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АНОТАЦІЯ 
 
У статті висвітлюються результати проведеного емпіричного дослідження щодо виявлення 

особливостей соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в Україні і Литві. Методологією 
наукового дослідження є: теорія життєвого сценарію, особистісно-орієнтована концепція і філософія 
позитивізму. Аналізуються соціальні проблеми людей з порушенням слуху, визначаються 
можливості організацій соціальної сфери щодо забезпечення соціальної роботи у відкритому та 
інтегрованому соціальному середовищі.  

До основних соціальних проблем людей з порушенням слуху відносяться: інформаційний 
вакуум і обмеження в доступі до отримання інформації, відсутність необхідного доступного 
технічного забезпечення слуховими апаратами високої якості і системами Інтернет-зв’язку, обмежені 
можливості працевлаштування на відкритому ринку праці. 

Порівняльний аналіз соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в Україні і Литві 
виявив, що у Литовській республіці краще розвиненою є система центрів перекладачів жестової 
мови, доступ до послуг соціальних служб, умови працевлаштування. 

На основі результатів дослідження пропонується модель соціальної роботи з людьми з 
порушенням слуху в умовах відкритого суспільства. 

Ключові слова: люди з порушенням слуху, інтеграція, соціальні служби, модель соціальної 
роботи. 
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SUMMARY 
 
The article highlights the results of empirical research to identify characteristics of social work with 

people with hearing in Ukraine and Lithuania. Methodology of research is: theory of life scenario, 
personality-oriented concept and philosophy of positivism. Social problems of hearing impaired have been 
analyzed, possibilities for social organizations to provide social work in an open and integrated social 
environment have been defined. 

The main social problems of people with hearing impairment include: information vacuum and 
restrictions in access to information, the lack of the necessary affordable technical support with high-quality 
hearing aids and Internet communication systems, and limited employment opportunities in the open labor 
market. 

A comparative analysis of social work with people with hearing impairment in Ukraine and 
Lithuania revealed that the system of the Sign Language Interpreters Center, access to social services, 
employment conditions is better developed in the Republic of Lithuania. 

Based on the results of the study a model of social work with people with hearing in an open society 
has been suggested. 

Keywords: people with hearing impairment, integration, social services, social work model. 
 
Постановка проблеми. За статистикою, станом на 2012 рік в Україні як мінімум 0,1 відсотка 

дітей та близько 1 відсотка дорослих мають повну втрату слуху. А приблизно 7-9 відсотків населення 
– часткову глухоту. Такою є невтішна статистика, як стверджують лікарі. Безліч причин можуть 
викликати цю недугу в дітей, зокрема – родові травми і спадкові хвороби. Для дитини, яка вже 
почала втрачати слух, єдиний вихід – використання слухового апарата. Саме це дає їй можливість 
розвивати мовну функцію та розумові здібності, повноцінно навчатися, без обмежень спілкуватися з 
однолітками та навколишнім світом. 

Стан дослідження. Нову сторінку в дослідженні особливостей первинного і вторинного 
дефекту дітей із вадами слуху відкрив видатний український вчений Лев Семенович Виготський [3] у 
теорії соціальної компенсації. Проблема життєдіяльності людей із порушенням слуху досліджується 
в українській науці в контексті дефектології (Крет Я.В., Байкіна Н.Г., Михайлова О.Ю. та інші), 
спеціальної педагогіки (Ляхова І.М.), спеціальної психології (Роюк С.Є.; Богданова Т.Г.). Серед 
зарубіжних дослідників найбільш відомими є: Волкова К.А., Казанська В.Л., Денисова О.А. 

Разом із тим аналіз наукових джерел і проведене нами спостереження свідчать про відсутність 
необхідної уваги до проблеми соціальної роботи з людьми з обмеженням комунікації внаслідок 
порушенням слуху в інтегрованому, інклюзивному середовищі. Саму тому, метою статті є 
висвітлення результатів дослідження особливостей соціальної роботи з людьми з обмеженням 
комунікації через порушення слуху в Україні та за кордоном (на прикладі Литовської республіки). 

