністерство соціальних справ і 
провінційні агентства у справах інвалідів. 

У Великобританії законодавство про інвалідів існує з 1944 року. 
«Акт про дискримінацію інвалідів» — покладає на суспільство се-
рйозні обов’язки по відношенню до людей з обмеженнями можли-
востями. Так, обов’язки роботодавця полягають у створенні сприят-
ливих умов при прийомі на роботу, адаптуванню робочого місця 
інваліда, навчанню та підвищення рівня професійної кваліфікації, 
просуванню по службі. 

У Франції законодавство захищає права інвалідів нарівні з пра-
вами інших громадян. Тільки про працевлаштування інвалідів прий-
нято 7 законів. Цими законами затверджені права інвалідів про про-
фесійну підготовку та перенавчання, працевлаштування за рахунок 
квотування робочих місць, сприяння в само зайнятості. 

У Швеції протягом останніх десятиліть прийнято низку законів 
про працевлаштування і збереження робочих місць на ринку праці 
для інвалідів. У країнах Європи уряди стимулюють роботодавців по-
датковими пільгами, виплатою індивідуальних дотацій на кожного 
працюючого інваліда. Сам інвалід отримує допомогу по інвалідно-
сті і заробітну плату, але сума виплат не перевищує певної межі. 

У Фінляндії розроблена велика законодавча база, що забезпечує 
захист прав інвалідів. На законодавчому рівні закріплена інтегра-
ція реабілітаційної діяльності сфери соціального захисту населення, 
охорони здоров’я, соціального страхування, а також сформовані ме-
ханізми їх співпраці і кооперування. Особливу увагу в законодавстві 
Фінляндії приділено професійній реабілітації інвалідів, яка пред-
ставлена трирівневою системою професійної освіти, перепідготов-
ки інвалідів, навчання на робочому місці, а також професійній орі-
єнтації та забезпеченню зайнятості. 

В Ізраїлі законодавством передбачені заходи, що стимулюють інва-
лідів до трудової діяльності. До них можна віднести право інваліда 
на отримання компенсацій або дотацій на придбання особистих 
транспортних засобів, які для працюючих інвалідів вдвічі вище, ніж 
для непрацюючих. Передбачено переобладнання автомобіля з ура-
хуванням можливостей власника. 

Таким чином кожна країна турбується про захист прав та соціа-
льний захист інвалідів. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО 
ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ 

Мурашин О. Г., 
д. ю. н., проф. зав. кафедрою теорії права 

та міжнародної інформації Університету «Україна» 

Протягом життя кожна людина знаходиться перед небезпекою 
обставин, які можуть безпосереднім чином вплинути на стан її здо-
ров’я та призвести до втрати заробітку — основного джерела засо-
бів до існування. До таких обставин відносять хворобу, старість, 
інвалідність. Побороти ці обставини, в більшості випадків, само-
стійно особа не може, оскільки вони визначаються об’єктивними со-
ціально-економічними умовами, тісно пов’язані із трудовою діяль-
ністю і майже не залежать від волі особи. Проте, вони впливають 
на соціальну стабільність суспільства, і тому держава бере на себе 
певну відповідальність за їх наслідки. 

Зрозуміло, що інвалідність являє собою соціальний феномен, уник-
нути якого не може ні одне суспільство, та кожна держава згідно 
рівню свого розвитку, пріоритетів та можливостей формує соціаль-
ну та економічну політику щодо осіб з інвалідністю, частиною якої 
є система соціального захисту. 

Згідно із чинним законодавством соціальний захист визначається 
як система державних гарантій щодо забезпечення прав громадян 
на соціальну допомогу і підтримку у зв’язку з постійною та тимча-
совою непрацездатністю, хворобою, безробіттям та в інших випад-
ках, які передбачені законами України. 

Соціальний захист здійснюється у певних організаційно-правових 
формах, серед котрих в Україні основними є загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування і державна соціальна допомога. 

Учені розробили базовий проект Концепції соціального розвит-
ку України на 2013–2023 роки. Нині над ним працюють фахівці-
практики. Вже сьогодні з метою покращання ситуації у цій сфері 
Державна служба з питань інвалідів та ветеранів разом з Фондом 
соціального захисту інвалідів надала до Мінсоцполітики пропозиції 
щодо внесення змін до Держбюджету на 2013 рік в частині збіль-
шення видатків у сумі 187,6 млн. гривень. Попри об’єктивні труд-
нощі на тлі світової економічної кризи, урядові України вдалося 
передбачити у державному бюджеті 525,4 млн. грн., або 83,4% від 
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загальної потреби (842 850 одиниць) на технічні та інші засоби ре-
абілітації людей з особливими потребами. Батьки понад 8 тис. ді-
тей інвалідів найтяжчих форм захворювань підгрупи А отримують 
підвищену надбавку по догляду за ними. Крім того, понад 1600 ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають 
інвалідність, над якими встановлено опіку та піклування, отриму-
ють збільшені на 894 грн. виплати. Це передбачено змінами до за-
конодавства та вже набули чинності. 

Не останню роль у позитивних зрушеннях, що відбуваються у 
соціально-правовому захисту інвалідів в Україні належить створено-
му Кабінетом Міністрів України інституту Урядового уповноваже-
ного з прав інвалідів (Постанова від 17 квітня 2013 р. № 273). На 
цю посадову особу покладається виконання завдань із забезпечен-
ня здійснення Кабінетом Міністрів України повноважень з питань 
забезпечення додержання прав і законних інтересів інвалідів, ви-
конання Україною міжнародних зобов’язань у цій сфері. Його ос-
новними завданнями є: підготовка пропозицій щодо забезпечення 
прав і законних інтересів інвалідів; вжиття у межах своїх повнова-
жень заходів до усунення порушень прав і законних інтересів інва-
лідів та запобігання їх повторному вчиненню; сприяння виконанню 
Україною міжнародних зобов’язань щодо додержання прав і закон-
них інтересів інвалідів; забезпечення інформування громадськості 
про права інвалідів. 

Також уряд України 21 серпня 2013 р. прийняв Постанову № 607 
«Про затвердження стандарту початкової загальної освіти для дітей 
з особливими освітніми потребами», в якій затвердив відповідний 
Державний стандарт та встановив його впровадження з 1 вересня 
2014 р. Того ж дня Кабінет Міністрів України прийняв розпоряджен-
ня № 630-р. «Про сприяння громадським організаціям інвалідів у 
їх діяльності». В ньому, зокрема доручається Мінсоцполітики, Мін-
фіну та ін. державним структурам вивчити питання щодо можливо-
сті передбачення коштів на будівництво (придбання) житла для ін-
валідів по зору і слуху, а також збільшення видатків на фінансову 
підтримку підприємств та організацій невиробничої сфери Україн-
ського товариства сліпих та Українського товариства глухих. 

 
 
 



Секція ІV Правові та організаційні засади 
і працевлаштування людей 

 - 310 -

ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОСВІТУ  
ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ 

Нагорна В. В., 
аспірант ІІІ курсу, Інституту права та суспільних відносин 

ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», 
науковий керівник: д. ю. н., професор Фрицький Ю. О. 

Забезпечення права інвалідів на освіту та заходи щодо реалізації 
цього права передбачено в основному міжнародному документі що-
до людей з особливими потребами — Конвенції ООН про права 
інвалідів [1], підписаній Україною у вересні 2008 р. 

Одним із основних конституційних соціальних прав громадян з 
особливими потребами, проголошених державою, є право на осві-
ту. Законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про 
професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про основи соці-
альної захищеності інвалідів в України» за особами з інвалідністю 
також закріплюється право та встановлюються державні гарантії на 
здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливос-
тям, бажанням та інтересам з урахуванням медичних показань та 
протипоказань до наступної трудової діяльності. 

За рекомендаціями ЮНЕСКО у багатьох країнах світу (у першу 
чергу, високорозвинутих) було змінено модель навчання інвалідів 
із «сегрегативної» на «інклюзивну». 

Питання щодо необхідності переходу до інклюзивного навчання 
осіб з інвалідністю у вітчизняній системі освіти знайшло своє відо-
браження у положеннях Національної доктрини розвитку освіти [2], 
Міжгалузевій комплексній програмі «Здоров’я нації» на 2002–2011 
роки [3], проекті Закону України «Про освіту осіб з обмеженими мож-
ливостями здоров’я (спеціальну освіту)» [4], відповідно до якого 
передбачається запровадження спеціальної освіти, зокрема дошкіль-
ної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, для 
отримання якої особам з обмеженими можливостями здоров’я ма-
ють бути створені спеціальні умови (умови навчання, в тому числі 
спеціальні програми та методи освіти, індивідуальні технічні навчальні 
засоби, підручники, навчальні посібники, а також педагогічні, ме-
дичні, соціальні та інші послуги, без яких неможливо або утрудне-
но засвоєння загальноосвітніх та професійних навчальних програм 
особами з обмеженими можливостями здоров’я у навчальних за-
кладах, спеціальних навчальних закладах, спеціальних навчальних 
підрозділах, навчальних закладах інтегрованої освіти у формах, пе-
редбачених Законом України «Про освіту». 
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Сьогодні в Україні немає офіційно усталеної термінології для ха-
рактеристики учнів і студентів із особливими потребами / інвалід-
ністю. В основних законах про освіту зустрічаються такі терміни, як 
діти, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку 
та особи, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не 
можуть навчатись у звичайних навчальних закладах. Характерно, 
що навіть в наказах Міністерства освіти і науки України не існує 
системного підходу до усталення єдиної термінології, так як вико-
ристано терміни: «діти з особливими освітніми потребами», «молодь 
з інвалідністю», «діти з тяжкими порушеннями розвитку», «діти з 
обмеженими можливостями здоров’я». 

Спробу нормативної закріплення терміну «інклюзивна освіта» 
здійснено Міністерством освіти і науки та наголошено на тому, що 
впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання потребує 
створення відповідного освітнього середовища, забезпечення нау-
кового супроводу, створення навчальних програм, навчальної ме-
тодичного забезпечення, а ключовим фактором розвитку інклюзи-
вної освіти має бути відповідна підготовка педагогів до роботи з 
дітьми з особливими потребами.  

Впровадження інклюзивного навчання визначено Концепцією роз-
витку інклюзивної освіти [5], адже із 129 тис. дітей з особливими 
освітніми потребами, які інтегровані до загальноосвітніх навчаль-
них закладів, 45% складають діти з інвалідністю. 

Уперше в Україні інклюзивне навчання було впроваджене напри-
кінці 1990-х у кількох школах за ініціативою батьків та громадсь-
ких організацій. А в 2001-му Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» 
спільно з Інститутом спеціальної педагогіки Академії педагогічних 
наук України започаткували тривалий україно-канадський проект: 
експериментальну програму для дошкільних закладів і початкових 
класів «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особ-
ливостями психофізичного розвитку». 

Проте, як свідчить практика, в нашій державі немає необхідної 
кількості спеціальних (корекційних) закладів, кваліфікованих кад-
рів тощо. Тому, назріла потреба проведення якісних змін існуючої 
системи спеціальної освіти, насамперед змін у чинному законодав-
стві. Норми вищезгаданих законів з питань освіти дітей з особливими 
потребами не узгоджені між собою. Досі законодавчо не введений 
навіть термін «діти з особливими потребами» (діти з особливими 
освітніми потребами), відсутнє спеціальне законодавство з питань 
освіти дітей з особливими потребами. 
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Тому, одним із суб’єктів з особливим правовим статусом у сфері 
освіти є діти з обмеженими можливостями через необхідність забез-
печення їм додаткових гарантій у вигляді спеціальних умов отриман-
ня освіти, без створення яких воно може виявитися недоступним. 
Для дитини з обмеженими можливостями, як особливого суб’єкта 
права на освіту, характерні: наявність будь-яких обмежень (відхи-
лень) у психічному та (або) фізичному здоров’ї або розвитку, зафі-
ксованих компетентною комісією; потреба у зв’язку з вищевказа-
ними обмеженнями в особливих умовах освіти, що стосуються змісту 
освітніх курсів, а також спеціальних технічних пристосувань, що 
забезпечують освітній процес, і методів навчання. 

Отже, організація навчання студентів з обмеженими можливос-
тями / iнвалідністю потребує: створення безперешкодного доступу 
до усіх приміщень вищих навчальних закладів, гуртожитків; забез-
печення студентів адаптивними технічними засобами навчання (різ-
номанітним сурдо-, тифлотехнічним та іншим адаптивним облад-
нанням); розроблення спеціальних навчальних методик та програм, 
адаптованих для студентів з інвалідністю; навчання викладачів вищих 
навчальних закладів роботі зі студентами з обмеженими можливо-
стями. 
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НАДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
ОСОБАМ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Орловська І. Г., 
здобувач Університету «Україна», 

провідний фахівець навчально-методичного відділу 
Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна» 

Соціальна політика української держави покликана знижувати 
негативні наслідки економічних реформ за допомогою функціону-
вання системи соціального забезпечення, розробки й впровадження 
функціонування системи соціального забезпечення, реалізації соці-
альних програм, які б допомагали формувати та підвищувати соці-
альний статус осіб з обмеженими можливостями завдяки нарощуван-
ню їх професійного потенціалу. Разом з тим діюча система про-
фесійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями 
зіштовхується сьогодні з величезною кількістю організаційних, мате-
ріальних і методологічних проблем, пов’язаних зі зміною ідеології 
й механізмів надання інвалідам юридичної допомоги. 

Відповідно до Декларації про права інвалідів (ООН, 1975 р.) ін-
валід (від лат. іnvalidus — безсилий, хворий) — це будь-яка особа, 
що не може самостійно забезпечити повністю або частково потре-
би нормальної особистісного та (або) соціального життя в силу не-
доліку, будь то вродженого чи ні, його (або її) фізичних або розумо-
вих можливостей. Згідно статті 2 Закону України «Про основи соці-
альної захищеності інвалідів в Україні» інвалідом є особа зі стійким 
розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком 
травм або з уродженими дефектами, що приводить до обмеження 
життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі та захисті. 

У Рекомендаціях 1185 до реабілітаційних програм 44-й сесії Пар-
ламентської Асамблеї Ради Європи від 05 травня 1992 р. інвалід-
ність визначається як обмеження в можливостях, обумовлені фізич-
ними, психологічними, сенсорними, соціальними, культурними, зако-
нодавчими й іншими бар’єрами, які не дозволяють людині, що має 
інвалідність, бути інтегрованим у суспільство й брати участь у житті 
родини або суспільства на таких же підставах, як і інші члени сус-
пільства. 

Доступність юридичної допомоги від суддів, прокурорів, адво-
катів і нотаріусів для інвалідів значною мірою залежить від стану 
нормативно-правової та законодавчої бази галузі вищої освіти, яка 
має бути надійним підґрунтям і системою орієнтирів у практичній 
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діяльності основних юридичних спеціальностей. Так, у грудні 2006 р. 
Генеральна Асамблея ООН прийняла всеосяжну і єдину Конвенцію 
про захист і заохочення прав і достоїнства інвалідів, яка з 30 березня 
2007 р. відкрита для підписання і ратифікації державами-учасниками і 
повинна стати першим міжнародним договором про права людини-
інваліда в XXI ст. (Україна ратифікувала цю конвенцію 16.12.2009 р.) 
Відповідно до даного акта дискримінація за ознакою інвалідності 
(обмеженими фізичними можливостями) означає будь-яку відмін-
ність, виключення або обмеження за ознакою інвалідності, метою або 
результатом якого є применшення або заперечення визнання, ви-
користання або здійснення нарівні з іншими всіх прав людини й 
основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній 
або будь-який іншій сфері. 

Наприклад, заради кращого захисту прав свобод та законних ін-
тересів інваліда під час підписання посвідчуваних правочинів, заяв 
та інших документів у нотаріуса якщо фізична особа внаслідок фі-
зичної вади, хвороби або іншої причини (наприклад, неписьменна) 
не може власноручно підписати документ, то за її дорученням у її 
присутності та в присутності нотаріуса цей документ може підпи-
сати інша особа, яка визначається зазначеною фізичною особою. Про 
причини, з яких фізична особа, яка звернулася за вчиненням нота-
ріальної дії, не мала змоги підписати документ, зазначається у тек-
сті документа та в посвідчувальному написі. Правочин за особу, яка 
не може підписати його, не може підписувати особа, на користь або 
за участю якої його посвідчено. 

Якщо фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, 
має вади зору або з інших причин не має змоги самостійно прочи-
тати документ, нотаріус уголос прочитує їй текст документа, про 
що на документі робиться відповідна відмітка. 

Якщо глуха, німа або глухоніма фізична особа, яка звернулася 
за вчиненням нотаріальної дії, письменна, вона має прочитати до-
кумент і підписати його. Якщо така особа у зв’язку з хворобою або 
фізичною вадою не може підписати документ, то при вчиненні но-
таріальної дії обов’язково повинна бути присутня особа (сурдопе-
рекладач), яка володіє технікою спілкування з глухою, німою або 
глухонімою особою і може підтвердити своїм підписом, що зміст 
правочину, заяви чи іншого документа відповідає волевиявленню та 
дійсним намірам учасника нотаріальної дії. Підпис особи (сурдо-
перекладача) проставляється після тексту документа. 



навчання, виховання Секція ІV 
з особливими потребами 

 - 315 -

Надання юридичної допомоги суддями, прокурорами, адвоката-
ми і нотаріусами особам з обмеженими можливостями для захист 
прав, свобод та законних інтересів є необхідною умовою для роз-
витку України, як суверенної, незалежної, демократичної, соціаль-
ної, правової держави. 
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1. Державна служба зайнятості за рахунок коштів Фонду соціаль-
ного захисту інвалідів та в порядку, встановленому Кабміном, має 
право надавати роботодавцям дотації на створення спеціальних ро-
бочих місць для інвалідів, зареєстрованих у Державній службі за-
йнятості [3, ч. 4 ст. 181]. 

Дотація — це кошти Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття, надані робо-
тодавцю, що створює додаткові робочі місця для працевлаштуван-
ня безробітних за направленням державної служби зайнятості, по-
криття витрат на заробітну плату прийнятих на них осіб. 

2. Крім того, передбачається і надання роботодавцям цільових 
безвідсоткових позик (на поворотній основі з терміном погашення 
до 3 років) на створення робочих місць для інвалідів. Питання на-
дання таких позик, разом із переліком документів, які працедавець 
має представити відповідному відділенню Фонду інвалідів для отри-
мання позики, висвітлені в Положенні про порядок надання цільо-
вих позик на створення робочих місць, призначених для працевла-
штування інвалідів. 

3. У разі працевлаштування безробітних з числа інвалідів дота-
ція надається роботодавцям за умови, що для їх працевлаштування 
не потрібно створення спеціального робочого місця або це спеціа-
льне робоче місце роботодавець створює за власний рахунок. 
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Для осіб з інвалідністю та осіб, що потребують додаткових га-
рантій зайнятості, професійне навчання може бути організоване у 
професійно-технічних та вищих навчальних закладах, в тому числі 
в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємс-
твах, в установах, організаціях незалежно від форм власності чи 
відомчого підпорядкування шляхом курсового чи індивідуального 
навчання [4]. 

4. Дотація надається в межах коштів Фонду, передбачених бю-
джетом та кошторисами на цю мету. 

Дотація не надається роботодавцям, які перебувають на обліку як 
платники внесків на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування на випадок безробіття менше 3 місяців або мають на дату 
звернення заборгованість за страховими внесками, нараховану пе-
ню та фінансові санкції за порушення норм Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок без-
робіття» та Закону України «Про зайнятість населення», не забез-
печили виконання нормативу робочих у разі працевлаштування без-
робітних з числа інвалідів. 

Дотація надається щомісячно протягом року в розмірі фактичних 
витрат на заробітну плату прийнятих за направленням державної 
служби зайнятості осіб, але не вище за середній рівень заробітної 
плати за всіма видами економічної діяльності у відповідній області 
за місяць, за який нараховано заробітну плату, або обчисленої з неї 
відповідної суми в разі, якщо особа працювала неповний місяць. 
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Право на працю — одне з основних прав людини, визнаних між-
народними актами і чинним українським законодавством. Воно по-
ширюється й на осіб, що мають інвалідність. Будь-яка людина, що 
має будь-яку групу інвалідності, має право на працю. Всі громадя-
ни України мають рівні конституційні права та свободи і є рівними 
перед законом. 

Відповідно до чинного законодавства інвалідам забезпечується 
право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а 
також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю. 
Інвалідам гарантується забезпечення права на працевлаштування 
та оплачувану роботу, зокрема з умовою виконання роботи вдома. 
Інваліди, які не досягли пенсійного віку, мають право бути зареєс-
трованими у державній службі зайнятості як безробітні. 

Міжнародна спільнота, членом якої є й Україна, ухвалила низку 
актів, що мають на меті активно сприяти зайнятості інвалідів, їх про-
фесійній орієнтації і навчанню, створенню умов для використання 
праці інвалідів у звичайному виробничому середовищі. Та незва-
жаючи на наявність відповідного законодавства щодо соціального 
захисту інвалідів та їх професійної реабілітації, системи нормативів 
створення робочих місць для інвалідів та розвинутої мережі реабі-
літаційних центрів, які сприяють забезпеченню зайнятості інвалі-
дів, низький рівень працевлаштування людей з інвалідністю свід-
чить про існування низки перешкод. 

Основні бар’єри та проблеми на шляху до працевлаштування ін-
валідів та їх зайнятості умовно можна поділити за такими видами: 
психологічні, фізичні, соціальні, організаційні, нормативно-правові. 

Психологічні бар’єри включають у себе: занижену інвалідом са-
мооцінку; почуття неповноцінності та невпевненості; страх самос-
тійно виходити на ринок праці та знаходитися в колективі. До фі-
зичних бар’єрів належить фізичне оточення, у якому живуть і пра-
цюють інваліди, і яке заважає їм виконувати професійні обов’язки 
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на робочому місці. До соціальних проблем належать: отримання осо-
бами з інвалідністю вищої освіти не гарантує їм професійної реалі-
зації та матеріального забезпечення; випускникам вищих навчаль-
них закладів не надається ніякої підтримки у пошуках та отриманні 
роботи; у центрах зайнятості досить обмежене коло професій, за 
якими здійснюється професійне навчання інвалідів; роботодавці при 
виконанні установленого нормативу робочих місць для працевла-
штування інвалідів у більшості випадків не беруть до уваги стан 
здоров’я та фізичні можливості цієї категорії людей, не створюють 
відповідні умови праці, які є прийнятними для осіб з інвалідністю. 
Організаційні бар’єри — це перешкоди, які пов’язані з недоліками 
в організації діяльності відповідних органів та організацій, з вико-
нанням положень чинних законодавчих актів та нормативних до-
кументів щодо працевлаштування та зайнятості інвалідів. 

До проблем нормативно-правової бази належать: законодавством 
України не передбачені відповідні механізми і процедури застосу-
вання адміністративної чи юридичної відповідальності за дискри-
мінаційні дії по відношенню до інвалідів; залишаються невиріше-
ними питання оплати проїзду осіб з інвалідністю до навчального 
закладу та вартості проживання інвалідів у період їх професійного 
навчання у тому випадку, якщо навчання проводиться не за місцем 
постійного проживання інваліда; проблема працевлаштування інва-
лідів на селі через слабо розвинуту або взагалі відсутню виробничу 
інфраструктуру. 

Таким чином, подолання вищеназваних проблем потребує систем-
ного підходу, бо усі складові системи працевлаштування інвалідів 
взаємопов’язані. Це можна здійснити шляхом розробки довгостро-
кової програми зайнятості інвалідів, у якій передбачити послідовне 
вирішення усіх зазначених проблем щодо працевлаштування та зай-
нятості інвалідів з урахуванням фінансових можливостей України. 
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науковий керівник: доцент Рудюк Л. В. 

Одним з важливих напрямків соціальної політики держави є со-
ціальний захист інвалідів. Ставлення до громадян з обмеженими мож-
ливостями здоров’я є характерною ознакою цивілізованості держа-
ви та її демократичності. 

Суспільство та його правова система не завжди демонструють го-
товність до скорішого запровадження та ефективного регулювання 
нових процесів, у тому числі в галузі соціального захисту інвалідів. 
Але прагнуть до підвищення якості процесів. В умовах відсутності 
адекватного правового регулювання практики реформ вони, навіть у 
найкращому випадку, здійснювались повільно, формально та без-
системно. Звідси виникають і відповідні соціальні, економічні та 
соціально-психологічні наслідки реформування, комплекс питань, 
пов’язаних із забезпеченням правового та соціального захисту ін-
валідів в умовах здійснюваних перетворень. 

На виконання доручення Фонду соціального захисту інвалідів Ки-
ївським міським відділенням Фонду було своєчасно надано потре-
бу в коштах на 2013 рік за бюджетною програмою 2507030 «Захо-
ди із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» по 
напрямку використання коштів «Соціальна, трудова та професійна 
реабілітації інвалідів, видатки на створення Національного центру 
параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інва-
лідів та Західного реабілітаційно-спортивного центру» у розрізі на-
прямків використання бюджетних коштів. 

Вищезазначена потреба була сформована відповідно до вимог дію-
чого законодавства, на підставі відповідних документів та необхід-
них обґрунтувань за напрямками використання з урахуванням над-
ходжень адміністративно-господарських санкцій за звітний період. 

Відповідно до вищезазначеної потреби, відділенням Фонду, на під-
ставі укладених трьохсторонніх договорів та заявок з відповідними 
пакетами документів, було передбачено надання фінансової допомо-
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ги на поворотній та безповоротній основі інвалідам шляхом оплати 
вартості їх навчання та перекваліфікації у навчальних закладах, цен-
трах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії у роз-
мірі 3 930 074 гривень у кількості 294 осіб. 

У І півріччі 2013 року Київському міському відділенню Фонду 
соціального захисту інвалідів було затверджено кошторис витрат по 
КПКВ 2507030, в тому числі, за напрямком використання бюджет-
них коштів 5.4 «Надання фінансової допомоги на поворотній та без-
поворотній основі інвалідам шляхом оплати вартості їх навчання та 
перекваліфікації у навчальних закладах, центрах професійної реабі-
літації інвалідів для здобуття професії» у розмірі 2 163 217 гривень. 

За вищевказаними даними спостерігається різниця, яка зумовле-
на обмеженістю коштів. При плануванні видатків по напрямку «опла-
та інвалідам вартості їх навчання та перекваліфікації у навчальних 
закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття про-
фесії» відділенням Фонду враховувалась потреба на забезпечення 
оплати навчання на І півріччя 2013 року. 

Вищезазначена сума коштів була спрямована з метою відшко-
дування вартості навчання студентам-інвалідам у І півріччі 2013 р., 
з якими вже укладені договори, а також для надання фінансової до-
помоги новим студентам-інвалідам, на підставі попередньо наданих 
відділенню Фонду документів. Так, протягом І півріччя 2013 року 
відділенням Фонду було своєчасно відшкодовано навчальним за-
кладам вартість наданої освітньої послуги в розмірі та у строки, що 
встановлені відповідно до укладених договорів, шляхом посемест-
рового переказу коштів на підставі наданих актів виконаних робіт. 

Оскільки відділення Фонду відшкодовує навчальним закладам 
витрати з надання освітньої послуги студентам-інвалідам у межах 
бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на відповідний 
бюджетний рік, тому збільшення кошторисних призначень, в першу 
чергу, надасть відділенню Фонду можливість здійснити відшкоду-
вання витрат на рахунок навчального закладу в безготівковій фор-
мі, на підставі актів виконаних робіт, з надання освітніх послуг у ІІ 
півріччі 2013 року студентам, з якими укладені договори, за умови 
відсутності у них незадовільних оцінок за результатами екзамена-
ційної сесії. 

Крім того, протягом 2013 року до відділення Фонду надійшли 
звернення від студентів-інвалідів з необхідними пакетами докумен-
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тів, які відповідали вимогам до п. 4.8. розділу IV наказу Міністерс-
тва праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 270 «Про 
затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворот-
ній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адмі-
ністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до дер-
жавного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для пра-
цевлаштування інвалідів», тому, по-друге, збільшення кошторисних 
призначень надасть можливість укласти нові договори про відшко-
дування витрат на навчання студентів-інвалідів, на підставі попе-
редньо наданих документів. 

Таким чином, виникла нагальна потреба у збільшенні кошторис-
них призначень у ІІ півріччі 2013 року у розмірі 1 668 573 гривень 
(табл. 1). 

 

Таблиця 1 — Потреба у збільшенні кошторисних призначень Київсько-
му міському відділенню Фонду соціального захисту інва-
лідів у ІІ півріччі 2013 року 

 
 

№ пункту відповідно 
до плану видатків 

Напрямок  
використання КЕКВ Сума, грн. 

5 
Надання фінансової допо-
моги на поворотній та 
безповоротній основі: 

 
 

5.4 

Інвалідам шляхом оплати – 
вартості їх навчання та 
перекваліфікації у навчаль-
них закладах, центрах про-
фесійної реабілітації інвалі-
дів для здобуття професії, у 
тому числі: 

 

 

 ВУЗИ 2282 + 38 128,00 
 ВМУРоЛ «Україна» 2282 + 1 278 011,00 
 Філія «ЦСТРІ Мінського 

р-ну м. Києва» 2282 + 352 434,00 

РАЗОМ: 2282 + 1 668 573,00 
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МЕДИЧНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: ЯКИМ ЙОМУ БУТИ? 

Руснак Л. М., 
здобувачка кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Університету «Україна» 
58000, Україна, м. Чернівці, вул. Руська,171а 

моб. тел.0660870504; e-mail: lesjarusnak@rambler.ru 

Сьогодні під час економічних, соціальних змін, зумовлених пе-
реходом від соціалістичного ладу до соціально-регульованої рин-
кової економіки, спостерігається поява нових видів суспільних ві-
дносин у сфері охорони здоров’я. Задля цього перед нашим урядом 
постає завдання створення окремої комплексної галузі медичного 
права. А перед науковцями — розробка медичного правознавства 
як окремої галузевої юридичної науки. 

Мета дослідження — довести необхідність створення медичного 
кодексу України. В охороні здоров’я, як і у будь-якій іншій сфері, є 
значна кількість нормативно-правових актів, прийнятих різними пра-
вотворчими органами. Мінлива правова дійсність постійно висуває 
нові вимоги до розвитку й удосконалення юридичних інститутів. 
Вона припускає безперервну роботу із внесенням змін і доповнень 
у нормативно-правові акти, скасування застарілих норм. Незважа-
ючи на те, чинне законодавство України в сфері охорони здоров’я 
нараховує кілька десятків законів, значну кількість підзаконних нор-
мативних актів, його не можна визнати достатнім для вирішення 
сучасних завдань. Нормативно-правові акти в сфері охорони здо-
ров’я розрізнені, ряд норм дублюють одна одну, а деякі відносини 
в сфері медицини взагалі не регулюються правом [1, с. 128]. Аналіз 
й обробка чинних нормативно-правових актів, угруповання право-
вих приписів за певною схемою, створення внутрішньо єдиної сис-
теми актів є необхідними умовами ефективності правотворчої діяль-
ності, сприяють ліквідації прогалин і протиріч у чинному законодав-
стві. Систематизація законодавства потрібна також як ефективний 
засіб розчищення нагромаджених масивів нормативних актів, реві-
зії діючої правової системи. Таким чином, назріла об’єктивна не-
обхідність систематизації законодавства в сфері охорони здоров’я 
населення й, насамперед, прийняття Медичного кодексу України як 
форми систематизації й кодифікації юридичних норм за наступни-
ми напрямами: медико-санітарна допомога, медична допомога ма-
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тері й дитині й планування родини, забезпечення громадян лікар-
ськими засобами, правовий статус пацієнта, етико-правовий статус 
медичного працівника, медико-дослідницьке право, медична експер-
тиза. Кодекс повинен установити новий соціальний стандарт — 
обсяг гарантованої медико-санітарної допомоги [2, с. 83]. У юри-
дичній літературі питаннями правового забезпечення охорони здо-
ров’я приділялася увага в працях таких вчених-юристів і медиків, 
як В. І. Акопов, О. Ю. Олександрова, Н. Ф. Герасименко, А. Б. Ли-
товська, Ю. Д. Сергєєв, С. Г. Стеценко, З. С. Гладун, О. В. Тихоми-
ров, О. М. Ціборовський, С. В. Шишков, О. В. Клименко, О. В. Шле-
ньова тощо. Актуальність створення Медичного кодексу України 
пояснюється: необхідністю комплексного реформування вітчизня-
ної охорони здоров’я, у тому числі його правового забезпечення; 
відсутністю в цей час науково розробленої стратегії законотворчо-
сті в сфері медицини; неузгодженістю нормативної бази охорони 
здоров’я республіканського масштабу, регіонального й муніципа-
льного рівня; прагненням забезпечити підвищення рівня правових 
знань і правової культури медичних працівників; появою більшості 
нині чинних законів про охорону здоров’я; необхідністю виразної 
правової регламентації різних систем охорони здоров’я (державної, 
муніципальної та приватної) [3, с. 98]. 

Варто прагнути до того, щоб у сфері охорони здоров’я з’явилася 
саме кодифікована форма, що систематизує все медичне законо-
давство й усуває наявні протиріччя, породжувані відсутністю сис-
темного підходу, тим самим, піднімаючи на більш високий рівень 
зміст нормативного матеріалу. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ  
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 

Савюк М. Ф. 
студентка Інституту права та суспільних відносин 

Університету «Україна», тел. 0976195275, 
E-mail: marinela_marina@mail.ru 

В Україні після здобуття незалежності зроблено вагомі кроки з 
формування законодавчої бази для вирішення проблем громадян з 
особливими потребами, спрямованої на підвищення в сучасних соці-
ально-економічних умовах ефективності державної політики щодо 
захисту цієї категорії громадян. Інвалідів на сьогодні можна віднести 
до найбільш соціально захищеної категорії населення. Інваліди ча-
сто виявляються виключеними з повноцінного життя суспільства. 
Їх дохід значно нижчий за середній, а потреби в медичному та соці-
альному обслуговуванні набагато вищі. Вони практично не мають 
можливості здобувати освіту, а також займатися трудовою діяльні-
стю. Більшість з них не мають сім’ї і не бажають брати участь у 
суспільному житті [1]. 

Відповідно до Конституції України наша держава є соціальною 
та правовою державою. Тому питання, що стосується соціальної за-
хищеності інвалідів, є пріоритетними для всіх гілок влади. Щоріч-
но приймаються законодавчі акти, спрямовані на покращення жит-
тєдіяльності інвалідів. Питання соціального захисту та адаптації 
інвалідів були предметом дослідження в наукових працях багатьох 
українських та російських вчених, таких як В. Андрєєв, Н. Болоті-
на, В. Догадов, С. Кобзев, В. Роїк, С. Сивак, О. Скакун, Є. Тучкова 
та ін. Завдання — дослідити відповідність законодавчої бази вимо-
гам адаптації та реабілітації інвалідів. 

До таких важливих документів належать, зокрема. Державна типова 
програма реабілітації інвалідів затверджена в 2006р. та прийнята 
2007 р., Закон України « Про основи соціальної захищеності інва-
лідів в Україні» який був прийнятий 1991 р. зі змінами від 4 липня 
2013 р., Указ Президента України від 24 травня 2000 р. «Про Основ-
ні напрями соціальної політики на період до 2004 року», Закон Украї-
ни від 6 жовтня 2005 р. «Про реабілітацію інвалідів в Україні», який 
набув чинності 1 січня 2006 р. станом від 22 грудня 2011 р., Указ 
Президента України від 13 липня 2011 р. «Про Національну програ-
му професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями 2001–2005 роки», Закон України від 21 берез-
ня 1991 р. №875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності в Україні», 
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станом від 4 липня 2013 р. Чинне законодавство встановлюється на 
основі комплексного підходу до вирішення проблем реабілітації 
інвалідів, що позитивно відзначається на його застосуванні. Таким 
чином, в Україні діє система законодавчих актів, спрямованих на 
соціальний захист інвалідів [2]. 

А отже, нормативно-правова база з питань реабілітації інвалідів 
є розгалуженою і недосконалою. Неналежна реалізація прав інва-
лідів в Україні пов’язана, насамперед, з недостатнім фінансуванням 
заходів реабілітації інвалідів, у зв’язку з цим більшість прав інва-
лідів мають декларативний характер. Норми права, які регулюють 
правові питання надання реабілітаційних заходів щодо соціальної 
реабілітації інвалідів, особливо в натуральному вигляді, містяться 
в річних нормативно-правових актах неоднакової юридичної сили, 
що вимагає застосування аналогії права. 
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ЛЮДИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ  
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Довгань В. С. 
ст. викладач кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Людей з функціональними обмеженнями у всьому світі дуже 
багато, і кількість їх постійно зростає. За оцінками ВООЗ 2011 року, 
майже 15% населення у всьому світі має інвалідність. Отже кожна 
країна має вирішувати цілий комплекс проблем, щоб сприяти пов-
ноцінній інтеграції людей з функціональними обмеженнями у фі-
зичне і соціальне середовище. 
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Ці проблеми включають багато аспектів: культурний, економіч-
ний, науково-технічний і технологічний, медичний, освітній тощо, 
загалом потребують розробки відповідної соціальної політики сто-
совно зазначеної категорії населення. Наявність у суспільстві знач-
ної кількості людей з особливими потребами породжує низку специ-
фічних проблем, що вимагають врахування у функціонуванні держав-
ного механізму (наприклад, у структурі та спеціалізації медичних, 
освітніх, культурних, соціальних служб і закладів), виробництві (за-
доволення потреб у технічних засобах корекції і компенсації вад, 
препаратах, спеціальній продукції тощо), будівництві (пристосування 
архітектурного простору, влаштування спеціальних споруд і при-
строїв), транспорті, спеціалізації громадських організацій, інших сфер 
людської діяльності. 

Отже, проблема інвалідності серед інших соціальних, економіч-
них та політичних проблем сучасного світу набула такої ваги, що 
може вважатися актуальною для будь-яких країн. Саме її актуаль-
ність спонукає міжнародні інституції, національні уряди, громадсь-
кість різних країн приділяти велику увагу пошуку, розробці і впро-
вадженню моделей соціальної підтримки, які б найбільше відповідали 
потребам людей з функціональними обмеженнями й оптимально 
пристосованих до місцевих умов, традицій та ресурсних можливо-
стей. Досліджуючи окремі аспекти соціальних проблем осіб з функ-
ціональними обмеженнями у вітчизняних реаліях, треба чітко уяв-
ляти, наскільки значущим є взагалі явище інвалідності серед інших 
соціальних явищ сучасного українського суспільства. Новими під-
твердженнями актуальності проблеми інвалідності стали проголо-
шення в Європі 2003 р. Роком сприяння людям з інвалідністю, а 
також приєднання України до низки міжнародних угод, які накла-
дають на країни-учасники відповідні зобов’язання у цій сфері. 

Слово «інвалід» (буквально означає «непридатний») в наш час 
все частіше замінюється на «людина з обмеженими можливостями». 
Тим не менш, цей усталений термін часто вживається в пресі та 
публікаціях, а також в нормативних і законодавчих актах. Громад-
ські організації інвалідів вважають, що важливо використовувати 
коректну відносно інвалідів термінологію: «людина з затримкою в 
розвитку» (а не «недоумкуватий», «розумово неповноцінний»), «ви-
користовує інвалідну коляску» (а не «прикутий до інвалідного віз-
ка»), «зі слабким слухом» (а не «глухонімий»). Ці терміни корект-
ніші, тому що послаблюють поділ на «здорових» і «хворих» і не 
викликають жалості, або негативних емоцій. 
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Зазвичай виділяють дві головні концептуальні моделі інвалідно-
сті. Медична модель розглядає інвалідність як властивість, прита-
манна людині у результаті хвороби, травми, або іншого впливу на 
стан здоров’я, що вимагає медичної допомоги у вигляді безпосеред-
нього лікування у фахівців. Інвалідність за цією моделлю вимагає 
медичного чи іншого лікування. З іншого боку, соціальна модель 
розглядає інвалідність як соціальну проблему, а не як властивість 
людини. Відповідно до соціальної моделі, інвалідність вимагає полі-
тичного втручання, оскільки проблема виникає через непристосо-
ваність соціального середовища, спричиненого ставленням і інши-
ми властивостями соціального оточення. 

Самі по собі, ці моделі недостатні, хоча обидві вони частково 
обґрунтовані. Інвалідність — це складний феномен, який є про-
блемою як на рівні організму людини, так і на соціальному рівні. 
Інвалідність завжди є взаємодією між властивостями людини і вла-
стивостями оточення, в якому ця людина проживає. Деякі аспекти 
інвалідності є повністю внутрішніми для людини, інші ж, навпаки, 
лише зовнішніми. Іншими словами, медична та соціальна концепції 
підходять для вирішення проблем, пов’язаних з інвалідністю, і ми не 
можемо відмовлятися від жодної з них. Найкраща модель інваліднос-
ті, таким чином, буде представляти собою синтез усього найкращо-
го з медичної та соціальної моделей, не здійснюючи притаманних 
їм помилок у звуженні цілісного, комплексного поняття інвалідно-
сті до того чи іншого аспекту. Міжнародна класифікація функціо-
нування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) ґрунтується 
на такій моделі, що поєднує медичний і соціальний аспекти. 

 
 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ 

А. О. Соколюк, 
ст. викладач кафедри теорії права і міжнародної інформації 

інституту права та суспільних відносин 

Мета будь-якої організації інвалідів, зокрема Українського то-
вариства глухих — забезпечити соціальну адаптацію членів органі-
зації. Завданням такої організації є підвищення громадського ста-
тусу інвалідів у суспільстві. 
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Основними принципами діяльності організацій інвалідів є: са-
мовизначення інвалідів; розширення їх прав; дотримання принци-
пів рівних можливостей для усіх груп інвалідів різних нозологій; 
співпраця між групами інвалідів з різними обмеженнями (що мають 
різний вигляд інвалідності); самостійне відстоювання своїх прав та 
інтересів для того, щоб жити повноцінним життям; використання 
мережі контактів для налагодження зв’язків з урядовими та інши-
ми громадськими організаціями. 

Основною метою створення в Україні громадської організації глу-
хих, як і будь-якої іншої організації інвалідів, було прагнення не-
чуючих забезпечити свої права та дістати можливість їх реалізації 
нарівні з чуючими людьми. Оскільки, потреби окремої нечуючої 
особи мають найбільше шансів бути реалізованими, коли вони збі-
гаються з потребами та інтересами інших осіб, які організуються та 
ставлять собі за мету скоординовано прагнути їх реалізації. За цією 
рисою можна формально оцінити ступінь розвитку суспільства: чим 
більша різноманітність недержавних організацій, тим більше влас-
них проблем суспільство може самостійно розв’язувати. 

Причиною, завдяки якій стало можливим об’єднання в Україні 
нечуючих громадян, слід вважати появу в нашій країні перших 
освітніх установ для глухих. В 1917 році перші організації глухих 
стали виникати, в першу чергу, у великих промислових містах, як 
Харків, Одеса, Київ, Катеринослав та Донбас. 

Наркомат соціального забезпечення в 1920-х роках пенсій по 
інвалідності глухим не виплачував, але при цьому ревниво відно-
сився до господарських успіхів організацій глухих, намагаючись 
обмежити їх ініціативу і самостійність. Із цього приводу в газеті 
«Життя глухонімих» сказано: «глухонімі, як інваліди дитинства, не 
захищені законами в тих випадках, якщо після ряду років трудово-
го життя їх недуг, що з’явився в дитинстві, віднімає у них сили до 
роботи і пристосовність до середовища здорових. Такі глухонімі на 
практиці не отримують навіть пенсії». 

Перші українські організації глухонімих ставили перед собою 
конкретні задачі: працевлаштування нечуючих, отримання освіти, 
культурно-просвітна та спортивно-масова робота. Все робилось для 
того, щоб людина, позбавлена слуху, нарівні з чуючими, могла прий-
мати активну участь у повсякденному житті, вчитися, працювати та 
бути повноцінним членом суспільства. Завдяки громадському руху 
глухонімих в цей період у них з’явилось почуття людського досто-
їнства, творчої ініціативи. Охоплені цим рухом, глухі вже розумі-
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ли, що входять до нього як рівна сила, що піднімає їх до загального 
рівня, благотворно впливає на їх розвиток, на виховання взаємодо-
помоги та колективізму. Це на довгі роки стало характерною ри-
сою членів УТОГ. 