Виклад основного матеріалу. До основних соціальних проблем людей із порушенням слуху 
можна віднести: інформаційний вакуум і обмеження в доступі до отримання інформації, яка має 
подаватися доступним для них шляхом за допомогою візуалізації (титрування, переклад жестовою 
мовою, супровід звукових оголошень текстовими повідомленнями). Також до цих проблем слід 
віднести відсутність доступного технічного забезпечення слабочуючих осіб слуховими апаратами 
високої якості і забезпечення всіх осіб із порушенням слуху доступними системами Інтернет-зв’язку 
(Skype, ooVoo і т.д.), такі ж дискримінаційні тенденції по відношенню до людей із порушенням 
слуху спостерігаються і на ринку праці. 

Захворювання, які призводять до зниження або втрати слуху, є однією з найсерйозніших 
медичних та соціальних проблем. Оскільки слуховий аналізатор є одним із найбільш інформативних 
у сприйнятті навколишнього світу поряд із зоровим аналізатором, зниження слухової функції, не 



кажучи про її втрату, значно погіршує якість життя, порушуючи становище людини в суспільстві, 
обмежує її у виборі професії, а також нерідко призводить до ексклюзії. 

Порушення слуху у дітей затримує розвиток мови і пізнавальних навичок, перешкоджає 
успішному навчанню у школі. У дорослих людей порушення слуху часто перешкоджає отриманню 
роботи, її виконанню і, зрештою, заважає їм втриматися на робочому місці. У той же час 
фінансування спеціальної освіти і, як наслідок, відсутність роботи через порушення слуху може 
створювати тягар для економіки країн. 

Методологією наукового дослідження є: теорія життєвого сценарію, особистісно-орієнтована 
концепція і філософія позитивізму. 

Теорія життєвого сценарію представлена в теоретичній частині дослідження в контенті 
аналізу особливостей життєвого сценарію людей із порушенням слуху та характеристики соціальних 
проблем і потреб людей із порушенням слуху. Вперше виникнувши в рамках трансактного аналізу, 
«життєвий сценарій» позначає несвідомий життєвий план людини як імпліцитно існуючий задум 
щодо власного життя. Згідно Е. Берну, життєвий сценарій є якоюсь несвідомою структурою, 
програмою поступального розвитку, що управляє життям людини і визначає його поведінку у 
важливих життєвих аспектах. [2] Життєвий сценарій особистості в нашому дослідженні вивчається з 
точки зору взаємозв'язку різних життєвих факторів, визначеної «соціальної заданості» життя та 
інвалідності людини, створення можливостей для вдосконалення і поліпшення особистістю своїх 
життєвих сенсів, планів і стратегій у рамках соціального сценарію за допомогою соціальної роботи. 

Особистісно-орієнтований підхід заснований на «недирективних» підходах Карла Рождерса – 
безумовного прийняття особистості іншої людини і безумовної поваги до цієї особистості, віри в 
можливості клієнта здійснити позитивні зміни у своєму житті, не дивлячись на свою інвалідність. [7] 
Дана модель розглядається в формах і методах соціальної роботи та в технологічному аспекті 
соціальної роботи з людьми з порушенням слуху. 

Філософія позитивізму є основою емпіричної частини дослідження особливостей 
технологічних аспектів соціальної роботи з людьми з порушенням слуху. Відповідно до теорії 
постпозитивизму (К. Поппер, І. Лакатос, Т. Кун, П. Файерабенд) предметом дослідження є не окремі 
висловлювання, а наука як цілісна динамічна система, яка розвивається, тому що наукове знання є 
цілісним за своєю природою, його не можна розбити на окремі висловлювання або незалежні один 
від іншого рівні: емпіричний і теоретичний. 

Проаналізувавши теоретичні погляди на питання навчання студентів із порушенням слуху, 
можна сказати, що в Україні, на відміну від світового досвіду, як на рівні держави, так і на рівні 
громадських організацій та суспільства в цілому, проблемі людей з порушенням слуху приділяється 
незначна увага. 

Так, наприклад, на сьогоднішній день в Україні досить популярною залишається система 
резидентних загальноосвітніх установ, в яких діти, крім повної або часткової відсутності комунікації 
із чуючими людьми, так само не отримують належного мовленнєвого розвитку і, як наслідок, у 
майбутньому мають затримку в розумовому і психологічному розвитку, не вміють належним чином 
висловлювати свої думки, і з цих причин не можуть отримати якісну освіту і влаштуватися на 
кваліфіковану, добре оплачувану роботу. 

До порівняння, в Литовській республіці краще налагоджена система освіти, на більш 
високому рівні організована державна допомога, соціальний захист людей із порушенням слуху. 

Проте, хочемо відзначити, що в обох країнах необхідно приділити більше уваги інклюзії 
людей із порушенням слуху в суспільстві. Особливо основний наголос необхідно зробити на зміні 
ставлення чуючих людей до людей із порушенням слуху, щоб вони могли стати повноцінними 
членами суспільства. 

Також хочемо додати, що, проаналізувавши теоретичні підходи до організації життєвого 
сценарію для людей із порушенням слуху в різних умовах, можна зробити висновок, що включенням 
людей із порушенням слуху, особливо починаючи з дитячого віку, в суспільство шляхом залучення 
дітей в інклюзивну освіту, можна досягти переходу від медичної моделі життєвого сценарію, і, як 
наслідок, отримати позитивні соціальні зміни, і, в кінцевому підсумку дозволити людям із 
порушенням слуху, як і людям із іншими порушеннями позбутися ярлика інваліда. 

Стосовно емпіричного дослідження, можна сказати, що воно проходило в два етапи: 
1 етап – проведення анкетування в Україні на базі Університету «Україна», Київського 

коледжу легкої промисловості та Київського вищого професійного училища водного транспорту. 



2 етап – проведення інтерв'ю в Литовській республіці на базі Шяуляйського центру для дітей 
із порушенням слуху та Шяуляйського центру сурдоперекладачів. 

У ході дослідження в Україні було опитано 70 осіб із порушенням слуху у віці від 15 до 42 
років – студентів Університету «Україна», Київського коледжу легкої промисловості та Київського 
вищого професійного училища водного транспорту та їхніх батьків, із яких 37% респондентів склали 
чоловіки і 63% – жінки. 

Анкета складалася з 18 питань, з яких 3 питання були відкритими, і, відповідно, 15 – 
закритими, з яких 7 були напівзакритими. Питання анкети були спрямовані на з'ясування соціально-
демографічної інформації (стать, вік, місце проживання, матеріальне становище, рівень медичного 
забезпечення), інформації щодо інституцій, із якими співпрацюють респонденти з порушенням 
слуху, щодо основних проблем, із якими стикаються люди з порушенням слуху, питання щодо 
особливостей працевлаштування, питання щодо прав і соціальних послуг людей із порушенням 
слуху, а також їх обізнаності щодо їхнього ставлення до соціальної роботи.  

Під час дослідження в Литовській республіці було проведено фокусоване інтерв'ю з 
фахівцями соціальної сфери: окреме інтерв'ю з директором Шяуляйського центру сурдоперекладачів 
і колективне інтерв'ю з директором і вихователями Шяуляйського центру для дітей із порушенням 
слуху. 

Бланк інтерв'ю був створений на основі питань, використаних в анкеті. Необхідність 
проведення інтерв'ю була обумовлена тим, що, на жаль, у місті Шяуляй проживає відносно незначна 
кількість людей із вадами слуху, яких за європейськими вимогами було недостатньо для проведення 
дослідження. 

Питання анкет та інтерв'ю стосувалися системи соціальної роботи з молоддю з порушенням 
слуху, проблем, із якими представники даної категорії стикаються в повсякденному житті, 
інститутів, що працюють із ними, особливостей працевлаштування та затребуваності глухих людей 
на ринку праці. 