25 березня 1927 року в Харкові відбулись перші Всеукраїнські 
збори представників місцевих громадських організацій глухонімих. 
На них було обрано Організаційне бюро Українського товариства 
глухонімих, яке в 1929 році юридично оформилось затвердженням 
Положення та прийнято Статут Українського товариства глухонімих. 

4 червня 1933 року Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет та Раднарком України прийняли постанову «Про Україн-
ське товариство сліпих та Українське товариство глухонімих». 

Цю дату можна вважати днем створення УТОГ, хоча фактично 
об’єднання розрізнених організацій глухонімих по Україні було здій-
снено в 1934 році після переїзду уряду республіки із Харкова в Київ. 

 
 

ПРО ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ  
ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ:  

ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАВЧОГО УРЕГУЛЮВАННЯ 

Сорока О. О., 
старший викладач кафедри цивільного, господарського 
та кримінального права ІПВС Університету «Україна» 

1. Конвенція про права інвалідів передбачає, що держави-учас-
ниці зобов’язуються забезпечувати та заохочувати повну реаліза-
цію всіх прав людини та основоположних свобод всіма особами з 
особливими потребами/інвалідністю без будь-якої дискримінації за 
ознакою інвалідності. 

В ст. 2. Закону України «Про основи соціальної захищеності інва-
лідів в Україні» визначення інвалідом є особа зі стійким розладом 
функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або 
з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдія-
льності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті. Цей Закон 
визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гара-
нтує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в 
економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, ство-
рення необхідних умов, які дають можливість інвалідам ефективно 
реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести пов-
ноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, 
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здібностями і інтересами. 13 грудня 2006 року була прийнята Кон-
венція ООН щодо прав інвалідів. Це перший документ такого рів-
ня. Наша держава ратифікувала цю конвенцію. Асамблея інвалідів 
проводила моніторинг національного законодавства, то виявилося, 
що законодавство у нас набагато прогресивніше ніж в розвинутих 
країнах. Але проблема в тому, що прийняти закон — це не означає 
його виконувати. Багато норм, які не діють. У нас є багато законів, 
які або зовсім не виконуються, або виконуються не повністю. На-
приклад, є закон «Про захищеність інвалідів», яким у тому числі 
регулюється правові відносини щодо працевлаштування інвалідів. 
Так, там встановлено для підприємств усіх форм власності, що на 
кожному підприємстві кількість працюючих інвалідів повинна ста-
новити 4% від загальної кількості робітників. В разі порушення норми 
підприємство повинно сплатити значні кошти. На перший погляд 
гарна норма. Вона є у багатьох країнах, але у нас на практиці ви-
никає часто така ситуація, коли формально укладається з інвалідом 
трудовий догорів, а реально роботодавець не створює робочі місця. 

2. Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятли-
вих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними мож-
ливостями: Указ Президента України від 18 грудня 2007 року № 1228 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», в якому 
йдеться про необхідне невідкладно здійснити додаткові заходи, спря-
мовані на підтримку людей з інвалідністю, створення належних умов 
для їх гармонійної інтеграції в суспільство, безперешкодного дос-
тупу до будинків і приміщень центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади, об’єктів соціальної інфраструктури, привернення 
уваги суспільства до проблем осіб з обмеженими фізичними мож-
ливостями. Проведення просвітницької роботи серед батьків та 
педагогів масових навчальних закладів та вишів, проведення про-
світницької роботи на підприємствах що до особливостей інвалідів 
та ефективного залучення їх як працівників до трудового процесу 
формуватиме нову громадську думку з приводу ставлення до інва-
лідів в суспільстві — з категорії суто державних споживачів і 
об’єктів благодіяльності, до категорії активних учасників виробни-
чого процесу. Проведення тренінгів-практикумів та просвітницької 
діяльності серед самих інвалідів, популяризація необхідності фізич-
ної праці над собою, як невід’ємної складової успіху, сприятиме їх 
самоорганізації, самостійності у вирішенні життєвих питань і усві-
домлення своєї особистої ролі, можливостей а також і зобов’язань 
у суспільстві. 
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Ефективна інтеграція цих громадян у суспільство можлива за 
умов опанування ними професій, що користуються попитом на су-
часному ринку праці та створенні умов для їхнього працевлашту-
вання. Звичайно, здібність до праці у інвалідів обмежена, але за-
вдання суспільства і держави саме і полягає в тому, щоб допомогти 
якомога повніше реалізувати ці обмежені здібності. З появою Інтер-
нет мережі у інвалідів з’являється можливість працювати безпосе-
редньо зі свого будинку, не пересуваючись отримувати соціально-
правові та медичні консультації, покращити своє матеріальне ста-
новище. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

Т. Ю. Старущенко, 
ПЗ-41, Інститут права та суспільних відносин 

Забезпечення в Україні соціальних, економічних, правових і кон-
ституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації 
інвалідів є одним з актуальних питань сучасної соціальної політи-
ки уряду та парламенту країни. 

Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані 
створювати нормативно-правову базу відповідно до міжнародного 
законодавства, а також відповідні інституції, сприяти розвитку гро-
мадських організацій у цій сфері, забезпечити у належному обсязі 
матеріально-фінансову складову соціального захисту осіб з інвалід-
ністю, розширювати та вдосконалювати перелік соціальних послуг, 
активно сприяти професійній реабілітації осіб. 

Серед завдань, поставлених перед урядом на сучасному етапі: 
розроблення концептуальних засад системи реабілітації інвалідів в 
Україні, що передбачають, зокрема, наукове обґрунтування, фінан-
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сування та організаційне супроводження реабілітаційного процесу, 
створення відповідної нормативно-правової бази, розвиток та на-
лежне фінансове забезпечення мережі центрів медичної, соціальної, 
трудової, професійної та фізкультурно-спортивної реабілітації, у т. ч. 
реабілітаційних центрів для дітей-інвалідів. 

Одним із головних напрямів соціальної політики Української 
держави стосовно інвалідів визначено систему заходів, орієнтова-
них на поліпшення їхньої життєдіяльності, відновлення соціально-
го статусу, досягнення матеріальної незалежності та всебічної інте-
грації в суспільство, програми щодо соціального захисту інвалідів 
віднесено до пріоритетних державних програм, а видатки на їх ви-
конання переважно відносять до захищених статей Державного бю-
джету України, проте в реальності інваліди сьогодні належать до 
найбільш соціально незахищених. 

Основними з них є Державна типова програма реабілітації інва-
лідів (постанова КМУ від 8 грудня 2006 року) та Державна про-
грама розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з 
обмеженими фізичними можливостями, розумовою відсталістю та 
психічними захворюваннями до 2011 року (постанова КМУ від 12 
травня 2007 року № 716). 

Базовим Законом, який сформулював мету державної соціальної 
політики щодо інвалідів, став Закон України «Про основи соціаль-
ної захищеності інвалідів в Україні», прийнятий у 1991 році зі змі-
нами і доповненнями, внесеними протягом 2003–2007 років. Згідно 
з цим Законом мета державної політики щодо інвалідів полягає у 
створенні правових, економічних, політичних, соціально-побутових 
і соціально-психологічних умов для задоволення їх потреб у відно-
вленні здоров’я, матеріальному забезпеченні, посильній трудовій та 
громадській діяльності. Стаття 1 зазначеного Закону констатує, що 
інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, 
політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією 
України та іншими законодавчими актами. 

Порядком надання реабілітаційних послуг вперше встановлено 
право самостійного вибору інвалідом або дитиною-інвалідом реа-
білітаційної установи незалежно від місця мешкання. 

З метою забезпечення своєчасності, комплексності і неперервно-
сті реабілітаційного процесу, а також для запобігання погіршення 
стану інвалідності, подолання її наслідків та посилення незалежно-
сті людей з обмеженими можливостями Міністерством сформова-
но мережу реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів. 
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Такі установи діють на підставі відповідних типових положень, 
затверджених наказами Мінпраці і забезпечують доступність реа-
білітаційних послуг та програм відповідно до індивідуальних пот-
реб осіб з інвалідністю. 

 
 

ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ 
ІНВАЛІДІВ: АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ  
ТА ВИКОНАВЧОЇ ГІЛОК ВЛАДИ 

Сухицька Н. В., 
к. ю. н., доц. кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Університету «Україна» 

Необхідність комплексного розв’язання проблем інвалідності, змі-
ни підходів до ролі і місця людей з інвалідністю в економічному та 
соціальному житті суспільства, призвела до прийняття у 2005 році 
Верховною Радою України принципово нового законодавчого акту — 
Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні». Його реалі-
зація покликана створити не лише необхідні умови для повноцін-
ного життя людей з інвалідністю — відновлення фізичного статусу, 
здобуття освіти, професії, а й посильної участі у трудовій діяльно-
сті, що фактично робить ставлення до них як до повноправних 
громадян усього суспільства. 

Цим Законом, який став логічним продовженням Національної 
програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими 
фізичними можливостями на 2001–2005 роки, затвердженої Указом 
Президента України від 13.07.01 № 519/2001, започатковане запро-
вадження комплексного підходу до реабілітаційного процесу (соці-
альна реабілітація, професійна реабілітація та працевлаштування), 
а також його подальше забезпечення. 

Обраний Україною шлях переходу від медичної до соціальної мо-
делі інвалідності підвищує важливість зайнятості інвалідів, оскіль-
ки трудова зайнятість є одним із основних шляхів до інтеграції та 
участі осіб з особливими потребами у житті суспільства. В україн-
ському законодавстві право осіб з обмеженими фізичними можли-
востями на працевлаштування та зайнятість не декларується, хоча 
заходи держави у наданні таких послуг зазначено. 
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Прийняття Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Украї-
ні» від 06.10.2005 р. № 2961–ІV спричинило поштовх суттєвим 
конструктивним змінам у забезпеченні правових і конституційних 
гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації осіб з особли-
вими потребами та завдяки цьому була прийнята ціла низка зако-
нодавчо-нормативних актів. На даний час основоположні норми, 
які регулюють питання зайнятості осіб з інвалідністю, закріплені у 
Законах України «Про зайнятість населення» від 1 квітня 1991 р. 
№ 803-ХІІ та «Про основи соціальної захищеності інвалідів», Пос-
тановах Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статті 18-1 За-
кону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Укра-
їні» від 27 грудня 2006 року № 1836 та «Про реалізацію статей 19 і 
20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» від 31 січня 2007 року № 70 та Наказі Міністерства праці 
України від 10 січня 2001 року № 1 (з змінами і доповненнями) «Про 
затвердження Порядку надання роботодавцю дотацій на створення 
додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних» тощо. 

З одного боку, українське законодавство забезпечує право осіб з 
інвалідністю, а з іншого боку, вільний вихід на ринок праці реаль-
но понизили їх шанси на працевлаштування. В умовах ринкової еко-
номіки таким людям вкрай складно конкурувати з тими, які не ма-
ють обмежень в трудовій діяльності за станом здоров’я та не по-
требують додаткових інвестицій на устаткування робочих місць і 
виробничої інфраструктури, не вимагають інших трудових пільг. 

Зокрема, для реалізації прав інвалідів на працю Кабінет Міністрів 
України 21 серпня 2013 р. прийняв розпорядження № 630-р «Про 
сприяння громадським організаціям інвалідів у їх діяльності». В ньому, 
зокрема, доручається Міністерству доходів і зборів, Міністерству 
фінансів: вивчити питання щодо можливості продовження після  
1 січня 2015 р. здійснення оподаткування за нульовою ставкою по-
датком на додану вартість постачання товарів та послуг (окрім 
окремих, зазначених в п. 4 послуг), що безпосередньо виготовля-
ються підприємствами та організаціями громадських організацій ін.-
валідів, які засновані українськими товариствами глухих, сліпих та 
іншими громадськими організаціями інвалідів, які мають там основ-
не місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду 
не менш 50 відсотків середньооблікової кількості штатних праців-
ників і за умови, що фонд оплати таких інвалідів становить протя-
гом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних ви-
трат на оплату праці, що належать до складу витрат виробництва. 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ 

Топова Г. Д. 
ПЗ-21, Інститут права та суспільних відносин 

Довгань В. С. 
ст. викладач кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумов-
леним захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефек-
тами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідно-
сті в соціальній допомозі і захисті. 

Працевлаштування та застосування праці інвалідів — питання, 
яке потребує особливої уваги кожного роботодавця, принаймні для 
тих підприємств, установ і організацій незалежно від форми влас-
ності і виду діяльності, а також фізичних осіб-підприємців, що ви-
користовують найману працю (надалі — підприємства), в яких пра-
цюють за основним місцем роботи вісім і більше осіб, а також для всіх 
без винятку підприємств, де працює хоча б одна особа, визнана у 
встановленому порядку інвалідом. (журнал «Праця і Закон», № 1 (157) 

Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-еконо-
мічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Консти-
туцією України та іншими законодавчими актами. 

Будь-яка людина, що має будь-яку групу інвалідності, має право 
на працю. 

Інваліди, які не досягли пенсійного віку, мають право бути за-
реєстрованими у державній службі зайнятості як безробітні. 

Основи соціальної захищеності інвалідів в Україні визначають-
ся нормативно-правовими актами України, зокрема Законом Укра-
їни «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 
березня 1991 року № 875-XII (далі — Закон № 875). Зазначений 
Закон гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості 
для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя су-
спільства, створення необхідних умов, які дають можливість інва-
лідам вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними 
здібностями і інтересами. 

З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та 
з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечу-
ється згідно із статтею 17 Закону № 875 право працювати на під-
приємствах, в установах, організаціях (далі — підприємство), а та-
кож займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, 
яка не заборонена законом. 
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Інваліди, які бажають і за станом здоров’я можуть працювати, 
мають безпосередньо звернутися на підприємства чи до державної 
служби зайнятості. Відповідно до статті 181 Закону № 875 інвалід, 
який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має 
право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як без-
робітний (кадровик). 

Роботодавець не може відмовити людині з інвалідністю в укла-
денні трудового договору або у просуванні по службі, а також зві-
льнити за ініціативою адміністрації, перевести такого працівника на 
іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності, за винятком ви-
падків, коли за висновком медико-соціальної експертної комісії 
(МСЕК) стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних 
обов’язків, загрожує здоров’ю та безпечній праці інших осіб, або 
продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу 
загрожує погіршенням здоров’я людини з інвалідністю. 

Під час прийняття на роботу людей з інвалідністю, направлених 
відповідно до рекомендацій МСЕК, роботодавці не мають права 
встановлювати для них випробування. 

Отже, держава цілеспрямовано піклується про інвалідів, що, зо-
крема, проявляється у створенні правових та економічних умов для 
задоволення їх потреб у матеріальному забезпеченні, посильній 
трудовій та громадській діяльності. 

 
 
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 
Фрицький Ю. О., 

д. ю. н., професор, завідувач кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права 

Інститут права та суспільних відносин, к. тел. (050)-5687769 
Органи самоорганізації населення, з одного боку, виступають фор-

мою участі населення у вирішенні питань місцевого значення і здій-
снюють передані їм повноваження відповідних сільських, селищних, 
міських рад, що дозволяє характеризувати їх як владні структури, 
які мають певні риси з органами місцевого самоврядування, іншими 
органами публічної влади. З другого боку, органи самоорганізації 
населення працюють на громадських засадах (винятки можуть бу-
ти зроблені лише для їх керівників) і їх можна розглядати як спе-
цифічну форму самоорганізації громадян за місцем проживання — 
в межах мікрорайонів, вулиць, кварталів тощо, що говорить про їх 
близькість до громадських організацій. 
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Таким чином, органи самоорганізації населення характеризуються 
як окремими рисами органу публічної влади, так і рисами громадсь-
кої організації, а доцільність їх існування обумовлена двома факто-
рами: по-перше, прагненням створити реальні можливості для роз-
гортання місцевої демократії, залучення членів територіальної громади 
до безпосередньої участі у вирішенні окремих питань місцевого зна-
чення і, тим самим, наблизити процес прийняття рішень про на-
дання відповідних громадських послуг до їх споживачів, по-друге, 
намаганням розвантажити органи місцевого самоврядування від ви-
рішення тих питань місцевого значення, що можуть бути успішно 
вирішені самим населенням, шляхом передачі цих питань разом з 
відповідними фінансовими і матеріальними ресурсами до повнова-
жень органів самоорганізації населення. Правова регламентація орга-
нізації і діяльності органів самоорганізації населення здійснюється 
на кількох рівнях: на конституційному, на законодавчому та на ло-
кальному рівнях. 

1. На конституційному рівні (ст. 140 Конституції України) закріп-
люється можливість, загальний порядок створення органів самоор-
ганізації населення за ініціативою жителів та з дозволу сільської, 
селищної, міської ради та принцип, згідно з яким вони можуть на-
ділятися відповідною радою частиною власної компетенції, фінан-
сів та майна. 

2. На законодавчому рівні регламентація питань організації і ді-
яльності органів самоорганізації населення здійснюється законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про органи 
самоорганізації населення». В першому та «базовому» для системи 
місцевого самоврядування в Україні законі відтворені конституцій-
ні положення щодо створення органів самоорганізації населення та 
наділення їх повноваженнями. В другому питання правового ста-
тусу органів самоорганізації населення отримали більш детальну 
регламентацію. Зокрема, органи самоорганізації населення визна-
чаються, як представницькі органи, що створюються жителями, які 
на законних підставах проживають на території села, селища, міста 
або частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом. 

В той же час «орган самоорганізації населення не можна вважа-
ти представницьким органом територіальної громади — це вибор-
ний орган, що обирається частиною громади, і його компетенція має 
похідний від компетенції відповідної місцевої ради характер. Саме 
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тому, в Законі термін «представницький орган» стосовно органу са-
моорганізації населення застосовується у значенні «виборчий ор-
ган». Відтак, органи самоорганізації населення є досить специфічні 
утворення, що поєднують в собі риси як органу публічної влади, так 
і громадського об’єднання. З органами публічної влади їх об’єднує 
й те, що вони беруть участь у виконанні публічних, громадських 
функцій, а це пов’язано із здійсненням наданих їм органом публіч-
ної влади (відповідною місцевою радою) повноважень. 

З прийняттям Закону України «Про органи самоорганізації на-
селення» були закладені відповідні законодавчі засади організації 
та діяльності органів самоорганізації населення. Водночас на прак-
тиці реалізація Закону стикається з певними труднощами. По-перше, 
дещо ускладненою виглядає передбачена Законом процедура ство-
рення органу самоорганізації населення, яка вимагає проведення, 
як мінімум, 2–3 зборів (конференцій) жителів за місцем проживан-
ня. По-друге, сама процедура проведення зборів жителів за місцем 
проживання чітко не визначена ні в даному Законі, ні в інших нор-
мативних актах чинного законодавства України, зокрема, Положен-
ня про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, 
затверджене Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 
1993 року, в значній мірі суперечить законам України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та «Про органи самоорганізації насе-
лення». По-третє, визначений в Законі України «Про органи само-
організації населення» обсяг власних повноважень, що можуть бути 
надані органам самоорганізації населення, уявляється явно недо-
статнім для реалізації покладених на них завдань. До того ж, поділ 
повноважень органів самоорганізації населення на власні та деле-
говані на практиці призводить до такої ситуації, коли місцеві ради 
наділяють органи самоорганізації населення лише власними пов-
новаженнями, передбаченими в Законі. 

Ось чому, реалізація Закону України «Про органи самоорганіза-
ції населення» на практиці стикається з певними труднощами і роз-
гляд питань, що стосуються організації і діяльності органів самоор-
ганізації населення, на локальному рівні є не менше корисним для 
всіх, хто опікується цими проблемами. 

3. На локальному рівні (в актах місцевого самоврядування — 
статутах територіальних громад, рішеннях відповідних місцевих рад 
тощо) визначаються: 
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– система органів самоорганізації населення, процедура ініцію-
вання їх створення, порядок надання дозволу на їх створення; 

– власні та делеговані повноваження органів самоорганізації на-
селення, повноваження їх посадових осіб; 

– форми роботи органів самоорганізації населення та форми 
участі членів територіальної громади у їх роботі; 

– гарантії діяльності органів самоорганізації населення; 
– порядок дострокового припинення повноважень органів само-

організації населення. 
 
 

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ 
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Юркіна Т. О., 
ст. викладач кафедри теорії права і міжнародної інформації 

Інституту права та суспільних відносин 

Права осіб з інвалідністю протягом тривалого часу є предметом 
пильної уваги як з боку Організації Об’єднаних Націй, так і інших 
міжнародних організацій. Ще в 1975 р. ООН проголосила Декла-
рацію про права інвалідів як основу і керівництво для захисту прав 
інвалідів в національному і міжнародному плані. 

У своїй резолюції (37/52) від 3 грудня 1982 року Генеральна 
Асамблея ООН прийняла Всесвітню програму дії щодо інвалідів та 
проголосила Десятиліття інвалідів Організації Об’єднаних Націй 
(1983–1992 роки) як довгостроковий план дій. 

У межах реалізації Всесвітньої програми дій міжнародне спів-
товариство багато уваги приділило успішному рішенню проблем 
зайнятості інвалідів. Міжнародний рік інвалідів і Всесвітня про-
грама дій дали потужний поштовх прогресу в цій області. В ході їх 
реалізації підкреслювалося право осіб з інвалідністю на рівних з 
іншими громадянами можливості і поліпшення умов життя в ре-
зультаті економічного та соціального розвитку. Крім того, вперше 
інвалідність була визначена як функція стосунків між інвалідами 
та їхнім оточенням. 

Метою Всесвітньої програми дій щодо осіб з інвалідністю стало 
сприяння в реалізації рівності та повної участі їх в соціальному житті, 
також підкреслювалася необхідність участі осіб з інвалідністю в 
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ухваленні рішень на усіх рівнях, а також відзначалася важливість 
організацій, що складаються з інвалідів або осіб, що представляють 
їхні інтереси, які повинні брати активну участь в розробці політики 
і програм, що стосуються проблем інвалідності та інвалідів. 