Мета дослідження: виявлення та аналіз основних проблем і потреб людей із порушенням 
слуху. 

Під час дослідження були використані такі емпіричні методи, як анкетування студентів із 
порушеннями слуху з метою виявлення їх основних проблем і потреб; інтерв'ю з фахівцями, які 
безпосередньо працюють із молоддю з порушенням слуху; збір, обробка, аналіз та інтерпретація 
результатів анкетування для підтвердження гіпотези; спостереження за експериментальною групою 
під час всього періоду проведення експериментальної роботи. 

Результати дослідження в Україні показали, що, аналізуючи питання контактування людей із 
порушенням слуху з організаціями, можна зробити висновок, що, не дивлячись на значну кількість 
перерахованих організацій, респонденти досить неохоче йдуть на контакт із організаціями 
державного, громадського і приватного секторів. 

Так, щодо питання, з якими організаціями ви контактуєте, більшість (46%) відповіли, що 
підтримують контакт із організацією УТОГ, 37% відповіли, що не контактують із жодною 
організацією, 6% контактують із приватними організаціями, 3% – із благодійною організацією 
«Армія спасіння», по 3% – з міжнародними організаціями та благодійними фондами, які, на жаль, не 
вказали, також по 3% відповіли, що контактують із місцевими сільською радою, студентським 
самоврядуванням і спортивними та художніми школами. (Діаграма A) 

 
Діаграма А 



 
 
Отримані дані можуть свідчити про декілька фактів: небажання молоді йти на контакт із 

організаціями, або низький рівень поінформованості про діяльність організацій, а також може 
свідчити про недостатню кількість організацій, що надають послуги для людей із порушенням слуху. 

Для визначення рівня соціальної захищеності, виявлення основних проблем і особливостей 
комунікації та соціалізації людей із порушенням слуху в Україні був створений окремий блок 
питань. 

Для підтвердження теоретичної інформації [1-8], був проведений аналіз основних проблем 
людей із порушенням слуху в сучасному суспільстві України. 

На питання «Які основні проблеми людей із порушенням слуху в сучасному суспільстві» 
переважна більшість (77%) відзначили основною проблемою проблему працевлаштування, 71% – 
проблеми у спілкуванні, 43% – обмеженість в отриманні соціальних послуг і 40% – низький рівень 
самореалізації. (Діаграма B) 

 
Діаграма B 

 
 
Отримані дані свідчать про те, що всі зазначені види проблем є актуальними для респондентів 

і потребують приділення їм особливої уваги. Так само, високий рівень проблем із 



працевлаштуванням і проблем у спілкуванні говорить про їхню актуальність і про те, що молодь 
готова активно йти на контакт і бути активними членами суспільства, бути корисними, що так само 
важливо. 

Вирішення цих проблем повинно привести до позитивних змін і дозволить відійти від вузько 
направленого життєвого сценарію людей з порушенням слуху. 

Для виявлення можливостей спілкування людей з порушенням слуху в суспільстві було 
введено питання: «Основні проблеми в спілкуванні з чуючими людьми». 

Аналізуючи основні проблеми в спілкуванні з чуючими людьми, більшість (46%) вибрали 
проблеми в комунікації, 23% – відсутність розуміння і підтримки, 11% відповіли, що проблем немає, 
9% виділили приниження з боку чуючих і 6% – різні особливості психології, 28% утрималися від 
відповіді. (Діаграма C) 
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Дані, отримані в ході аналізу даного питання, яке, до речі, було відкритим, показують, що: по-

перше, підтверджується основна проблема в недостатньому рівні комунікації між нечуючими та 
чуючими людьми, і, по-друге, приємно дивують відносно низькі результати щодо проблеми 
приниження з боку чуючих людей, а також те, що варіант відповіді, який вказує на те, що проблем у 
спілкуванні з чуючими людьми немає, також знаходиться не на останньому місці. 

Також, для визначення рівня захисту прав людей із порушенням слуху в анкету було 
впроваджено питання: «В яких ситуаціях Ви стикаєтеся з порушенням своїх прав». При аналізі 
даного питання було виявлено, що більшість (74%) відзначили основним порушенням своїх прав 
доступ до інформації, 57% відзначили можливість працевлаштування, 40% віддали приниженню з 
боку оточуючих та зневажливому ставленню з боку оточуючих і 34% відзначили доступ до 
безкоштовних послуг. 

Результати аналізу даного питання підтверджують розглянуті вище теоретичні припущення і 
показують, що найактуальнішими проблемами для людей із порушенням слуху є проблеми 
інформаційного вакууму і проблеми працевлаштування, що, знову ж таки, є наслідком особливостей 
життєвого сценарію, за яким живуть люди з порушенням слуху, і, відповідно, вимагають 
вищезазначених модернізацій для позитивних змін. 

На питання «Які у Вас є потреби в отриманні соціальних послуг» 66% вибрали потреби у 
працевлаштуванні, 49% – потреби в реабілітаційних засобах, 43% – потреби в самореалізації, 40% – 
потреби в освіті, 37% – потреби у психологічній і правовій допомозі. (Діаграма D) 
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Отримані дані вказують на низький рівень соціального забезпечення з боку держави і 

громадських організацій і на необхідність першочергового вирішення даних питань. 
Згідно з результатами дослідження в Литовській республіці, з глухими людьми працюють 5 

територіальних центрів перекладачів жестової мови, центри для дітей із порушенням слуху, 
соціальні служби, Литовська асоціація слабочуючих, Товариство глухих Литви, Національне 
товариство глухих спортсменів Литви та інші. 

На думку всіх респондентів, основними проблемами людей із порушенням слуху в сучасному 
литовському суспільстві є інформаційний вакуум і проблема працевлаштування. На сьогодні, на 
жаль, далеко не всі телеканали Литовської республіки, власне як і України, супроводжують ефірний 
час титруванням і перекладом на жестову мову. 

Стосовно питання працевлаштування, в Литовській республіці, на жаль, як і в Україні, люди з 
вадами слуху є незатребуваними на ринку праці через неможливість повноцінної комунікації із 
чуючими людьми, некомпетентність роботодавців у питаннях особливостей роботи людей з 
порушенням слуху, а також через обмеження за медичними показаннями. Глухі та слабочуючі люди 
працюють, в основному, на робочих посадах (будівельники, швачки, касири). 

Досить цікавою є система роботи центрів перекладачів жестової мови. Будь-яка людина з 
порушенням слуху може звернутися за допомогою в наданні перекладу, в супроводі перекладача до 
різних інстанцій (поліклініка, юридична консультація, поліція і т.д.) для допомоги в комунікації та 
вирішенні різних питань, а також у центри можуть звертатися різні організації із пропозиціями 
реклами своїх послуг або продукції жестовою мовою. При цьому всі перекладачі повинні мати 
спеціальну вищу освіту, яку вони отримують в Академії в місті Вільнюсі. 

Кожна дитина має можливість опанувати освіту на будь-якому рівні, починаючи від дитячого 
садка при Центрах для дітей із порушенням слуху, де навчаються діти з будь-яким ступенем втрати 
слуху, і закінчуючи вищими навчальними закладами, в будь-якому з яких кожен бажаючий може 
отримати освіту, просто звернувшись до Центру перекладачів за допомогою в супроводі перекладу. 
Щодо загальної середньої освіти всі діти отримують її в Центрах для дітей із порушенням слуху 
(окрім єдиної школи для глухих дітей у місті Вільнюсі), але в разі, якщо слух у дитини достатньо 
збережений, пройшовши спеціальну підготовку, вона може перейти до загальноосвітньої школи. 