Стандартні правила ООН мають рекомендаційний характер для 
держав-учасників, у число яких входить і Україна. Проте вони по-
слідовно стають нормами міжнародного права, перетворюючись на 
органічну складову частину національного законодавства цих держав. 

Положення Стандартних правил ООН знайшли своє відображен-
ня в українському законодавстві, зокрема у Законі України «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та інших нор-
мативно-правових актах, які розроблені на його основі. 

Для покращення становища осіб з обмеженими фізичними мож-
ливостями у грудні 2006 р. Спеціальний комітет ООН розробив і 
затвердив Конвенцію про права інвалідів (далі — Конвенція) — ос-
новний міжнародний документ, який кидає виклик старим соціаль-
ним установкам та означає собою кардинальні зміни в існуючих 
підходах до інвалідності. В ній вже не загострюється увага на вба-
чаємій «неправильності» людини, коли в порушенні здоров’я про-
читується неповноцінність або вада. Навпаки, проблема інвалідно-
сті в Конвенції розглядається як «патологія суспільства», оскільки 
суспільство нездатне охопити усіх без виключення та вбрати у себе 
індивідуальні відмінності. Змінитися потрібно суспільствам, а не 
окремій людині, тому Конвенція для таких змін стала «дорожньою» 
мапою та являється відправною точкою тих правових процесів та 
дій, які сьогодні лежать в основі рішень проблем доступу осіб з 
обмеженими фізичними можливостями до своїх фундаментальних 
політичних, соціальних, економічних та культурних прав. 

Вказані положення повинні стимулювати правотворчу ініціативу 
прийняття нормативних актів по забезпеченню прав інвалідів і під-
штовхнути органи державної влади до вживання ефективних захо-
дів по їх реалізації. 
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СЕКЦІЯ V 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ 
ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЗАМОРОЖУВАННЯ ЯК НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИЙ 
СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТУ 

Бублик Г. А. 
к. т. н., доц. кафедри технологія харчування 

Самкова Н. М., 
студентка 4 кусу, групи ТХ-41 

Заморожування є найбільш перспективним методом консервації 
швидкопсувних продуктів. У заморожених продуктах найкращим 
чином зберігаються основні компоненти, що визначають харчову 
цінність, в тому числі і такі лабільні як вітаміни, поліфеноли. За-
морожені продукти за органолептичними показниками — смаком, 
ароматом, кольором, зовнішнім виглядом найбільш близькі до при-
родного стану. Однак спосіб та режими заморожування роблять 
значний вплив на якісні показники замороженого продукту і на 
збереження його цінних компонентів. Для розробки технології за-
морожування необхідно дослідити характер зміни температури в 
продукті при низькотемпературному впливі на нього. 

Найбільша швидкість процесу заморожування досягається при 
випарюваному заморожуванні у вакуумі, яке дозволяє значно змен-
шити швидкість процесу та зменшити енергетичні затрати на його 
здійснення. Для більшості твердих продуктів харчування найкра-
щим є вакуумне заморожування. При цьому не утворюється крупні 
кристали льоду, котрі могли б змінити їхню структуру. Заморожу-
вання проходить рівномірно та швидко, так як при випаровуванні 
рідини відбір тепла проходить від самого продукту. 

Процес заморожування у вакуумі включає в себе три періоди: 
• охолодження та переохолодження продукту; 
• кристалізація вологи; 
• подальше заморожування матеріалу. 
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В перший період відбувається охолодження та переохолодження 
продукту. У випадку охолодження капілярно-пористого матеріалу 
у вакуумі особливість зовнішнього тепло- та масообміну зв’язаних 
з тим, що процеси протікають в умовах розрідження, в герметичному 
об’ємі, без організованого зовнішнього відводу чи підводу тепла. 

Другий період характеризується тим, що температура продукту 
різко підвищується за рахунок виділення теплоти кристалізації. По-
чинаючи з цього часу проходить процес замерзання. 

На третьому періоді проходить наступне зниження температури 
продукту за рахунок його сублімації у вакуумі. 

Виготовлення заморожених продуктів відрізняється простотою, 
більш ефективного використання сировини, значним скороченням 
відходів і втрат, одержанням продуктів високої харчової цінності, 
наприклад таких як швидкого замороження картоплі. 

Перевагами цього замороження є: 
• забезпечення населення продуктами харчування із картоплі 

швидкого замороження на цілий рік; 
• зниження відходів та втрат при переробці, транспортуванні та 

при довготривалому зберіганні; 
• максимальне збереження вихідних властивостей сировини; 
• довготривалий (до 6–9 місяців) термін зберігання; 
• санітарно-гігієнічна та мікробіологічна безпека; 
• короткотривала кулінарна обробка, що дозволить підвищити 

продуктивність праці при приготуванні страв в громадському хар-
чуванні та у домашніх умовах; 

• забезпечується довготривале збереження високої товарної якості. 
В промислово розвинених країнах більше 50% врожаю картоплі 

та овочів переробляються на швидкозаморожені продукти. 
Досліди якості напівфабрикатів та приготовлених з них страв, їх 

органолептичні показники (колір, смак, запах, консистенція), фізи-
ко-хімічні та мікробіологічні показники, розрахунки енергетичної 
цінності показали, що напівфабрикати містять всі необхідні життє-
во важливі речовини 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
СТВОРЕННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Калакура М. М., 
к. т. н., професор, 

Гасюк М. В., 
студентка VI курс, група ТХ-61м, 

напрям підготовки «Харчові технології та інженерія» 
Інженерно-технологічний інститут 

Кондитерські вироби традиційно користуються великим попитом 
у населення, проте вони є висококалорійними виробами з порівняно 
низьким вмістом харчових волокон, вітамінів, полі ненасичених жир-
них кислот тощо. Причиною є використання для їх виготовлення очи-
щеної сировини, такої, як борошно вищого сорту з низьким вміс-
том зольних компонентів, рафінований цукор, жири. Тому ці вироби 
є перспективними базовими об’єктами для створення спеціальних 
продуктів оздоровчого призначення, збагачених необхідними для ор-
ганізму людини речовинами. 

На сьогодні асортимент виробів спеціального призначення, що 
виготовляється в Україні, вузький — їх випускається близько 2,0% 
і, більшістю, це дієтичні вироби. Тоді як за кордоном продаж конди-
терських виробів оздоровчого призначення варіює від 4,2 до 25,0%. 

При створенні продукту спеціального призначення, збагаченого 
на харчові волокна, особливу увагу приділяють вибору стадії вве-
дення добавки. При цьому враховують її вид, властивості та необ-
хідну концентрацію. Так, пектини, камеді, що мають властивості ста-
білізаторів структури і загусників, вводять в основному на стадіях 
формування структури виробу. Це дозволяє, крім отримання вира-
женого фізіологічного ефекту, суттєво знизити кількість окремих 
сировинних компонентів (цукор, яйця, вершкове масло), і тим са-
мим знизити енергетичну цінність продукту. Також прискорюється 
час приготування напівфабрикатів та готової продукції, подовжу-
ється термін їх зберігання. 

З метою профілактики йодного дефіциту ряд технологій йодо-
ваних кондитерських виробів передбачає використання водоростей 
(спіруліни, ламінарії, зостери, грацилярії, цистозіри) і продуктів їх пе-
реробки. За нашого часу значна увага у харчовому раціоні людини 
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приділяється селену, якому притаманні виражені антиоксидантні 
властивості. Збагачення продукції селеном можливо за рахунок ви-
користання дріжджів і курячих яєць, збагачених селеном, спіруліни, 
продуктів переробки зародків зернових, пророщених у селеновміс-
них середовищах зернобобових. 

Для створення кондитерських виробів із підвищеним вмістом 
незамінних амінокислот використовується різноманітна сировина рос-
линного та тваринного походження. Багатим джерелом повноцін-
ного білка є продукти переробки сої, білки якої за амінокислотним 
складом близькі до ідеального. Це соєві борошно, концентрати, ізо-
ляти, молоко. Як збагачувачі тваринного походження застосовують 
молоко, різноманітні види сироватки, яєчний білок, продукти пе-
реробки крові забійних тварин. 

В Україні серед кондитерських виробів спеціального призначен-
ня значну питому вагу мають вироби для хворих на цукровий діа-
бет, що містять цукрозамінники — ксиліт, сорбіт, фруктозу. Ці ре-
човини входять у рецептурний склад як випічених, так і оздоблю-
вальних напівфабрикатів. Фруктозу використовують для виробниц-
тва пряників, бісквітних виробів. У технології діабетичного печива, 
пряників застосовують препарат стевіозид, який отримують із листя 
стевії. Значна кількість розробок кондитерських виробів для хворих 
на цукровий діабет передбачає використання продуктів переробки 
топінамбуру: різноманітних пюре, екстрактів, порошків, одержаних 
за різними технологіями, які є джерелом фруктози. З їх використан-
ням виготовляють пісочне печиво, пряники, збивні вироби. 

В Україні виробництво спеціальних продуктів харчування знахо-
диться у процесі розвитку і стикається, в першу чергу, з проблема-
ми економічного характеру і з відсутністю достатньої нормативної 
бази, яка регламентує їх випуск. Тому, на наш погляд, особливої уваги 
потребує не тільки розробка нових технологій, але й створення умов 
для масового випуску такої продукції. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ  
У ВИРОБНИЦТВІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

Калакура М. М., 
к. т. н., професор, 
Янковська А. Є., 

студентка VI курсу, група ТХ-61 м, 
напрям підготовки «Харчові технології та інженерія» 

Інженерно-технологічний інститут 

Кондитерська промисловість України відрізняється високою ста-
більністю збільшення об’ємів виробництва. Ця довгострокова по-
зитивна динаміка зберігається як в вартісному, так і в натурально-
му показниках. 

Насиченість ринку кондитерських виробів, формування нових по-
глядів у питаннях здорового харчування змінює ставлення до кон-
дитерських виробів як до продуктів, які не тільки задовольняють 
смакові вподобання, але приносять користь організму. 

Збуджуючим фактором до купівлі того чи іншого кондитерського 
товару є його безпечність та функціональні властивості. Жорстка 
конкуренція серед виробників кондитерської продукції змушує їх 
шукати шляхи поліпшення якості, розширення асортименту і ство-
рення нових видів виробів, здатних задовольнити смаки любителів 
солодощів. Це підвищує потенціал галузі та долучає нове коло 
споживачів. 

До основних напрямків удосконалення асортименту та техноло-
гії кондитерських виробів відносяться наступні: раціональне вико-
ристання екологічно чистої сировини; виробництво кондитерських 
виробів з направленою зміною хімічного складу з заданими влас-
тивостями та структурою; вивчення корисних властивостей тради-
ційної сировини та донесення цієї інформації до споживачів; роз-
робка нових рецептур виробів з додаванням біологічно-активних 
з’єднань; створення кондитерських виробів спеціального призначен-
ня; внесення сучасних інноваційних технологій при організації ви-
робництва; розробка елітних видів кондитерських виробів. 

Постійне оновлення та інноваційний розвиток виробництва мож-
ливо при системному підході до створення прогресивних техноло-
гій та використання сучасного обладнання, введення сучасних ме-
тодів контролю якості сировини і готових виробів, а також систем 
управління якістю. 
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Кондитерські вироби, окрім популярності серед населення, мають 
цілий ряд технологічних і функціональних переваг, які роблять їх 
зручними продуктами для збагачення біологічно-активними речови-
нами або конструюванню на їх основі продуктів із заданими влас-
тивостями. 

На сьогодні спеціалісти, працюючі як в сфері харчових техно-
логій, так і в сфері трофології, вважають, що підвищення ступеню 
адекватності складу харчового продукту до фізіологічних потреб ор-
ганізму людини, можливо лише за рахунок їх багатокомпонентності. 
Це може бути досягнуто за рахунок залучення широкого спектру 
природних поліфункціональних добавок, які дозволять мінімізувати 
затрати при розширенні асортименту кондитерських виробів фун-
кціонального призначення. 

При розробці та виробництві збагачених кондитерських виробів 
існують принципові технологічні проблеми. Збагачення функціональ-
ними інгредієнтами не має погіршувати споживчі властивості та 
якість виробу, зменшувати вміст та засвоюваність інших поживних 
речовин у продукті, вагомо змінювати органолептичні властивості 
кондитерського виробу, зменшувати строки зберігання виробів, погір-
шувати показники безпеки кондитерських продуктів. 

При збагаченні необхідно користуватись загальними технологіч-
ними рекомендаціями: технологія змішування має забезпечити рів-
номірне розподілення функціонального інгредієнта; метод внесен-
ня цього інгредієнта має бути відносно простий та технологічний; 
стадію внесення треба обирати з максимальним виключенням тех-
нологічного впливу на продукт. 

 
 

ОВОЧЕПЛОДОВІ КОНСЕРВИ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИРОВИНИ 

Кутліна І. Ю., 
кандидат технічних наук, 

Інститут реклами, т. 098-415-13-43, kutlina53@yandex.ru 

Захворювання на цукровий діабет посідає третє місце за пошире-
ністю як у світі так і в Україні (після серцево-судинних захворювань 
та захворювання на рак). Хворим на цю недугу не можна вживати 
цукор, тому для них потрібні продукти, в яких необхідно викорис-
товувати підсолоджувачі невуглеводної природи. 
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Слід зазначити, що промислові підприємства харчової галузі не-
достатньо уваги приділяють виробництву продукції для діабетично-
го харчування, що певною мірою стосується і плодоовочеконсервної 
галузі. На полицях торговельних роздрібних підприємств представ-
лено малочисельний асортимент товарів діабетичного призначення, 
обмежений декількома найменуваннями, в основному, кондитерсь-
кими виробами, що не може не позначитися на збідненні раціону 
харчування хворих на діабет. 

Разом з тим, в Україні сьогодні існує достатня кількість наукових 
розробок, пов’язаних зі створенням продуктів діабетичного призна-
чення, які, на превеликий жаль, не використовуються виробничими 
підприємствами через низку економічних причин. 

Важлива роль у харчуванні людини належить плодоовочевій про-
дукції, яка містить значну кількість водорозчинних вітамінів, мак-
ро- і мікроелементів, антоціанів, флаваноїдів та інших необхідних 
для організму речовин. Україна має потужний потенціал для вироб-
ництва традиційної для українців овочевої і плодової сировини, до 
якої можна віднести кабачки, гарбузи, яблука, сливи тощо. 

На основі зазначеної овочеплодової сировини нами розроблено 
консерви з заміною цукру рослинним підсолоджувачем — стевією, 
яка має солодкий смак за рахунок солодких глікозидів, тобто речо-
вин невуглеводної природи. 

Стевія рекомендована як підсолоджувач для харчування хворих на 
діабет та аліментарне ожиріння, вирощується у господарствах Криму, 
пройшла клінічні випробування. Крім підсолоджуючих речовин, 
листя стевії вміщує значну кількість біологічно активних речовин, 
що позитивно впливають на організм людини. 

Розроблені нами консерви (пюре, напої, маринади тощо) виго-
товлені на основі кабачкової та гарбузової сировини шляхом її ку-
пажування з яблучною, оскільки і кабачки і гарбузи мають невира-
жений смак і запах. Додавання яблучної сировини дозволяє поліпшити 
органолептичні показники готових консервів. 

Технологія виробництва розроблених нами консервів апробована 
у виробничих умовах. Продукція отримала позитивні результати про-
веденої клінічної апробації у медичних установах, неодноразово 
експонувалась на виставках «Ваву-Ехро». Наукова новизна розроб-
леної нами продукції підтверджується патентами України. 

Вважаємо, що виробництво такої продукції на підприємствах пло-
доовочевої галузі дозволить розширити асортимент продуктів для 
діабетичного харчування і забезпечити хворих біологічно цінними, 
і водночас, безпечними для їх здоров’я продуктами харчування. 
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СИРОВАТКОВІ БІЛКИ У ТЕХНОЛОГІЇ НАПОЇВ 
НУТРИЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ 

Ромоданова В. О., 
к. т. н.; проф. кафедри технології харчування 

Інженерно-технологічний інститут 

Використання поліфункціональних інгредієнтів є одним з пріо-
ритетних напрямів у технології виготовлення напоїв корисних для 
здоров’я. Особливий інтерес представляють білкові препарати тва-
ринного походження — сироваткові білки. До сироваткових білків 
відносяться сполуки, що залишаються у плазмі молока після оса-
дження казеїну при рН 4,6, які складають 20% від загального об’єму 
білків молока. На відміну від казеїнів, сироваткові білки не асоцію-
ють один з одним, не зсаджуються в ізоелектричній точці, не містять 
фосфорних ефірів і відрізняються значним вмістом сірковмісних 
амінокислот. 

За рахунок малого розміру часток сироваткових білків їх кіль-
кість у молоці перевищує приблизно в 1500 разів кількість казеїно-
вих міцел, незважаючи на те, що казеїну по масі міститься в 9 разів 
більше ніж сироваткових білків. В порівнянні з казеїном сироват-
кові білки менш чутливі до кальцію, але більш чутливі до нагрі-
вання. При нагріванні сироваткові білки взаємодіють з χ-казеїном 
казеїнових міцел. При цьому утворюються комплекси, які вплива-
ють на технологічні властивості молока. Наприклад, знижується 
термостійкість, що треба враховувати при виготовленні напоїв. Най-
більш стабільний до денатурації являється а-лактоальбумін, який за 
кількістю є другим білком сироватки, його частки мають найменші 
розміри у порівнянні з іншими білками сироватки, він витримує 
температуру нагрівання 114° С при рН 7. Японські дослідники вста-
новили, що ця фракція сироваткових білків являється металопроте-
їдом, тому що здатна зв’язувати іони кальцію. Слід звернути увагу 
на альбумін сироватки крові, який зв’язує і переносить жирні кис-
лоти та інші слаборозчинні сполуки. 

Особливе значення мають мікроглобуліни — лактоферин і церу-
лоплазмін, — фракція білків, що зв’язує залізо та мідь. Ця фракція 
виконує важливі біологічні функції в організмі людини, властивості 
яких до кінця ще не вивчені. Доведено, що головною функцією лак-
тоферину коров’ячого і жіночого молока являється транспортуван-
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ня заліза, регулювання постачання заліза до організму залежно від 
ступеня насичення залізом, попередження організму від надлишку 
заліза або навпаки посилення його адсорбції і всмоктування через 
слизову кишковика. Слід додати, що лактоферин відноситься до за-
хисних білків молока — надає бактеріостатичну дію на кишкову мік-
рофлору, зв’язує у кишковику залізо і таким чином захищає його від 
мікроорганізмів (E.coli тощо), а також посилює бактерицидну дію 
лізоциму. Лактоферин синтезується в клітинах молочної залози, його 
вміст в коров’ячому молоці коливається в межах 0,02–0,35 мг/см3 
(в жіночому молоці його кількість вище і складає 2- 4 мг/см3). 

Церулоплазмін відноситься до мідьвмісних білків, регулює вміст 
міді в організмі, має ферментативні властивості фероксидази, а саме: 
каталізує окислення двовалентного заліза у тривалентне, що сприяє 
нормальному функціонуванню цих ферментів. Доведено, що напої, 
які збагачені сироватковими білками, сприяють підвищенню вміс-
ту в тканинах організму людини глутатіону — важливого природ-
ного антиокислювача, стимулюючи імунну активність організму. 
Низький глікемічний індекс сироваткових білків дозволяє оптимі-
зувати виділення інсуліну, регулює рівень глюкози в крові. 

У Європі при виготовленні гіпоалергенних дитячих продуктів 
широко використовують гідролізати сироваткових білків. Слід звер-
нути увагу, що органолептичні властивості сироваткових білків до-
зволяють створювати високо-протеїнові нутрицевтичні напої з при-
ємним смаком. 

Незважаючи на значні об’єми сировини асортимент напоїв з ви-
користанням сироваткових білків на вітчизняному ринку досить 
обмежений. Наші попередні дослідження підтвердили перспективу 
розширення асортименту функціональних напоїв на основі сироватки 
з додаванням крохмалю, пектинових речовин, фруктово-ягідних си-
ропів, які підвищують в’язкість та органолептичні характеристики 
продуктів. 

Поглиблені дослідження останніх років довели доцільність ши-
рокого використання молочної сироватки у технології виготовлен-
ня напоїв не тільки за економічними, але й за біологічними показ-
никами. На перспективу сироваткові білки будуть невід’ємною скла-
довою енергетичних та ізотонічних напоїв, чаю тощо. 

 
 



Секція V Інноваційні технології 
дієтичного харчування 

 - 350 -

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
КИТАЙСЬКИХ СТРАВ 

Ромоданова В. О., 
к. т. н., професор., 

Северин Б. В., 
студент 4 курсу, група ТХ-41, Інженерно-технологічний інститут 

Сучасні умови життя дозволяють вживати їжу будь-якої країни. 
Останнім часом у споживачів нашої країни досить широко корис-
туються попитом страви китайської кулінарії. Слід зазначити, що 
для китайців їжа — не просто втамування голоду, це скоріше риту-
ал, священнодійство. В жодній іншій країні мистецтво кулінарії не 
доведено до такої досконалості, як у Китаї. Це мистецтво стало ча-
стиною древньої культури і увійшло в звичаї китайського народу. 
У стародавньому Китаї серед цілого ряду палацових церемоніалів, 
яким підпорядковувалися навіть імператори, значну частину займали 
ритуали, що мають безпосереднє відношення до їжі. У китайських 
кулінарів є певні правила, яких вони неухильно дотримуються. Під-
бирають інгредієнти страв так, щоб вони поєднувалися між собою 
за кольором, запахом і смаком — це ціле кулінарне мистецтво. Усе 
разом узяте складає унікальність китайської кулінарії, яка приваб-
лює не зовсім звичайними способами приготування, великою кіль-
кістю спецій, красивим оформленням страв і незвичайним поєднан-
ням інгредієнтів. Застосують різноманітні прянощі, спеції і соуси, 
їх нараховують понад 300 видів. 

У сучасному Китаї особливою популярністю користується сви-
нина. Відомо, що свинина менш накопичує радіонукліди порівняно 
з іншими видами м’яса. Свиняче сало є джерелом незамінної жир-
ної кислоти — арахідонової. Також використовують м’ясо домаш-
ньої птиці — курей і качок. Улюблена страва китайців — копчена 
качка, замаринована особливим способом, так звана, пекінська ка-
чка. У маринад входять такі інгредієнти як мед, варення з пелюсток 
троянд, приправи і спеції. Таким чином пекінська качка є не тільки 
смачною, але й висококалорійною стравою з підвищеними функці-
ональними властивостями, яка широко розповсюджена в усій країні. 
Дуже популярні страви з риби: китайського окуня, камбали, шаблі-
риби, а також морських безхребетних тварин — креветок, крабів, 
різних молюсків (кальмарів, восьминогів, каракатиць, устриць тощо). 



продуктів Секція V 
спеціального призначення 

 - 351 -

Користуються попитом зернобобові та продукти з них: соєва олія, 
соєве молоко, соєвий сир — тофу, гострий темно-коричневий рід-
кий соус, негуста солона паста з соєвих бобів. Зернобобові культу-
ри — основне джерело білка в їжі китайців, що замінює м’ясо, спо-
живання якого обмежено. Велику роль у харчуванні відіграють овочі: 
дуже популярна всіляка капуста, батат, картопля, редька різних сор-
тів, зелена цибуля — батун, часник, томати, перець, шпинат, зелені 
стручки квасолі. Найпоширенішим напоєм в Китаї є зелений чай, 
який п’ють гарячим без цукру, з цього напою починається і закін-
чується будь яка трапеза. Значна кількість продуктів, які є незамін-
ними та обов’язковими інгредієнтами для приготування більшості 
страв, володіють лікувальними і профілактичними властивостями — 
цибуля, імбир, часник, морські водорості, а також такі екзотичні 
добавки як сушені бутони лілій і китайські гриби. Корисними для 
здоров’я є різні соєві соуси, без яких не обходиться приготування 
жодної страви. Соєві соуси містять вітаміни та мікроелементи такі, 
як: вітамін В6, рибофлавін, залізо, магній, мідь, фосфор, марганець, 
а також білок. До того ж в китайській кулінарії практично не вико-
ристовують сіль, тому що соєвий соус вже має солоний смак. 

Але головний секрет незвичайної китайської кулінарії полягає 
не стільки у величезній різноманітності продуктів і грі контрастів, 
скільки в методах приготування. Велике значення приділяється теп-
ловій обробці. Всі продукти перед приготуванням обов’язково ре-
тельно обробляються, на що йде третина часу приготування страви. 
Так, якщо готується курка, вона ніколи не смалиться, пір’я виску-
буються спеціальним пінцетом. Завжди передбачена швидка теплова 
обробка продуктів — протягом 2–4 хвилин. Китайські кулінари 
використовують понад 20 способів виготовлення страв, так звані, 
швидкісні теплові обробки, які тривають півтори-дві хвилини. Ще 
Конфуцій, відомий філософ минулого, говорив: «Не будете їсти ні-
чого, що переварене або не доварене, що недбало нарізано або міс-
тить недостатньо спецій». Цих традицій китайці дотримуються і 
сьогодні у своєму повсякденному житті. Не дивно, що китайці за-
звичай виглядають молодше за свої роки і живуть до глибокої ста-
рості. 

 
 
 



Секція V Інноваційні технології 
дієтичного харчування 

 - 352 -

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ НАТУРАЛЬНИХ 
БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ 

Хлопяк О. К., 
ст. викладач кафедри технології харчування, 

Чорновол І. Г., Краснова А. Б., 
студентки IV курсу, групи ТХ-41 

Харчування відіграє важливу роль у збереженні здоров’я людини. 
З продуктами харчування людина отримує речовини, необхідні для 
нормальної життєдіяльності: білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, 
воду, вітаміни. 

Всі вони беруть участь у складних процесах обміну речовин в по-
дальшому розпадаються та виводяться з організму. 

Кількість, якість, асортимент споживаних харчових продуктів, ре-
гулярність прийому їжі, вирішальним чином впливають на людсь-
ке життя у всіх його проявах. 

Правильне харчування — найважливіший фактор здоров’я, воно 
позитивно позначається на працездатності людини і значною мірою 
визначає тривалість життя. Тому дуже важливо працювати над ро-
зширенням асортименту продукції корисної для здоров’я людини. 

З цією метою ми вирішили дослідити мангольд у зв’язку з тим, 
що він має технологічні властивості які важливі кожній людині і 
передусім за все людям з особливими потребами. Адже цей про-
дукт має дуже велику поживну цінність. 

Мангольд містить максимальну кількість корисних мінералів, 
таких як калій, магній, мідь, цинк, бор, кремній, залізо і фосфор, а 
також корисних вітамінів: А, С, В, В2, Р. Особливо багато вітаміну 
Р, який благотворно діє на кровоносну систему, підвищуючи елас-
тичність кровоносних судин, та бореться з раковими захворюван-
нями. Він містить антоціани, які є сильним антиоксидантом. Особ-
ливо корисним для людей з особливими потребами є цинк який 
укріплює імунну систему, пам’ять, зміцнює кістки, знижує рівень 
холестерину та регулює кількість цукру в крові. 

Мангольд дуже приємний на смак. За своєю врожайністю зна-
ходиться в числі лідерів, тому легкодоступний для населення. Од-
на рослина в змозі дати більше 1 кг добірного листя. 

Дуже цінується мангольд в ранньовесняний період, коли зеленої 
вітамінної продукції ще мало. Використовують його для приготу-
вання салатів, вінегретів, перших, других страв та іншої продукції. 
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Мангольд не тільки надає названі корисні речовини, він володіє 
чудовими лікувальними властивостями. Дуже корисний для людей з 
діабетом, підвищеним тиском, сечокам’яною хворобою та анемією. 

Він — один з найважливіших видів продуктів, адже його вжи-
вання в їжу допомагає роботі печінки, покращує стан серцево-судин-
ної системи. Цей продукт надзвичайно корисний і для дітей, тому що 
сприяє активному росту, підвищує опірність організму до простуд-
них захворювань, а також стимулює роботу лімфатичної системи. 

Регулярне вживання його в їжу допоможе боротися з раковими 
клітинами, вивести радіацію і солі важких металів з організму. 

Предметом нашого дослідження був мангольд фарширований. 
В якості наповнювача використовували рис, томат, душицю, імбир 
та пророщену пшеницю. Ця продукція завдяки такому поєднанню 
має дуже велику поживну цінність. В рисі міститься лецитин, який 
сприяє активній мозковій діяльності, гамма-міно масляна кислота, 
що стабілізує кров’яний тиск, а ще олігосахариди, які допомагають 
відновленню кишечника. З додаванням фіто-рослинної сировини 
продукція набуває характерний запах і смак. Душиця заспокоює, 
регулює роботу шлунку. 

А завдяки гостро-пряному смаку імбиру та його ефірним власти-
востям покращується робота шлунково-кишкового тракту, поліпшу-
ється апетит. Розроблена продукція з мангольду вийшла з хороши-
ми органолептичними показниками. 

Ця робота є перспективною, тому що доступна сировина, можна 
міняти наповнювачі і створювати продукцію функціонального при-
значення. 

 
 
ФУНКЦІОНАЛЬНІ СОЛОДКІ НАПІВФАБРИКАТИ 

ДІЄТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
Калакура М. М., 
к. т. н., професор, 
Щирська О. В., 

асистент кафедри технології харчування 
Інженерно-технологічний інститут 

Кондитерська промисловість України пропонує досить широкий 
асортимент виробів з різноманітними смаками, зовнішнім виглядом. 
Асортимент солодких страв налічує безліч найменувань, в тому числі 
джеми, мармелад, пудинги, соуси, коктейлі, креми, десерти тощо. 
Однак, великий вміст цукру та жирів не надихає споживачів на що-
денне їх вживання. 
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Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує вводити в 
раціон харчування органічні продукти, з меншим вмістом цукру та 
жирів або з їх відсутністю, продукти функціонального призначення. 
Створення виробів дієтичного споживання є досить актуальним зав-
данням. Одним із напрямів вирішення зазначеного є попередження 
поширення хвороби цукрового діабету, хвороб серцево-судинної сис-
теми, кишково-шлункового тракту. 

Багатьма вченими розробляються інноваційні та удосконалюють-
ся існуючі технології кондитерських виробів з метою задоволення 
попиту споживачів на дієтичні продукти. Інноваційні технології їх 
створення полягають у введені до рецептури функціонально-техно-
логічних інгредієнтів, які забезпечать бажану харчову цінність для 
всіх груп споживачів. 

Аналітичний огляд літературних джерел показав, що для досяг-
нення вищезазначеної мети, в технології кондитерських виробів за-
стосовуються функціональні суміші. Перевагами їх використання є 
наявність у складі фізіологічно-функціональних гідроколоїдів, від-
сутність цукру та жирів, мінімальне використання обладнання та 
технологічних операцій. Крім того, вони надають стабілізуючі вла-
стивості готової продукції, що позитивно впливає на консистенцію 
готових виробів. 

Для досліджень нами були обрані сухі функціональні суміші 
«АЕ Африканська Мрія», «АЕ Panna Cotta Orange», «Крем-Брюле». 
На їх основі були нами були створені функціональні напівфабрикати 
високого ступеня готовності для солодких страв дієтичного спожи-
вання. Важливою особливістю будь-якого солодкого виробу є його 
органолептичні показники, якість яких залежить від напівфабрика-
ту (таблиця 1). 
Таблиця 1 — Органолептичні показники сухих функціональних напів-

фабрикатів 
Назва суміш та її характеристика Найменування 

показника З «АЕ Panna Cotta 
Orange» 

З «Крем-Брюле» З «АЕ Африканська 
Мрія» 

Зовнішній вигляд Порошок з кремовим кольором 

Консистенція Однорідна, без грудочок Однорідна зі шматоч-
ками сухих фруктів 

Смак Чистий, без сторонніх присмаків, солодкий 
Запах Нейтральний, без сторонніх запахів 
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У процесі відновлення функціонального напівфабрикату відбу-
ваються зміни консистенції. Тому нами були вивчені структурно-
механічні показники у процесі формування функціональних напів-
фабрикатів. 

На основі структурно-механічних досліджень нами були обґрун-
товані температурні межі відновлення напівфабрикатів, тривалість 
та кількісні співвідношення сухих функціональних сумішей. 

На основі функціональних напівфабрикатів нами розроблені со-
лодкі дієтичні страви, які задовольнили всі органолептичні показ-
ники. Особливістю розроблення нових виробів є розширення асор-
тименту кондитерських виробів та їх використання як виробів ді-
єтичного споживання. 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ 
НА ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ ДЕСЕРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Щирська О. В., 
асистент кафедри технології харчування, 

Калита Н. В., 
студентка IV курс, група ТХ-41, 

напрям підготовки «Харчові технології та інженерія» 
Інженерно-технологічний інститут 

Інгрідієнтний склад десертної продуктів є важливим чинником 
впливу на їх функціонально-технічні властивості під час виробниц-
тва. Застосування будь-яких інгредієнтів в технології десертної про-
дукції для покращення їх показників якості являється актуальною 
проблемою. Ефективним рішенням є використання функціонально-
технологічних інгредієнтів, які забезпечать необхідну структуру про-
дукту без її змін при технологічних операціях та термінах зберігання, 
забезпечать візуальне та смакове задоволення споживачів. 

Аналіз літературних джерел надав нам змогу зупинися на дослі-
дженні сухих функціональних сумішей, які при виробництві десерт-
них виробів набувають популярності. Нами були обрані функці-
ональні суміші «АЕ Panna Cotta Orange»; «АЕ Африканска Мрія»; 
«Крем-Брюле»; сухі вершки «Dr. Oetker». 

Перевагами їх застосування є економія робочого часу, зменшен-
ня кількості використаного обладнання за рахунок мінімізації тех-
нологічного процесу виробництва на їх основі десертної продукції. 
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Важливим технологічним показником при виробництві десерт-
них виробів з функціональними сумішами є процес відновлення. При 
дослідженні процесу відновлення функціональних сумішей ми звер-
тали увагу на температуру відновника, час та ступінь відновлення. 
Дані швидкості розчинення сумішей за температури в діапазоні 
10…50° С подані на рис. 1. 

З наведеного рисунку видно, що відносна швидкість розчинення 
сумішей залежить від температури та виду рідини. Встановлено, 
що поступове розчинення до однорідної консистенції всіх сумішей 
спостерігається у воді при діапазоні температури 55…90° С. Це 
обумовлюється особливостями технологічного процесу та рецептур-
ним складом, зокрема наявності камедей. Хороша розчинність у воді 
підвищує економічний інтерес у виробництві продукції. 
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Рис. 1 — Вплив температури розчинника  

на швидкість відновлення сумішей 

Експериментально встановлено, що нагрівання суміші до 90° С, 
а потім охолодження її призвело до зменшення часу розчинення. 
Нагрівання суміші не покращило органолептичних показників отри-
маного продукту, а змусило використати ще один технологічний 
процес — охолодження. Тому приймаємо за доцільне використо-
вувати розчинник за температури 20…30° С. Утворюється функціо-
нальний напівфабрикат однорідної консистенції, кремового кольору. 
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При дослідження впливу часу на динаміку розчинення сухих сумі-
шей та їх співвідношення з розчинником (водою) отримали, повне 
розчинення сумішей досягається за 12–16 хв. та оптимальному спів-
відношенні 1:4. 

Отримані результати технологічних факторів, які впливають на 
функціональні напівфабрикати для десертної продукції, надають нам 
змогу розробити десертні вироби з добрими органолептичними по-
казниками. 

 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ  
ДЛЯ ДЕСЕРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Щирська О. В., Коваленко В. В., 
студентки IV курсу, група ТХ-41, 

напрям підготовки «Харчові технології та інженерія» 
Інженерно-технологічний інститут 

Великим попитом серед населення України користуються десерт-
ні вироби. Вона характеризується ніжною, пластичною структурою, 
приємним смаком. Впродовж останніх років одним із перспектив-
них напрямів розширення асортименту десертів та підвищення їх 
харчової цінності є використання функціональних сумішей, які спри-
яють формуванню необхідної структури і забезпечують стійкість її 
в технологічних операціях. 

Метою наших досліджень є визначення структурних властивос-
тей функціональних сумішей. Об’єктами ми обрали сухі вершки 
«Dr. Oetker», сухі суміші «АЕ Африканська Мрія», «АЕ Panna 
Cotta Orange», «Крем Брюле». 

Одними з важливих показників якості десертної продукції є утво-
рення пінної структури та її стійкість в процесі зберігання. Забезпе-
чення її стійкості залежить від властивостей вихідного інгредієнту. 
Тому ми визначили утворення піни в залежності від гідромодуля 
функціональних сумішей та її стійкості. Формування піни характери-
зується процесом збивання. На рисунках 1 та 2 наведені дані утво-
рення піни до збивання та після збивання сумішей. 
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Рис. 1 — Утворення піни до збивання функціонального інгредієнту 

 
Рис. 2 — Утворення піни після збивання функціонального інгредієнту 

У зв’язку з вмістом в функціональних сумішах рослинних каме-
дей процес утворення піни досягається максимальний при співід-
ношенні1:4. Зростання піноутворювальної здатності відбувається 
інтенсивно і надалі нами було дослідження стійкість піни (рис. 3). 
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Рис. 3 — Стійкість піни функціональних інгредієнтів  

в процесі зберігання 
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Як видно з отриманих даних, утворення поверхневого шару (піни) 
руйнується з часом дуже повільно, що надає можливості до ство-
рення десертних виробів та оздоблювальних напівфабрикатів з стій-
кою структурою подовженого терміну зберігання. 

Отже отримані результати дослідження структурних властивос-
тей функціональних сумішей надають нам змогу рекомендувати їх 
до утворення десертної продукції, яка матиме стійку структуру в часі. 

 
 

РУКОЛА ЯК ЗБАГАЧУЮЧИЙ КОМПОНЕНТ  
У РІЗНИХ СТРАВАХ 

Н. І. Яценко, 
ст. викладач кафедри технології харчування 

Інженерно-технологічний інститут 

Рукола — однорічна рослина, висотою 20–100 см. Листя має од-
ну кінцеву частку та 4–10 бокових часток. Квітки руколи розміром 
2–4 см, розташовані у вигляді хреста. Пелюстки кремово-білого ко-
льору з фіолетовими прожилками, тичинка жовтого кольору. 

Плід руколи має вигляд стручка з продовгуватим носиком загаль-
ною довжиною 12–35 мм. В плоді міститься декілька насінин. 

Ця рослина відноситься до родини капустяних, яка поширена на 
території країн Середземного моря від Марокко та східної частини 
Португалії до Йордану та Туреччини. Останнім часом рукола досить 
часто з’являється на вітчизняному ринку. 

Рукола – це джерело потрібних для організму речовин. Вона мі-
стить вітаміни: А, В2, В5, В6, В9, РР, С, Е, К; мікроелементи: калій, 
кальцій, магній, натрій, фосфор; мікроелементи: залізо, марганець, 
мідь, селен, цинк, йод. Тому вона корисна й тим, хто прагне збере-
гти своє здоров’є, й тим хто хоче відновити його позбувшись різних 
хвороб. Рукола сприяє нормалізації обміну речовин. Через це дуже 
цінується дієтологами, які спеціалізуються на харчуванні для лю-
дей, котрі мріють нормалізувати свою масу тіла. Страви з руколою 
швидко насичують, хоча можуть бути низькокалорійними. 

Крім того, ця рослина є природним енергетиком, імуномодуля-
тором. Вона сприяє підвищенню рівня гемоглобіну крові виведен-
ню холестерину й тонізує увесь організм. Рукола відома також як 
афродизіак (сприяє підвищенню потенції). З цією метою її вжива-
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ють у суміші: 100 г сухого потовченого листя руколи, 100 г меду і 
10 г чорного перцю. Для досягнення стійкого тривалого ефекту за-
стосовують щоранку по 1 чайній ложці. 

Американські лікарні виявили, що вживання руколи запобігає 
розвитку виразкової хвороби, використовують її для лікування цієї 
недуги. Рукола вважається однією з найцінніших рослин у профі-
лактиці онкологічних захворювань. Рослина має виражені діуретич-
ні (виводять надмірну воду з організму), гепатозахисні (поліпшує 
функції печінки), протицинготні, антибактеріальні, протикашльові, 
лактогенні властивості. 

Речовини, які містяться в рослині, стимулюють роботу травного 
тракту, зміцнюють стінки кровоносних судин, сприяють нормалізації 
водно-сольового балансу, підвищують рівень гемоглобіну й знижу-
ють рівень цукру в крові. Індійські цілителі застосовують насіння 
руколи як засіб для лікування шкірних хвороб, сік — для лікування 
виразок, гематом, поліпів носоглотки. 

Трохи гострувато-пряний смак і тонкий аромат яскраво-зеленого 
соковитого листя добре комбінується з іншими листовими овочами 
(шпинатом, салатом). Страви з руколою стають не тільки оригіналь-
ними й смачними, а й дуже корисними. Руколу додають у перші 
страви, до тушкованих овочевих гарнірів, у піцу, різотто й різні соуси 
для макаронів, рису. 

На нашій кафедрі вдосконалені технології виготовлення салатів 
з використанням руколи. 

Так, у салаті «Смакота» авторської розробки рукола поєднана з 
філе сьомги, цитрусовими — лимоном та грейпфрутом, а також до-
дається цибуля ріпчаста перець білий та цукор для пом’якшення 
смаку, крім того оливки без кісточок, твердий сир та олія маслинова. 
Підготовлену суміш поєднують з подрібненою руколою, яка надає 
салату особливого смаку та аромату. 

Слід відмітити, що запропонована розробка дозволяє зберегти сма-
кові властивості більш тривалий час, в порівнянні з класичними. 
Рибний присмак, який часто з’являється в салатах з рибою навіть 
при нетривалому їх зберіганні в салатах збагачених руколою цієї 
вади не спостерігається. 

Рукола, також, добре поєднується з іншими компонентами таки-
ми, як яйця курячі, зелень кропу багатого на вітаміни, сметана, гір-
чиця та кедрові горіхи. Такий салат корисний для здоров’я та не дуже 
дорогий у використанні. Отже, використання руколи у харчовому 
раціоні дуже цінне та смачне. 
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СЕКЦІЯ VІ 

ІНФОРМАЦІЙНО�КОМУНІКАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

РОБОТ «R.BOT 100» В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 
Ащаулов О. О. 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
м. телефон (063)6637978 

Стикаючись з актуальними проблемами сучасності щодо навчан-
ня та розвитку дітей з обмеженими можливостями здоров’я, вчені 
всього світу шукають все нові засоби для надання допомоги даній 
категорії дітей у самореалізації та вільному перебуванні в суспільстві. 

Як і фізично здорова людина, дитина з обмеженими можливос-
тями має право на освіту і працю. Але в силу індивідуальних особ-
ливостей найчастіше такі діти позбавляються даного права. Вчені 
Великобританії, Франції, Росії (не кажучи вже про дослідників 
США — першопрохідців у цій області) виявляють найбільш важ-
ливі способи надання допомоги, як у сфері медицини, так і в педа-
гогічній реабілітації. Результати багаторазових експериментів по-
казують, що одним з ефективних засобів для розвитку, виховання і 
навчання особистості такої дитини є використання комп’ютерних 
технологій. Вони дозволяють знижувати дефекти слуху, зору, мо-
торно-рухової та мовленнєвої діяльності. Адаптовані варіанти ком-
п’ютерних програм прості в застосуванні і дозволяють вчитися цій 
категорії дітей в задоволення, відчуваючи себе повноцінним гро-
мадянином свого суспільства. 

Комп’ютерні технології дозволяють особам з порушеннями у роз-
витку (порушеннями мови, слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового 
апарату тощо) використовувати їх для навчання та міжособистісної 
комунікації. Різноманіття дефектів, їх клінічних та психолого-педа-
гогічних проявів припускає застосування різних методик корекції, 
що враховують закономірності та особливості розвитку дітей з по-
рушеннями в розвитку. 

На допомогу фахівцям приходять різні комп’ютерні технології: 
допоміжні, адаптаційні і реабілітаційні пристосування для розвитку 
та компенсації порушених, ослаблених або втрачених функцій і мож-
ливостей людини. 
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Отже, на допомогу дітям інвалідам, та не тільки, був розробле-
ний R.BOT 100. Технологія R.BOT створює без бар’єрне середови-
ще для інвалідів, дозволяє їм повноцінно трудитися, вчитися, відпо-
чивати, спілкуватися з іншими людьми не відчуваючи обмежень, а 
також забезпечує соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство 
мільйонів інвалідів, віднесених до категорії слабо захищених верств 
населення, які раніше часто були приречені жити в ізоляції і в пов-
ній залежності від інших. 

Установка роботів віддаленої присутності у великій кількості місць 
надасть широкі можливості для людей з обмеженими можливостя-
ми. За допомогою цієї технології діти зможуть віддалено відвіду-
вати заняття і бути повністю залученим у навчальний процес. 

Таким чином можна зробити висновок: сьогодні інформаційні 
комп’ютерні технології можна вважати тим новим способом пере-
дачі знань, який відповідає якісно новому змісту навчання і розвит-
ку дитини. А така технологія як R.BOT, дозволяє дитині з обмежени-
ми можливостями вчитися нарівні з іншими. 

 
 
НЕОБХІДНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Геделевич Є. В. 
кафедра фінансів та кредиту 

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна» 

29009, Україна, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 2а 
т/ф (0382) 70-45-64; e-mail: hist.km.nauka @ mail.ru 

Інформатизація суспільства — це перспективний шлях до еконо-
мічного, соціального та освітнього розвитку. Інформатизація осві-
ти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального по-
тенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, 
впровадження комп’ютерних методів навчання та тестування, що на-
дає можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з ура-
хуванням світових вимог. 

Виникнення та розвиток інформаційного суспільства (ІС) припус-
кає широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) в освіті, що визначається багатьма чинниками. 
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По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво приско-
рює передавання знань і накопиченого технологічного та соціаль-
ного досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від 
однієї людини до іншої. 

По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають 
змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього 
середовища, до соціальних змін. Це дає кожній людині можливість 
одержувати необхідні знання як сьогодні, так і в постіндустріаль-
ному суспільстві. 

По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в ос-
віту є важливим чинником створення нової системи освіти, що відпо-
відає вимогам ІС і процесу модернізації традиційної системи освіти. 

Важливість і необхідність впровадження ІКТ у навчання обґрун-
товується міжнародними експертами і вченими. ІКТ торкаються всіх 
сфер діяльності людини, але, мабуть, найбільш сильний позитивний 
вплив вони мають на освіту, оскільки відкривають можливості впро-
вадження абсолютно нових методів викладання і навчання [1]. 

Будь-яка педагогічна технологія — це інформаційна технологія, 
оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання 
і перетворення інформації. 

Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використо-
вують комп’ютер, є комп’ютерна технологія. Комп’ютерні (нові ін-
формаційні) технології навчання — це процес підготовки і передачі 
інформації, якого навчають, засобом здійснення яких є комп’ютер. 

При підготовці до заняття з використанням ІКТ викладач не по-
винен забувати, що це ЗАНЯТТЯ, а значить складає план заняття 
виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він пови-
нен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематич-
ності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, 
науковості тощо. При цьому комп’ютер не замінює викладача, а 
тільки доповнює його. 

Такому заняттю властиво: 
1) принцип адаптивності: пристосування комп’ютера до індиві-

дуальних особливостей дитини; 
2) керованість: у будь-який момент можлива корекція виклада-

чем процесу навчання; 
3) інтерактивність і діалоговий характер навчання; 
4) ІКТ мають здатність «відгукуватися» на дії студента і викладача; 
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5) «вступати» з ними в діалог, що і становить головну особли-
вість методик комп’ютерного навчання; 

6) оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи; 
7) підтримання в студента стану психологічного комфорту при 

спілкуванні з комп’ютером. 
Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах: як при під-

готовці до заняття, так і в процесі навчання: при поясненні (вве-
дення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі [2]. 

А оскільки інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, 
що базується на принципі забезпечення основного права дітей на ос-
віту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає на-
вчання в умовах загальноосвітнього закладу [3]. То ІКТ повністю 
забезпечує дане навчання і поліпшує його ефективність при цьому 
враховує індивідуальні потреби студента. 
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ЕКЗОСКЕЛЕТ ЯК ДОПОМОГА ЛЮДЯМ  
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Гончаренко Є. О. 
VI курс, група ПА-61/12М, 

спеціальність програмне забезпечення автоматизованих систем, 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

м. телефон (063)8400455 
науковий керівник: Забара С. С. 

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає 
будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує рівне ставлення до всіх 
людей, але створює особливі умови для дітей, що мають особливі 
освітні потреби. Інклюзивна освіта — процес розвитку загальної 
освіти, який має на увазі доступність освіти для всіх, в плані присто-
сування до різних потреб всіх дітей, що забезпечує доступ до осві-
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ти для дітей з особливими потребами. Інклюзивна освіта прагне 
розвинути методологію, спрямовану на дітей і визнає, що всі діти — 
індивідууми з різними потребами в навчанні. Інклюзивна освіта нама-
гається розробити підхід до викладання і навчання, який буде більш 
гнучким для задоволення різних потреб у навчанні. Якщо викла-
дання і навчання стануть більш ефективними в результаті змін, які 
впроваджує інклюзивну освіту, тоді виграють усі діти (не тільки 
діти з особливими потребами). До таких змін відноситься і прогрес 
у інформаційних технологіях, які полегшують навчання та життя 
людей інвалідів. Якщо брати до уваги що у нас зараз вік інновацій-
них технологій, то треба очікувати що розвиток технологій, які по-
легшують життя людей інвалідів буде дуже стрімким. Тому мова піде 
про один такий «прогрес», котрий кличуть як Екзоскелет. Екзоске-
лет — роботизованний скелет, що надягається на тіло людини і 
підтримує його рухи — дозволяє не втомлюватися і піднімати ван-
тажі, які не можна підняти без нього. Зазвичай конструкція його 
вельми складна, з безліччю сервомоторів і зчленувань. Незважаю-
чи на це, екзоскелет, про який піде мова, спорудив підліток. 

Зі своїм винаходом Харалампос Іоанну став одним з переможців 
наукової ярмарки Google. Воно являє собою металевий протез-рука-
вичку, який надягає на руку і підтримує її рухи. Цей екзоскелет, 
насамперед, зможе допомогти інвалідам, рухи кистей рук яких об-
межені. 

Пристрій контролюється рухами пальців користувача і здатен 
прикладати адекватну силу, необхідну для певних дій. Самому ви-
нахідникові всього 17 років. Він став наймолодшим учасником на 
конференції TED в Афінах. Тому можна сказати, що в недалекому 
майбутньому не буде людей з обмеженими можливостями, а будуть 
прогресивні новітні технології, а такий пристрій як Екзосклет буде 
полегшувати життя багатьох інвалідів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секція VІ Інформаційно�комунікаційні 
в інклюзивній 

 - 366 -

СИСТЕМА ТЕСТУВАННЯ  
З МУЛЬТИМЕДІЙНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Жиритовський О. А. 
6-й курс, група ПА-61м 

спеціальність: «Програмне забезпечення комп’ютерних систем» 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

науковий керівник: Вольневич О. І. 
телефон: 093-906-41-05; е-мейл: i.am.zhirik@gmail.com 

Розроблено систему комп’ютерного тестування з розширеними 
мультимедійними можливостями, що дає можливість використову-
вати цю систему людям з вадами зору. 

Система складається з наступних підсистем: 
• підсистема тестування з модулем визначення результатів тес-

тування; 
• підсистема підготовки тестів (редактор тестів). 
Особливості даної системи: 
• можливість зміни користувачем масштабу (розмірів) представ-

леного матеріалу, що дозволяє людям зі слабким зором бачити пред-
ставлені на екрані дані; 

• можливість включення в зміст слайдів графічних або мульти-
медійних елементів (зображень, відео та аудіо); 

• самонавчання — людина, що тестується, в кінці кожного тесту 
знатиме правильні відповіді. 

Додаткові можливості: 
• налаштування та збереження для подальшого використання зов-

нішнього вигляду віконної форми програми (кольорів, кнопок, зо-
браження фону) за побажанням клієнта; 

• забезпечення музикального супроводу проходження тестів. 
Загальний опис принципів побудови системи та процесу тесту-

вання: 
• тест складається з набору слайдів — тестових завдань; 
• кожен слайд включає запитання та декілька варіантів відпові-

дей, а також може включати графічні або мультимедійній дані (зо-
браження, відео або музику); 

• при правильній відповіді здійснюється перехід до наступного 
завдання (слайду), а при помилковій відповіді надається змога по-
вторити спробу ще декілька разів; 
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• після закінчення тестування виводиться статистика відповідей 
по повторним спробам, на базі якої може бути сформована резуль-
туюча оцінка: 5, 4, 3 або 2 бали. 

Опис принципів розробки тестових завдань: 
• тестові завдання редагуються у вигляді тексту за відповідними 

правилами граматики побудови тесту; 
• після введення тестових завдань їх можна перевірити; якщо все 

правильно, то тест буде збережено у відповідному форматі, якщо є 
помилки в граматиці набору тестів, то про ці помилки буде пові-
домлено і надано можливість виправлення помилки. 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

Захарченко К. І., 
студентка 5 курсу, групи ОА-51/13, спеціальності «Облік і аудит», 

Інститут економіки та менеджменту 
тел. 0(093)356-37-50 

науковий керівник: к. е. н. доцент Нестеренко С. С. 

Інклюзія — це процес реального включення дітей з особливос-
тями психофізичного розвитку в активне суспільне життя і однако-
вою мірою необхідна для всіх членів суспільства. 

Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що ґрунтується 
на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права 
навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з 
особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями 
психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу. 

Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання дітей з об-
меженими можливостями фізичного та/або психічного здоров’я є не 
лише відображенням часу, але й представляє собою ще один крок 
до забезпечення повної реалізації прав дітей з особливими потре-
бами на якісну освіту. 

Інклюзивна практика реалізує доступ до одержання освіти в за-
гальноосвітньому закладі за місцем проживання та створення не-
обхідних умов для успішного навчання для всіх без виключення 
дітей, незалежно від їх індивідуальних особливостей, психічних та 
фізичних можливостей. 
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Інклюзія є соціальною концепцією, яка передбачає розуміння ме-
ти — гуманізація суспільних відносин і прийняття прав осіб з об-
меженими можливостями на якісну та доступну освіту. 

В основі інклюзивної освіти лежать ідеї рівного ставлення до 
всіх членів суспільства незалежно від їхньої національності, статі, 
раси, культури, соціального стану, релігії, індивідуальних можли-
востей і здібностей. 

Освіта виступає ніби індикатором кола інших проблем, адже як 
лакмусовий папірець виявляє такі проблеми як: доступність архі-
тектурних споруд, транспортування людей з особливими потреба-
ми, комунікаційної обмеженості, матеріального забезпечення, пра-
цевлаштування в майбутньому. 

Інклюзивна освіта розробляє підходи до навчального процесу, який 
буде більш гнучким для задоволення різноманітних потреб дітей з 
особливостями психофізичного розвитку. 

Соціальна інклюзія потребує поваги до дитини з особливостями 
психофізичного розвитку, визначення ступеня первинного порушен-
ня, характеру та змісту спеціального навчання, спрямованого на усу-
нення вже наявних і запобігання появі нових негативних соціаль-
них проявів. 

Згідно з даними, сьогодні більше 70% людей з обмеженими мож-
ливостями, що живуть в країнах Європи, отримують спеціальну та 
професійну освіту саме за допомогою інформаційно-комунікацій-
них технологій. 

Розширити доступ інвалідів до освітніх програм і посильної тру-
дової діяльності, можливо, широко впроваджуючи нові інформацій-
но-освітні технології. 

Як показує досвід вузів інших країн, найбільш ефективним спо-
собом вирішення цих питань є використання в навчальному проце-
сі комп’ютерних інформаційно-комунікативних технологій, вклю-
чаючи дистанційне навчання. 

Комп’ютерна реабілітація людей з інвалідністю по зору є сучас-
ною формою реалізації світових процесів повномасштабної інтегра-
ції людей з особливими потребами до життя суспільства. 

Питання інтеграції людей з інвалідністю по зору поки що знахо-
дяться в найгіршому стані, тому що сучасна інтеграція інвалідів по 
зору є технічно дуже складною справою, пов’язаною з дорогими но-
вітніми комп’ютерними технологіями. 
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МОЖЛИВОСТІ ANDROID СМАРТФОНІВ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ 

Ленський О. М. 
VI курс, група ПА-61/12М, Університет «Україна», 

тел. (096)1994252 
науковий керівник: Забара С. С. 

У даній роботі я розгляну деякі можливості смартфонів для ви-
рішення інформаційних та комунікаційних проблем людей з особ-
ливими потребами. По даним ВОЗ, у світі приблизно 124 мільйони 
сліпих людей. Тому важливо якомога краще згладити комунікатив-
ну нерівність. Частково допомагають голосові помічники такі як: 
«S-Voice», «Google Now», «Ассистент на русском языке» тощо. Але 
є і спеціалізовані програми, такі як пакет «Georgie» і навігація від 
Google для сліпих «WalkyTalky». Роджер Уілсон-Хіндс, директор і 
співзасновник Screenreader, розробив додаток для Android під наз-
вою Georgie. Призначення нового додатка — допомагати сліпим або 
слабозрячим долати труднощі, з якими їм доводиться стикатися 
щодня, як, наприклад, зловити таксі або маршрутку, прочитати на-
друкований текст або просто дізнатися своє точне місцезнаходження. 
Цікаво те, що програму розробила людина, яка сама має певні про-
блеми з зором. Як зазначив сам пан Вілсон-Хіндс, Georgie — це 
перший смартфон, розроблений сліпими для сліпих. Він також за-
значив, що тільки завдяки своїй розробці він зміг вперше в житті 
відправити смс-повідомлення. Навігація в додатку Georgie здійс-
нюється таким же чином, як і у всіх інших додатках. Єдиною від-
мінністю є те, що натиснувши на вкладку, необхідно утримувати 
палець до тих пір, поки ви не почуєте звуковий сигнал, після якого 
пристрій «називає вголос» обрану вами функцію. Крім того, корис-
тувачі можуть придбати і завантажити додаткові програми з роз-
ширеним спектром функцій. Набір програм «Lifestyle», наприклад, 
дозволяє сліпим читати газети або писати пости за допомогою го-
лосового управління. 

Walky Talky. На ім’я вже можна здогадатися, що вона допомагає 
в навігації голосно вимовляючи напрямок в якому необхідно руха-
тися. Для початку використання програми користувач повинен ска-
зати адресу або пункт кінцевого призначення. Також він може ви-
брати одну з адрес збережених в обраному або вказати місце, де він 
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вже бував недавно. Для полегшення навігації, на відміну від зви-
чайних програм такого роду, Walky Talky також вимовляє назву 
вулиць, коли користувач проходить повз них. 

Також з версії Android 4.1 є можливість підключення до смарт-
фонів та планшетів пристроїв введення зі шрифтом Брайля. 

Тому можна зробити висновок що, смартфони на ОС Android та 
їх програмне забезпечення дозволяють людям з вадами зору пов-
ною мірою користуватися сучасними технологіями (навігація, по-
шта, СМС, Інтернет тощо) нарівні зі звичайними людьми. 

 
 

«HAPTIC BRAILLE» В ОСВІТІ 

Мукомел Є. В. 
VI курс, група ПА-61/12М, Університет «Україна», 

тел. (063) 6142503 
науковий керівник: Забара С. С. 

В основі інклюзивного навчання лежить ідея прийняття індивіду-
альності кожного окремого учня, отже, навчання має бути органі-
зоване таким чином, щоб задовольнити особливі потреби кожної лю-
дини. Очевидно, що проблеми, що виникають у процесі навчання, 
абсолютно різні при порушеннях функцій опорно-рухового апарату, 
зору чи слуху. Тому проблему інклюзивної освіти для кожного ви-
ду інвалідності слід розглядати окремо. Якщо розглядати проблему 
людей з порушенням зору, то специфіка професійного навчання, 
обумовлена обмеженням доступу до інформації. Відсутність мож-
ливості самостійного читання навчальної літератури, видрукуваної 
плоским (звичайним) шрифтом, сприйняття інформації з дошки або 
екрана проектора істотно ускладнюють для незрячих, процес на-
вчання. На жаль, фонд книг для вищих шкіл, університетів віддруко-
ваних рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, в бібліотеках мізерно 
малий але у нас зараз століття інноваційних технологій, тому вони 
повинні вирішувати подібні завдання. Дуже багато пишуть про перс-
пективи сенсорних технологій. Але якщо мова йде про людей з об-
меженим зором, виникає проблема, хоча сенсорний екран і сприй-
має дотик, але відповідає виключно візуальною інформацією. Тому 
вчені взяли на себе відповідальність вирішити цю проблему. Був 
розроблений сенсорний зчитувач для сліпих, який виправить ситу-
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ацію шляхом перетворення звичайного тексту в шрифт Брайля. Шрифт 
Брайля — це спеціальний шрифт, призначений для читання і письма 
незрячими людьми. Складається він з рельєфних точок. Пристрій 
«Haptic Braille» або сенсорний зчитувач для сліпих нагадує за зов-
нішнім виглядом звичайну комп’ютерну мишу. Він поєднує в собі 
дві технології — рідкокристалічний екран і п’єзоелектричні пере-
творювачі. Ця система працює насправді просто. Людина з обмеже-
ними зоровими здібностями просто розташовує зчитувач «Haptic 
Braille» поверх тексту та «читає». Пристрій сканує і розпізнає бук-
ви і замість виведення на екран, виводить вібрації на сенсорну по-
верхню. Так як в основі шрифту Брайля лежать точки і прогалини, 
сильна вібрація екрану означатиме точку за Брайлем, а слабка — 
пробіл. Добровольці, що прийняли участь у дослідженні, освоїли 
пристрій без особливих труднощів, та через 1,25 секунди вони роз-
пізнавали виведене слово. Таким чином можна сказати що пристрій 
«Haptic Braille» буде дуже корисним у навчанні. Взагалі, сучасні 
технології покликані полегшувати і покращувати життя всіх людей 
без винятку. 

 
 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ ОБМЕЖЕННЯМИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

Роганов М. М. 
Інститут підвищення кваліфікації, та перепідготовки кадрів 
м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 32, 06264 41 63 13, 

e-mail: marinavik@ukr.net 

Сучасний стан вищої освіти людей з особливими потребами ха-
рактеризується використанням різноманітних інноваційних форм 
навчання. 

Створення рівних можливостей для студентів з особливими по-
требами та безбар’єрного освітнього середовища є принципами інте-
грації навчального, виховного та реабілітаційного процесів, в рам-
ках яких вирішуються завдання органічної трансформації студентів 
з особливими потребами з пасивних споживачів освітніх і реабілі-
таційних послуг в активних, свідомих і кваліфікованих користува-
чів, здатних творчо застосовувати спеціальні знання і методи для 
продуктивної діяльності, спрямованої на зняття бар’єрів в освітній, 
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професійній і побутовій сферах, в самопізнанні, саморозвитку і са-
мореалізації. А саме цьому сприяє певний розвиток інформаційно-
комунікативної культури особистості. 

Людина з розвиненою інформаційно-комунікативною культурою 
характеризується як особистість, що володіє цілим комплексом 
знань і умінь: 

– по-перше, це володіння тезаурусом, що включає такі поняття, 
як інформаційні ресурси, інформаційний світогляд, інформаційне се-
редовище, інформаційне поведінка тощо; 

– по-друге, вміння грамотно формулювати свої інформаційні по-
треби і запити; 

– по-третє, здатність ефективно та оперативно здійснювати са-
мостійний пошук інформації за допомогою як традиційних, так і не-
традиційних, в першу чергу, комп’ютерних пошукових систем; 

– по-четверте, вміння раціонально зберігати та оперативно пе-
реробляти великі потоки і масиви інформації;  

– по-п’яте, знання норм і правил «інформаційної етики» та вмін-
ня вести інформаційно-комунікаційний діалог [1, 2]. 

Інтернет-технології — один із засобів формування інформацій-
но-комунікативної культури студентів з обмеженими фізичними мож-
ливостями, оскільки в комп’ютерних технологіях є потенційні ре-
абілітаційні можливості. Оволодіння ними, з одного боку, дозволяє 
людині з обмеженням життєдіяльності включатися в багато сфер 
соціуму разом із здоровими людьми, а з іншого боку, спеціальні 
комп’ютерні продукти, технології і апаратні засоби дозволяють за-
повнити раніше втрачені або не розвинені якості. Ефективна форма 
організації життєдіяльності, необмежений доступ в інформаційне се-
редовище дають можливість отримати професію в умовах дистан-
ційного навчання — все це лише мала частина можливостей соціо-
культурної реабілітації молоді з особливими потребами, пов’язаних 
із залученням їх до сфери користування комп’ютерами. Ряд сучасних 
дослідників пропонує розглядати нові інформаційні технології як 
специфічний вид символічної реальності, яка створюється на основі 
взаємодії комп’ютерної техніки і соціуму. Однією з особливостей 
цих технологій є надання можливості людині не тільки спостерігати 
і переживати цю символічну реальність, але і активно діяти в ній. 
Більш продуктивним представляється розуміння Інтернету як потен-
ційного середовища для людей з інвалідністю при формуванні нової 
соціально-культурної практики, заснованої на інтеграції і об’єднанні 
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того, що вже існують, в першу чергу науки, мистецтва і релігії. Се-
редовища, що дозволяє людині повернутися до цілісного світосприй-
мання, до наповненого сенсом існування. 

Разом з викладачами Центру духовно-інтелектуального розвит-
ку було створено соціальну мережу «Інваленд» засобами Інтернет-
технологій. Головною метою створення, діяльності і розвитку со-
ціального сайту «Інваленд» є допомога людям з обмеженими мож-
ливостями, в пошуку нового, могутнього каналу спілкування, роз-
витку і інтеграції в світову спільноту, шляхом впровадження в їх 
життя комп’ютерних і інформаційних технологій. Головні завдання, 
які ставить перед собою соціальна мережа «Інваленд» — це адап-
тація інвалідів до життя в інформаційному суспільстві і викорис-
тання новітніх технологій як засобів соціальної реабілітації і адап-
тації інвалідів в суспільство, формуванню у них інформаційно-кому-
нікативної культури [5]. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ 

Шевелюк В. О. 
VI курс, група КМ-61/12М, Університет «Україна» 

науковий керівник: к. т. н, професор Зеленський К. Х. 

Більше 5% населення світу — 360 мільйонів чоловік (328 мільйо-
нів дорослих людей і 32 мільйони дітей) — страждають від тяжкої 
втрати слуху. Під такою втратою слуху розуміється втрата слуху у 
вусі, на яке людина чує краще та яка перевищує 40 дБ у дорослих 
людей і 30 дБ у дітей. Більшість таких людей живе в країнах з низь-
ким і середнім рівнем доходу. 

Приблизно кожна третя людина у віці старше 65 років страждає 
від тяжкої втрати слуху. Найвища поширеність цього стану в даній 
віковій групі відзначається в Південній Азії, Тихоокеанському ре-
гіоні Азії та в Африці на південь від Сахари. 

Хоча до 95% інформації ми отримуємо за допомогою зору, без 
решти 5% світ дуже багато втрачає. Особливо якщо мова йде про 
звук, якого позбавлені глухі і слабочуючі. Уявіть собі, що ви пос-
тійно ходите в навушниках і не чуєте сигналів машин, звернень на 
вулиці, криків про допомогу, що наближаються загрози... Щоб до-
помогти глухим і слабочуючим людям орієнтуватися у світі і від-
чувати, коли їх окликають, були розроблені спеціальні ґаджети. 

Існує велика кількість концепцій, технологій, а також ґаджети, які 
можуть допомогти людям з цією проблемою. Я представлю кілька 
технологій які, на мій погляд, можуть допомогти. 

Ґаджет Communicaid 
Життя глухих людей, щодня схильних до небезпеки, можуть по-

ліпшити сучасні ґаджети, наприклад, Communicaid — система при-
строїв, що дозволяють здійснити спілкування між глухими і чуючи-
ми людьми, а також попереджати людей з обмеженими можливостями 
про події, що відбуваються навколо них. Jae Pyung Lee розробив 
систему, що складається з трьох пристроїв: Visual Sound Station, 
Visual Sound Glasses і Mobile Communicator, яка інформує людей, 
позбавлених слуху про події, що відбуваються навколо них. 

Visual Sound Station 
Visual Sound Station — це невеликий портативний ґаджет для 

домашнього використання, оснащений прозорим дисплеєм і двома 
високочутливими MEMS мікрофонами, які реєструють звуки. 
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Visual Sound Glasses 
Окуляри Visual Sound Glasses оснащені двома мікрофонами, які 

реєструють звуки навколишнього середовища — гудок автомобіля 
або сирена і дають власникові інформацію про становище джерела 
звуку. 

Mobile Communicator 
Mobile Communicator має всі опції звичайного смартфона: відео-

дзвінки, SMS, e-mail, і використовує text-to-voice і voice-to-text тех-
нології: ґаджет переводить мову людини в текст, і навпаки. 

Ґаджет Acoustic Poetry 
Концептуальний девайс Acoustic Poetry призначений для того, щоб 

перетворювати звуки, яких не судилося почути глухому, в слова. 
Але не самостійно, а за допомогою слуху іншої людини. Все, що пот-
рібно зробити, це висунути з пенала-коробочки Acoustic Poetry — 
динамік з мікрофоном, щоб записати те, що діється навколо, а по-
тім по бездротовому зв’язку (швидше за все, wi-fi, але можливо і 
через bluetooth) цей файл передати «опікуну», щоб той його про-
слухав, і прислав текстову версію звуків. 

Окуляри для глухих Hirmi 
Окуляри були створені як проект для конкурсу благодійного фонду 

Джеймса Дисон (James Dyson). The James Dyson Award співпрацює 
з вісімнадцятьма країнами світу. Це студентське змагання, місією 
якого стало заохочення нового творчого покоління інженерів-конс-
трукторів і дизайнерів. 

 
 
СИСТЕМА ЗБОРУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ  

ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  
ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Шевченко Ю. 
6-й курс, група ПА-61м, Університет «Україна», 
тел. 093-914-43-06; е-мейл: shevayura@gmail.com 

науковий керівник: Вольневич О. І. 

Важливим для навчання та розвитку в інклюзивній освіті є надан-
ня можливості висловлювати свої думки та пропонувати ідеї щодо 
змін або розширення наявних систем з подальшим їх обговоренням, 
оцінюванням та пропонуванням альтернативних варіантів або інших 
сфер застосування. 
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Використання інструментів для колективного оцінювання та об-
говорення пропозицій може бути використане для соціальної інте-
грації людей з обмеженими можливостями шляхом за діяння їх в 
колективних дискурсах та генерації нових ідей. 

Подібні системи можуть бути впроваджені до навчально-вихов-
них закладів, а запропоновані безпосередніми учасниками процесу 
інновації та зміни можуть бути використані установою для підви-
щення якості надання знань, покращення умов навчання або вдос-
коналення існуючих процесів, оскільки більшість пропозицій вини-
кає саме під час процесу навчання, але без наявності зручних інстру-
ментів для збору пропозицій вони безслідно зникають лише підви-
щуючи рівень невдоволення загальним становищем. 

Існуючі системи збору пропозицій умовно поділяють на декіль-
ка типів. 

Простішим типом являються публічні збирачі пропозицій, одним з 
яких є Google Moderator як частина сервісів Google apps. Його при-
значення полягає саме в зборі пропозицій та запитань відвідувачів 
сервісу. Є можливість додавати нові записи, або голосувати за вже 
існуючі. Найбільш затребувані займають верхні позиції в списку 
пропозицій що робить їх більш помітнішими. Але цей сервіс є від-
критим та будь-хто за наявності посилання може переглядати та 
оцінювані ідеї розміщені за ним. Також менше відомі системи цієї 
категорії: SuggestionBox, Featurelist. 

Більш комплексні системи супроводжують повний циклу життя 
пропозиції. Вони не є публічними і використовуються лише всере-
дині установи щоб запобігти потрапляння корисних інновацій до 
конкурентів. Більшість не є безкоштовними. Різняться між собою за 
надаваними можливостями та функціями. 

Представлена робота полягала в створенні системи для зберіган-
ня та колективного обговорення пропозицій. 

В межах цієї роботи розроблено веб-сервіс, що надає змогу: 
– зберігати та редагувати свої пропозиції; 
– переглядати та брати участь в обговоренні пропозицій інших 

учасників системи; 
– пропонувати варіанти використання представленим пропози-

ціям; 
– оцінювати пропозиції та запропоновані варіанти використання 

інших людей. 
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Програмне забезпечення виконано на мові програмування PHP та 
використовує систему управління реляційними базами даних MySQL 
для накопичення та зберігання інформації. Використання цих техно-
логій спрощує встановлення та налаштування серверу та дає мож-
ливість розгорнути сервіс на сервері хостинг провайдера. Доступ до 
системи мають тільки зареєстровані адміністраторами користувачі, 
розпізнавання котрих проходить за перевіркою пари імені корис-
тувача та його паролю. 

Система успішно експлуатується в НТТУ КПІ з початку 2012 року. 
 
 

ІНТЕРАКТИВНА РУКАВИЧКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ  
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗОРУ І СЛУХУ 

Шийко М. М. 
VI курс, група ПА-61/12М, Університет «Україна», 

тел. (093)5107059 
науковий керівник: Забара С. С. 

Проходячи по вулицях або стоячи в супермаркетах в черзі перед 
касою, часто можна побачити людей, які спілкуються жестами. Ін-
валідність — діагноз, але не вирок. На даний момент соціальна ак-
тивність людей з обмеженими можливостями не так вже й висока, 
адже дійсно ефективних програм для них діють небагато (принаймні, 
в нашій країні). Але троє вчених з німецької науково-дослідницької 
лабораторії Design Research Lab намагаються власними силами змі-
нити ситуацію: вони винайшли інноваційний пристрій для людей з 
серйозними порушеннями зору і слуху. Том Бьелінг (Tom Bieling), 
Ульріке Гольнер (Ульріке Gollner), Гесче Жуст (Gesche Joost) — 
ось імена героїв. Ці вчені розробили спеціальну «електронно-кому-
нікативну» рукавичку для інвалідів. Новинка є частиною проекту 
«DESIGNABILITIES — Інвалідність стиль Взаємодія», який спря-
мований на розвиток перспектив в області інтерактивного дизайну 
і поліпшення інформаційно-комунікаційних технологій для людей з 
обмеженими можливостями. Назву винахід отримав таку — «Мо-
більний Lorm Рукавичка». «Lorm» в цьому випадку відсилає нас до 
відомої в нешироких колах абетці Лорм. Ієронім Лорм — псевдо-
нім німецького філософа і поета Генріха Ландесмана. У віці п’ят-
надцяти років він почав помічати, що втрачає зір. Тому вигадав спе-
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ціальну абетку для рук. Суть її полягає в тому, що натискання на 
певні точки долоні відповідають буквам алфавіту. Саме за таким 
принципом зроблена рукавичка. Якщо робити висновок, то виникає 
питання: для чого ж вона створена? Для того, щоб слабо зорі і сла-
бочуючі люди могли комфортно спілкуватися по телефону і пере-
давати повідомлення на відстань. Рукавичка складається з безлічі 
спеціальних датчиків і міні-вібраторів. Вони, за допомогою магіч-
ної дії Blutooth, перетворять імпульси від натискання на клавіші в 
сигнали, які перекодуються у текст і відправляються на телефон у 
вигляді повідомлень. Також ця операція працює і в інший бік. По-
відомлення передаються прямо на рукавичку у вигляді вібрацій в 
певних точках долоні. Поки що «комунікативна» рукавичка — всього 
лише прототип. Але, за словами головного розробника Тома Бьелі-
нга, це тільки початок. 

 
 
ВИБІР СТРУКТУРИ САЙТУ ІНТЕРЕНТ-ПІДТРИМКИ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ  

З ЙОГО НАПОВНЕННЯ 

Щербина О. А. 
Університет «Україна», м. Київ, (044) 423-72-30, oscherbyna@i.ua 

Васильєва К. С. 
Київський національний університет будівництва і архітектури, 

тел. (044) 241-55-07, vkseniya@bigmir.net 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 
вищому навчальному закладі важко уявити без створення сайту Ін-
тернет-підтримки навчального процесу. В умовах денної форми на-
вчання сайт не тільки виконує покладені на нього важливі задачі, а 
й служить навчальним полігоном, на якому викладачі мають змогу 
поступово опанувати дистанційні технології, щоб потім, набувши до-
свіду, перейти до їх повномасштабного використання вже в умовах 
дистанційної форми навчання, зокрема в галузі інклюзивної освіти. 

В цій доповіді ми розглянемо два питання, що завжди виника-
ють при створенні такого сайту: це вибір його структури та органі-
зація робіт з наповнення сайту навчальними матеріалами. 

Як відомо, сайт Moodle складається з курсів (навчальних дисцип-
лін). Курси на сайті подані не одним спільним списком, а містяться 
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в категоріях курсів, як файли в папках. Права доступу до них нада-
ються на рівні цих категорій. Наприклад, декан може переглядати усі 
курси в категорії свого факультету, а завідувач кафедри — всі курси 
в підкатегорії своєї кафедри. Отже, структура категорій курсів мо-
же повторювати адміністративну структуру навчального закладу: в 
категоріях факультетів містяться підкатегорії кафедр, де зібрані кур-
си, що викладаються цією кафедрою. Така структура сайту зручна 
для викладачів, але незручна для студентів, які, звісно, хотіли би 
бачити курси, які вони вивчають, зібраними в одному списку, а не 
вишукувати їх на різних кафедрах. Для студентів зручнішою була б 
інша структура сайту, де у категоріях факультетів містилися б підка-
тегорії спеціальностей і курсів (років навчання), де зібрані дисцип-
ліни, які вивчаються студентами цієї спеціальності на цьому курсі, 
однак така структура є незручною для викладачів. 

Вказані протиріччя ми пропонуємо розв’язати шляхом викорис-
тання на сайті обох видів структур, причому самі курси (щоб уник-
нути їх дублювання) зберігаються у структурі першого типу, а другий 
тип структури реалізується у вигляді не самих курсів, а гіперпоси-
лань на ці курси, роль яких виконують діяльності модуля субкурс, 
завдяки яким в одному журналі оцінок збираються підсумкові оцін-
ки студентів з усіх дисциплін, які вони вивчають, та розраховується 
їх рейтинги. 

Організація робіт з наповнення сайту інформаційними і навчаль-
ними матеріалами може бути організована як виконання низки етапів, 
на кожному з яких адміністратор сайту ставить конкретне завдання 
і навчає способам його виконання менеджерів інститутів чи факуль-
тетів, які, в свою чергу, проводять такі самі заняття для кафедраль-
них менеджерів, котрі навчають викладачів, надають їм допомогу, 
контролюють виконання поставленого завдання і звітують про це перед 
менеджерами вищого рівня та керівництвом відповідних структур-
них підрозділів університету. Такими етапами є призначення та на-
дання прав менеджерам сайту, створення курсів та призначення їх 
викладачів, наповнення курсів наявними електронними навчальними 
ресурсами і розробка нових тощо. 

Для цього на сайті створюється окремий курс Moodle, в якому для 
кожного з етапів створюється окреме завдання, де чітко формулю-
ється хто, що, як і в які терміни має зробити і як прозвітувати про 
виконану роботу. Курс містить детальні покрокові інструкції, де 
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описаний хід виконання усіх передбачених завданням робіт, саме 
через цей курс викладачі повідомляють про виконані ними роботи. 
Тобто система Moodle виступає тут і як предмет вивчення, і як за-
сіб, за допомогою якого воно здійснюється. Позитивним елементом 
такого підходу є й те, що підвищення кваліфікації викладачів відбу-
вається у вигляді навчання на робочому місці, без відриву від ро-
боти. При цьому викладач не втрачає часу на виконання жодних на-
вчальних вправ, а лише виконує свої звичні професійні обов’язки, 
застосовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології. 
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кафедра дизайну, Інженерно-технологічний інститут, 

Університет «Україна» 

Освітлення в житті людини відіграє дуже важливу роль. Як ві-
домо, близько 90% інформації людина одержує через органи зору. 

При поганому освітленні людина швидко стомлюється, падає 
продуктивність її праці, зростає потенційна небезпека помилкових 
дій та ймовірність виникнення нещасних випадків. Згідно зі стати-
стикою, до 5% травм можна пояснити недостатнім освітленням на 
об’єкті, а в 20% випадків воно сприяло виникненню травм. 

До основних фізичних характеристик освітлення відносять: світ-
ловий потік (одиниця виміру — лм — люмен), освітленість (лк — 
люкс), силу світла (кд — кандела), яскравість (нт = кд/м2 — нит). 

Освітлення буває двох видів: природне і штучне. 
Природне освітлення за конструктивним виконанням поділяють 

на бічне, верхнє і комбіноване. Бічне освітлення здійснюється через 
віконні отвори, а верхнє — через світлові прорізи в покрівлі й пере-
криттях (аераційні та зенітні ліхтарі). Джерелом природного освіт-
лення є сонце. У спектрі денного світла присутні необхідні ульт-
рафіолетові промені, крім того, воно добре розсіюється. Природне 
освітлення на підприємствах громадського харчування має широко 
використовуватися як найбільш сприятливе для зору. Основні ви-
моги до природного освітлення — рівномірність і глибина проник-
нення денного світла всередину приміщення. Природне освітлення 
залежить від ряду чинників: орієнтації вікон по відношенню до сторін 
світла, розмірів, конструкції і затемнення вікон, розмірів та забарв-
лення приміщення, світлового клімату місцевості. 
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У виробничих, торговельних і адміністративних приміщеннях від-
ношення площі вікон до підлоги повинен становити не менше 1:8, 
а в побутових 1:10. Приміщення освітлюються краще, якщо вікна 
розташовуються на відстані 80–90 см від рівня підлоги. Заміна при-
родного освітлення штучним можливе у приміщеннях, що вимагає 
цього за умовами технологічного режиму (холодильні камери), а 
також у приміщеннях, які не потребують постійного зорового спо-
стереження за функціонуванням об’єктів (машинні відділення холо-
дильника і підйомника, складські приміщення, вентиляційні камери), 
ряд приміщень (коридори, гардеробні, душові, санвузли, мийні тощо). 

Штучне освітлення на підприємствах громадського харчування 
може бути загальним або комбінованим. Як джерела світла викорис-
товуються світильники різних типів. Залежно від характеру розпо-
ділу освітлення світильники діляться на три групи: прямого, відби-
того і розсіяного світла. До світильників прямого світла відносяться 
ті, що 90% світлового потоку направляють в нижню зону приміщен-
ня. Застосовуються вони в основному в виробничих приміщеннях. 
До світильників розсіяного світла відносяться такі, що розподіля-
ють світловий потік як в нижню, так і у верхню зону приміщення. 
Світильники відбитого світла не менше 90% світла направляють 
вгору, при цьому важливо, щоб стелі і стіни мали світле забарв-
лення. Для висвітлення суспільних і виробничих приміщень широ-
ко застосовують люмінесцентні, галогенові лампи, які володіють 
великими перевагами перед лампами розжарювання. На підприєм-
ствах громадського харчування: а) у торговельних залах, кафе, рес-
торанах, столових при лампах розжарювання — 75 лк, при люмінес-
центних лампах — 200 лк; б) у заготівельних та доготовочних 
цехах, хліборізки, мийних при лампах розжарювання — 75 лк, при 
люмінесцентних лампах — 200 лк; в) у гардеробних, туалетах, 
складських приміщеннях, при лампах розжарювання — 75–100 лк. 
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Для створення комфортного середовища, що дозволяє інвалідам 
та людям похилого віку відчувати себе комфортно і безпечно, не-
обхідно знання будівельних норм. У них закладені вимоги до па-
раметрів зовнішнього і внутрішнього середовища, що задовольняє 
умовам розглянутої соціальної групи. Такі правила були введені в 
1992 році, а деякі з них наведені нижче. 

При проектуванні середовища для осіб похилого віку необхідно 
враховувати як функціональні особливості організму, так і ціннісні 
орієнтації особистостей (соціально-психологічний аспект). 

Виконання вимог «Рекомендацій для проектування будівель для 
інвалідів», дає можливість використовувати приміщення особам з 
легкими формами дефектів психіки, інвалідам з порушенням фун-
кцій внутрішніх органів, а також людям похилого віку та ослабле-
ним людям. При проектуванні інтер’єрів для маломобільного насе-
лення слід враховувати антропометрію і ергонометричні параметри 
людей похилого віку. 

До санітарно-гігієнічних приміщень квартир для людей похилого 
віку відносяться санітарні вузли та кухні, що і розглядається в тезі. 

При плануванні санвузла для літніх людей рекомендується за ра-
хунок розміщення меншої кількості обладнання збільшити ширину 
різних проходів. Замість ванни рекомендується встановити душ, об-
ладнаний сидінням, ширина проходу до нього повинна становити 
не менше 1 метра. Для зручності користування умивальник і руко-
мийник рекомендується встановлювати на висоті 85 см від рівня 
підлоги. Унітаз встановлюється з урахуванням розташування верху 
сидіння на висоті 50 см від рівня підлоги (на рівні сидіння інвалід-
ного візку). Відстань між ванною і тримачем рушників або сушкою 
має становити близько 50–70 см. Покриття підлоги в санвузлах має 
бути з рифленою або шорсткою поверхнею, що дозволяє уникати 
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ковзання і можливих падінь, бо вологі приміщення лідирують за 
кількістю випадків побутового травматизму. З цієї ж причини всі 
труби та електропроводка повинні бути прокладені приховано, щоб 
усунути будь-яку можливість контакту. Краї меблів ванної не по-
винні бути гострими або повинні бути захищені спеціальним по-
криттям. Можливе використання спеціальної сантехніки. Провідні 
світові виробники виділяють сантехніку для інвалідів в групу спе-
ціальної продукції. 

При проектуванні кухні дизайнери намагаються зробити її не-
великою, щоб люди похилого віку чи інваліди могли без складно-
щів нею користуватись. Пропозиція дизайн бюро «Product Tank» 
пропонує варіант кухні для мало мобільних груп населення з ура-
хуванням основних особливостей. Маленькі габарити кухні, щоб 
звузити пересування між обладнанням. Все розроблено, щоб всі 
роботи можна було виконати сидячи. Ноги можна розмістити під 
раковиною, що полегшує процес готування і миття посуду. У рако-
вині є спеціальний знімний обмежувач, який розділяє її на дві сек-
ції. Зона приготування трохи втоплена, для того щоб коли щось 
проллється, це легко можна було змити в раковину. У плиту вбу-
довані два котли, які позбавляють від необхідності перенесення 
важких каструль та ризику стати ошпареним. Спеціальні датчики 
контролюють перелив води в котлах і включення без води. Котли 
можна витягнути для очищення. Температурні шкали зроблені кон-
трастними. Спеціальні смуги забезпечують візуальну інформацію, 
який датчик для якого елементу. Сковорідка замінена в спеціальні 
пластини для смаження. 

Говорячи про кольорову гаму і стилі інтер’єру для літньої лю-
дини, ви не помилитеся, якщо виберете класику: поєднання стри-
маності і елегантності як не можна краще підходить для такого ін-
тер’єру. Оскільки, швидше за все, літній власник кімнати буде про-
водити в ній досить багато часу, потрібно подбати про те, щоб в 
інтер’єрі нічого не дратувало очей, а навпаки, сприяло відпочинку. 
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кафедра дизайну, Інженерно-технологічний інститут, 

Університет «Україна» 

Україна давно і впевнено заявила про своє бажання бачити себе 
рівною серед країн європейської спільноти. Але одного бажання 
замало. Необхідно зробити багато конкретних кроків, щоб набли-
зити стандарти нашого життя до європейських. Йдеться зокрема 
про увагу та повагу до нагальних потреб людей з обмеженими фі-
зичними можливостями, їх вільний доступ до державних та гро-
мадських установ, медичних, освітніх і культурних закладів, а також, 
що не менш важливо, проектування їхнього житла, зокрема мало-
поверхових житлових будинків. Будь-яке середовище, що проекту-
ється, повинно насамперед забезпечити маломобільним групам мож-
ливість самостійного образу життя. Для вирішення зазначеної про-
блеми важливе значення мають пандуси — спеціальні пристосу-
вання, якими інвалід-візочник може самостійно (без допомоги сто-
ронніх осіб) потрапити в потрібний заклад чи установу, а також до 
свого будинку [1]. 

У будинку повинен бути як мінімум один вхід, пристосований 
для ММГН, з поверхні землі і з кожного доступного підземного 
або надземного переходу, у цьому будинку. 

«Пандус» або «аппарель» — похила поверхня, що дублює схо-
ди, збудована на підставі ДБН В.2.2-9-99 для пересування осіб, які 
користуються колісними кріслами та для переміщення вантажів за 
допомогою технічних засобів [2]. Перш за все, встановлювати пан-
дуси необхідно у місцях перепаду горизонтальних рівнів, що пере-
вищують 4 см: на пішохідних дорогах, біля входів і всередині по-
мешкань, будівель і споруд. Максимально допустима висота перепаду 
рівнів становить не більше 1,3–1,5 см. Пандус завжди складається з 
трьох частин: 1 — горизонтальний майданчик біля основи пандуса; 
2 — нахилена поверхня пандуса; 3 — горизонтальний майданчик 
на верхньому рівні. Одна з найбільш поширених помилок під час 
проектування пандуса полягає в тому, що архітектори або забува-
ють передбачити горизонтальний майданчик біля основи пандуса, 
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або його розмірів недостатньо, щоб на інвалідному візку під’їхати 
до нахиленої частини пандуса. Розміри майданчика на верхньому 
рівні повинні забезпечити можливість повного горизонтального роз-
ташування на ній візка. Це забезпечить надійне і безпечне розта-
шування візка, в якому людина може забрати руки з коліс і звільни-
ти їх для інших рухів (витягнути ключа з кишені, відчинити двері 
тощо). Отже, на початку і на закінченні пандуса треба встановлю-
вати горизонтальні майданчики, ширина яких є не меншою за ши-
рину пандуса, а довжина — не менше 1,5 м. Під час будівництва 
пандусів необхідно також обов’язково дотриматися ще однієї ви-
моги — покриття пандуса має становити суцільне полотно. В жод-
ному разі не можна застосовувати спрямовуючі швелери. Якщо пан-
дус призначений для одностороннього руху інваліда на візку, у та-
кому випадку достатньо, щоб його ширина становила 900–1000 мм, 
якщо — для двостороннього зустрічного руху людей на візках, 
ширина пандуса повинна бути не меншою ніж 1800 мм. Нахил пан-
дуса визначають як співвідношення висоти підйому пандуса до дов-
жини горизонтальної проекції його нахиленої ділянки. Цей нахил 
можна визначати як співвідношення або вказувати у відсотках. Якщо 
треба збудувати пандус біля сходинки, що має висоту 10 см, треба 
відміряти від неї метр, і потім вирівняти цей перепад у вигляді на-
хиленої поверхні. У цьому випадку буде збудовано пандус з нахи-
лом 1:10 (або 10%). Нахил пандуса повинен бути не більшим ніж 
1:12, а для підйому на висоту до 0,2 м — не більше 1:10. На зовніш-
ніх (тих, які не прилягають до стін) бокових краях пандуса і гори-
зонтальних майданчиках повинні бути бортики висотою не менше 
0,05 м, щоб візок не міг зісковзнути. Висота підйому кожного маршу 
пандуса не повинна перевищувати 0,6 м. У випадку перевищення 
цієї норми, повинні бути передбачені проміжні майданчики. Якщо 
пандус прямий і не змінює свого напрямку, ширина проміжного 
майданчика повинна дорівнювати ширині пандуса (900 мм), а гли-
бина — 1400–1500 мм. Якщо пандус змінює свій напрям на 180 гра-
дусів, глибина проміжного майданчика повинна становити не мен-
ше 1500 мм, а ширина — дорівнювати ширині двох сусідніх маршів, 
тобто 1800 мм. Такого майданчика буде достатньо для того, щоб 
розвернути візок на 180 градусів [3]. 

Окремим важливим питання у проектуванні пандусів є перила 
[http://jurist.org.ua] 
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Схеми влаштування пандусів: 

1 — похилий елемент пандуса; 2 — огородження; 3 — площадка [4] 
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ВРАХУВАННЯ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ДАНИХ ЛЮДИНИ  
В ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ.  
ПРИСТОСУВАННЯ СКВЕРІВ  

ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

О. Р. Горбик, М. Я. Ковтун 
кафедра дизайну, Інженерно-технологій інститут, 

Університет «Україна» 

При дизайнерському проектуванні необхідне з’єднання в ціліс-
ній структурі і гармонійній формі всіх суспільно необхідних влас-
тивостей проектованого об’єкта. Дизайн моделює предметне, тобто 
штучне середовище, що оточує людину. Він не просто змінює пред-
метне середовище — він його створює у відповідності з певними 
потребами, ідеалами і завданнями. Під словосполученням «ланд-
шафтний дизайн» розуміється вид діяльності, спрямований на ство-
рення таких умов, в яких людина змогла би возз’єднатися з приро-
дою, відчути гармонію життя, і саме це є нагальною потребою її за 
умов урбанізованого, інформаційного суспільства. 

Сучасний ландшафтний дизайн бере свої витоки з традиції са-
дово-паркового мистецтва, яка має дуже давню історію. Людина 
завжди, ще з часів стародавнього світу, намагалась нівелювати або 
компенсувати свою неминучу відірваність від природи тим чи ін-
шим чином. Характерно, що у місцях більш менш великої скупче-
ності людей, це завжди були штучні форми організації природного 
середовища, тобто стилізація. 

Найпоширенішим об’єктом ландшафтного дизайну є сквер. Сквер 
(англ. square — площа) — упорядкована і озеленена територія все-
редині житлової або промислової забудови. Зазвичай представляє 
собою ділянку величиною 0,15–2 га; розміщується на площі, пере-
хресті вулиць, або на прилеглій до вулиці ділянці кварталу. Плану-
вання скверу включає доріжки, майданчики, газони, квітники, окремі 
групи дерев, чагарників, розташування лав для сидіння, альтанок, 
оглядових майданчиків, фонтанів. Призначається для короткочасно-
го відпочинку пішоходів, літніх людей і дітей; художнього оформ-
лення архітектурного ансамблю. У більшості випадків площа скве-
ру не перевищує 2 га, але зустрічаються сквери і досить значних 
розмірів. 
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Якщо ми говоримо про створення предметно-просторового сере-
довища в цілому, то можемо і повинні мати на увазі, що створюєть-
ся воно як для людської спільноти, так і для окремої людини. Будь 
який дизайн-проект в кінцевому сенсі стає предметом чи об’єктом 
споживання, тобто споживацьким продуктом. І як продукт, має від-
повідати певним критеріям. Дослідження споживчих властивостей 
об’єктів дозволяють визначити конкретні вимоги до якості об’єктів, 
які проектуються. Для цього проводиться аналіз функціональних і 
ергономічних вимог до об’єкту, що розробляється, формується уяв-
лення про естетичні вимоги споживачів. 

При аналізі функціональних вимог виявляється специфіка цілей 
і умов його експлуатації, показники, що характеризують його ком-
фортабельність, зв’язок з людиною і довкіллям. Ергономічний ана-
ліз охоплює антропометричні, фізіолого-гігієнічні та психологічні 
фактори взаємодії людини з середовищем і об’єктом, що розробля-
ється. Ширина доріжок, висота щаблів, кут нахилу пандусів, висота 
поручнів альтанок тощо мають враховувати потреби всіх можли-
вих груп населення. Особливу увагу слід приділити потребам осіб 
з особливими потребами. 

Створення комфортних умов для (при) адаптації мало-мобільних 
груп населення в предметному середовищі є дуже актуальним за умов 
зростаючої гуманізації суспільства і виконання вимог положень прав 
людини. Задоволення вимог комфортності для інвалідів вимагає знання 
антропометрії — пропорцій тіла людини у статичному положенні 
(стоячи і сидячи), та в русі за допомогою відповідного пристосу-
вання (колясок, милиць тощо). Толерантне і турботливе ставлення 
до людей з особливими потребами є візитівкою зрілого суспільства. 

 
 
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЕРГОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ 

ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ, 
ПРИ ПРОЕКТУВАННІ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ  

З ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
О. Р. Горбик, Г. М. Кошель 

кафедра дизайну, Інженерно-технологічний інститут, 
Університет «Україна» 

За кордоном до усвідомлення проблем створення безбар’єрного 
середовища прийшли після I–II світових війн, у зв’язку з появою 
великої кількості людей з різними фізичними і психічними вадами, 
у тому числі і інвалідів. Наявність великої кількості осіб даної кате-
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горії в Україні обумовлює необхідність проведення заходів, спря-
мованих на покращення умов обслуговування інвалідів, а також їх 
залучення до повноцінної суспільно-корисної праці. Інваліди кожної 
категорії потребують специфічної опіки, а для ведення нормальної 
життєдіяльності потребують спеціальних архітектурно-просторових 
вирішень. 

Особливо це актуально для інвалідів з ураженням опорно-рухової 
функції, оскільки при проектуванні архітектурного середовища для 
них, поруч зі специфікою способу життя, необхідно враховувати роз-
міри крісел-візків та інших пристроїв, які використовуються інва-
лідами для пересування, відпочинку, підвищувати комфортність, під-
силювати природні мотиви в житловому середовищі. Для інвалідів, 
що пересуваються на кріслі-колясці, велике значення мають розмі-
ри зони, необхідної для вільного маневрування. Найменші розміри 
цієї зони для повороту крісла-коляски на 90°, повинні бути не ме-
нше 1,3×1,3 м, для повороту на 180° — 1,3×1,4 м, для розвороту на 
360° — 1,4×1,4 м. 

Розробка і впровадження ще на стадії проектного процесу ерго-
номічних рекомендацій є складовою частиною широкої програми 
заходів, спрямованих на подальше підвищення ролі людського фак-
тора у всіх сферах суспільного життя. При проектуванні необхідно 
враховувати специфічний технологічний простір, тобто розміри вер-
тикальних і горизонтальних зон досяжності кінцівок інваліда. Вста-
новлено, що у інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату, у 
порівнянні зі здоровими людьми, значно зменшуються розміри ве-
ртикальних і горизонтальних зон досяжності кінцівок. Верхньою 
точкою досяжності інваліда на кріслі-колясці приймається: для чо-
ловіків 1700 мм, для жінок — 1600 мм. Передня точка досяжності 
для чоловіків 800 мм, для жінок — 700 мм. Бічна точка досяжності 
для чоловіків 1100 мм, для жінок — 800 мм. 

Всі проїзди і господарські майданчики повинні мати асфальтове 
покриття, доріжки пристосовані для пересування інвалідів. При близь-
кості житлових груп до парку, лісопарку або водоймища можна ско-
рочувати рекреаційні простори в житлових групах. При вирішенні 
дизайну житлової групи треба приділити увагу розробці малих ар-
хітектурних форм. До числа найчастіше вживаних у благоустрої жит-
лових дерев’яних груп елементів дизайну для ММГН належать: 
лави, альтанки, перголи, трельяжі. Залежно від наявності місцевих 
будматеріалів, характеру пейзажу і кількості відвідувачів вибирають 
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розмір, форму, конструкцію й стиль оформлення альтанки. Перевагу 
надають легким дерев’яним елементам, з деревинно-волокнистих плит. 
Дерев’яні малі архітектурні форми ергономічніше, економічніше і 
ефективніше ніж з інших матеріалів. Характерна фактура і декора-
тивні якості дерев’яних елементів, відкритих в просторі ландшафт-
ного дизайну і легко прочитаних на фасаді, надають дерев’яним 
спорудам особливу теплоту, створюють вражаючий художній ефект. 
Дерев’яні форми містять корисні для людини смоли та фітонциди, 
мають оптимальні показники вологості, низьку теплопровідність та 
звукопровідність, високий показник морозостійкості, що має бла-
годій ний вплив особливо для маломобільних груп населення. 

 
 

ВИМОГИ ДО ЕВАКУАЦІЙНИХ ВИХОДІВ 

Ломовський А. І., Самойленко Е. В. 
кафедра дизайну, Інженерно-технологічний інститут, 

Університет «Україна» 

Проведення організованої евакуації з виробничих та інших при-
міщень і будівель, запобігання проявам паніки і недопущення заги-
белі людей забезпечується, в основному, шляхом планування ева-
куації людей (складання плану евакуації з приміщень); визначення 
зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно небез-
печних зон тощо. 

Евакуація населення з будівель і приміщень проводиться способом, 
який передбачає організоване виведення основної частини людей із 
секторів надзвичайних ситуацій техногенного та природного харак-
теру через усі можливі виходи пішим ходом по заздалегідь розроб-
лених маршрутах. 
Вимоги до евакуаційних шляхів і виходів. Евакуаційні шляхи і 

виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися і 
в разі виникнення надзвичайної ситуації забезпечувати безпеку під 
час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель 
та споруд. 

Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, 
їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, за-
безпечення не задимленості, протяжність шляхів евакуації, їх обли-
цювання (оздоблення) повинні відповідати протипожежним вимо-
гам будівельних норм. 
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У разі розміщення технологічного, експозиційного та іншого об-
ладнання в приміщеннях повинні бути забезпечені евакуаційні про-
ходи до сходових кліток та інших шляхів евакуації відповідно до 
будівельних норм. 

У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється од-
ночасно розміщати (дозволяється перебування) не більше 50 осіб. 
Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу 
з будівель (приміщень). 

Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину при-
міщення в разі одночасного перебування в ньому не більше 15 чо-
ловік, а також у санвузлах, з балконів, лоджій, площадок зовнішніх 
евакуаційних сходів (за винятком дверей, що ведуть у повітряну зону 
незадимлюваної сходової клітки). При наявності людей у примі-
щенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внут-
рішні запори, які легко відмикаються. Килими, килимові доріжки й 
інші покриття підлоги у приміщеннях з масовим перебуванням лю-
дей повинні надійно кріпитися до підлоги і бути безпечними щодо 
токсичності продуктів горіння, а також мати помірну димоутворю-
ючу здатність (за ГОСТ 12.1.044-89). 

Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі з поруч-
нями, котрі не повинні зменшувати встановлену будівельними нор-
мами ширину сходових маршів і площадок. Сходові клітки, внут-
рішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи 
евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням відпо-
відно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроу-
становок. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикати-
ся з настанням сутінків у разі перебування в будівлі людей. Шляхи 
евакуації, що не мають природного освітлення, повинні постійно 
освітлюватися світлом (у разі наявності людей). 
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ЕРГОНОМІЧНЕ НОРМУВАННЯ ГАБАРИТІВ МЕБЛІВ  
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ 

МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

О. Р. Горбик, Ю. М. Пархоменко 
Інститут інженерних технологій, кафедра дизайну, 

Університет «Україна» 

Для створення сучасних меблів, формування предметно-просто-
рового середовища потрібне знання особливостей структури, роз-
мірів, пластичного характеру форми людського тіла, біомеханічних 
властивостей людини, процесу приймання, переробки та зберігання 
інформації, гігієнічних зв’язків і найзагальніших контактів у сис-
темі людина-меблі-середовище. Ці проблеми вивчає комплексний 
предмет — ергономіка [1]. 

Ергономічні дослідження мають величезне значення у формуванні 
архітектурного середовища для людей з особливими потребами, їх 
результати достатньо вдало втілено у проектній практиці в Західній 
Європі, Північній Америці тощо. Загальною основою ергономіки є 
практично-продуктивна діяльність людини, точніше, процеси життє-
діяльності людини, здійснювані в конкретних їх формах, те, як лю-
дина взаємодіє з навколишнім архітектурним середовищем, і те, як 
вона організовує процеси життєдіяльності в житловому середовищі. 

На сьогоднішній день проблема створення проектів житлових 
приміщень для мало мобільних груп населення є надзвичайно ак-
туальною, оскільки, на жаль, сучасна практика проектування і бу-
дівництва житла та навколишнього середовища в Україні все ще 
опирається на ергономічні відомості про «пересічну» за своїми фі-
зичними параметрами та можливостями людину. Ці відомості пок-
ладені в основу застарілих будівельних норм та правил проектуван-
ня житлових та громадських будинків, меблів, комунікаційних шляхів 
тощо. З цієї причини всі категорії людей, які через певні причини 
відрізняються за фізичним станом від «пересічної» особи (маломо-
більні групи населення, люди похилого віку, тяжко хворі) у повсяк-
денному житті відчувають великі труднощі. 

У даний час в нашій країні люди з ураженням опорно-рухової 
функції проживають у трьох типах житла: 

• квартирах у звичайних житлових будинках (де проживає пе-
реважна більшість маломобільних людей в умовах, які не відпові-
дають їх основним потребам); 
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• спеціально побудованих квартирних будинках з елементами по-
бутового та медичного обслуговування (в Україні таких будинків 
надзвичайно мало); 

• будинках-інтернатах для людей похилого віку (де проживають 
інвалідів віком від 18 до 55 років) [2]. 

Одним з визначальних елементів при проектуванні будинків і спо-
руд, меблів, обладнання з урахуванням особливостей маломобільних 
груп населення є габарити людини, що пересувається за допомогою 
крісла-коляски. Для визначення габаритів основних функціональ-
них зон, коридорів, майданчиків сходових маршів, ширини тамбура, 
габаритів меблів, необхідно враховувати розміри зон розвороту крі-
сла-коляски. Окрім того, людина, яка використовує додаткові опори, 
в положенні «стоячи» і «сидячи», займає площу, більшу в порівнянні 
з габаритами здорової людини. Враховуючи ці та інші особливості 
ергономічних потреб маломобільних груп населення, існують пев-
ні нормування та стандарти. 

Висновок: При проектуванні меблів ергономічні потреби мало-
мобільних груп населення враховуються надзвичайно рідко, тому 
замовлення та створення меблів з урахуванням особливих потреб лю-
дини повинно стати більш серійним та доступним в нашій країні, 
при щільній увазі з боку дизайнерів. 
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Актуальність теми. В умовах глобальної урбанізації виникає пот-
реба переосмислення принципів формування комфортного архітектур-
ного середовища, особливо за потреб маломобільних верств населення. 
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Мета. Виявити засоби за допомогою яких було б можливим ство-
рити комфортне архітектурне середовище для маломобільних верств. 

Архітектура — потужній засіб перетворення середовища, світу, 
також вона вагомий чинник у процесі формування людських вра-
жень, настроїв, асоціацій. Пластичне є універсальною константою 
будівельного мистецтва, за допомогою якої здійснюються вище вка-
зані процеси. Архітектура тісно пов’язана з предметами реальної 
дійсності, які завжди і скрізь оточують людину. Завдяки цьому во-
на звертається до усіх функцій людини, починаючи від найнижчих 
і закінчуючи найбільш високими областями духовного життя. 

Хоча розвиток сучасної архітектури, здебільшого, асоціюється із 
технологічними досягненнями, однак, вже Ле Корбюзьє, засновник 
раціоналістичного напряму, розпочав шукати шляхи повернення ар-
хітектури за допомогою живого ліплення форм до духовності, емо-
ційного настрою, символічної змістовності. Скульптурно-пластичному 
вирішенню архітектурного образу будівлі пізніше присвятили свої 
роботи такі зодчі, як Й. Утцон, Дж. Мікелуччі, Еліель Саарінен,  
К. Танге. В наш час, коли «урбанізація» стала глобальним процесом 
і стосується не лише організації міст, але й народження нового ти-
пу свідомості, світовідчуття, ця тенденція є особливо актуальною. 
Особливо це стосується такого незвичайного прошарку населення 
міст як маломобільні громадяни. Серед них хочеться виділити ді-
тей, психологічний комфорт яких забезпечує також і архітектура. 
Впровадження принципів художньо-технічної естетики в сфері ар-
хітектурного формотворення — важливий крок до формування ком-
фортного архітектурного середовища сучасних міст. Перспектива 
підвищення художнього рівня забудови, що відкривається в зв’язку 
з цим, її житлових, громадських і адміністративних споруд, безсум-
нівно буде сприяти більш адекватному і конкретному відображен-
ню в архітектурі структури соціальних стосунків, притаманних су-
спільству, і більш повній її відповідності вимогам, які ставляться пе-
ред нею кожним з нас. В добу постмодерну з’являється тенденція 
підкреслення символічної ролі архітектурної форми. В зв’язку з цим, 
архітектура постає як особлива мова образів, спосіб комунікації між 
людьми. Багатьох прихильників такого напряму цікавить не стільки 
об’єкт архітектурної діяльності, скільки його суб’єктивне сприй-
няття. З огляду на це, створення архітектурного комфорту для ма-
ломобільних верств повинно спиратися на психофізіологічні роз-
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робки, які стосуються особливостей людського сприйняття. Аме-
риканський архітектор Р. Нейтра, переконаний прихильник школи 
І. Павлова в психофізіології, цікавився роллю екологічних природ-
них факторів у виборі оптимального світлоколористичного рішен-
ня предметного середовища. Робочим поняттям проектувальника став 
«психофізіологічний комфорт» — комплекс оптимальних станів зо-
рової, рухової і інших психофізіологічних систем людини. Створе-
ний за такими правилами архітектурний об’єкт буде приналежним 
системі стимулів-засобів людської діяльності (поняття «стимул-засіб» 
ввів Л. С. Виготський), за допомогою якої людина навчається від-
ображати і перетворювати в ідеальному плані оточуючий її світ. 

Висновки. Принципи художньо-технічної естетики, які покли-
кані надати архітектурним формам символічної змістовності, стають 
особливо значущими, коли засновуються на психофізіологічних особ-
ливостях людського сприйняття. Саме за таких умов можливе фор-
мування комфортного архітектурного середовища, особливо врахо-
вуючи потреби маломобільних верств населення. 
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