З приводу прав людей із порушенням слуху, за словами респондентів, можна сказати, що вони 
достатньою мірою дотримуються. Такі люди соціально захищені, кожен має доступ до освіти і всіх 
послуг, однак недостатньо вільний (доводиться звертатися за допомогою з деяких питань до 
перекладачів із центрів перекладачів жестової мови), а також, як ми вже говорили, спостерігаються 
незначні проблеми із працевлаштуванням. 

Щодо особливостей соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в Литовській республіці, 
кожен має доступ до всіх Центрів, які надають соціальні послуги, і до Литовського товариства 
глухих, де вони також можуть отримати консультативну допомогу, допомогу з перекладу, а також 
мають можливість бути задіяні в різних культурно-масових гуртках. 



Підводячи підсумки емпіричного дослідження, можна зробити висновок, що: 
1. Люди з порушенням слуху в Україні і Литовській республіці мають схожі проблеми і 

потреби, принаймні, з огляду на найактуальніші з них. 
2. У Литовській республіці краще розвинена система Центрів перекладачів жестової мови, що 

забезпечують вільний доступ молоді з порушенням слуху до вищої освіти. 
3. На жаль, за даними спостережень і словами респондентів досить значною проблемою є 

проблема грамотності людей із порушенням слуху, звичайно, це обумовлено специфікою сприйняття 
інформації глухими і слабочуючими, проте, аналізуючи рівень граматичних знань різних поколінь, 
спостерігається погіршення рівня писемності, принаймні, в Україні, що наводить на думку про 
необхідність приділення цій проблемі більшої уваги. 

4. У Литовській республіці кожна людина, в тому числі з порушенням слуху, має доступ до 
послуг будь-яких соціальних служб протягом усього життя. В Україні, за даними досліджень і 
опитувань, на жаль, не всі соціальні служби надають допомогу людям із порушенням слуху у зв’язку 
з відсутністю необхідних фахівців. 

5. Дуже гостро стоїть проблема працевлаштування і зайнятості людей із порушенням слуху, 
особливо в Україні. На жаль, далеко не всі роботодавці погоджуються приймати на роботу таких 
людей, просто не орієнтуючись в особливостях роботи з ними. 

З огляду на економічні та соціальні особливості країни, можна сказати, що ця проблема є 
невигідною як для самих глухих і слабочуючих, так і для роботодавців. 

Підсумовуючи вищесказане, можна сказати, що в Україні система соціальної роботи з людьми 
з порушенням слуху дійсно забезпечує потреби глухих і слабочуючих, але тільки на мінімальному 
рівні, і вимагає значного поліпшення. У Литовській республіці ситуація має кращі показники, однак 
так само вимагає незначних доопрацювань. 

На підставі вивчених даних пропонуємо впровадити в систему соціальної роботи модель 
соціальної роботи з людьми з порушенням слуху в умовах відкритого суспільства: 

Медичні особливості інклюзії людей з порушенням слуху. 
1. Забезпечення своєчасного виявлення проблем зі слухом (проводити скринінг слуху всім 

немовлятам). У разі виявлення порушень необхідно складати план роботи з дитиною в залежності від 
ступеня втрати слуху. Схожа процедура повинна проходити з людиною, яка в результаті травм 
отримала набуту інвалідність у вигляді порушення слуху. Дані процедури повинні проводитися з 
метою не лише виявлення проблем зі слухом і надання людині статусу інваліда, а й з метою 
запобігання погіршення рівня слуху як у людей із вадами слуху, так і у тих людей, які перебувають 
або можуть перебувати в групі ризику (пенсіонери, люди, які працюють на підприємствах із високим 
рівнем шуму або проживають у галасливих місцях, тощо). Для цього отоларингологи і сурдологи 
повинні підбирати необхідні реабілітаційні засоби (слухові апарати, кохлеарні імпланти) і приписи, 
доступні кожному, прописуючи їх у програми індивідуальної реабілітації. Такі перевірки повинні 
призначатися фахівцями і бути регулярними залежно від ступеня втрати слуху. 

2. Вільний доступ до медичних та реабілітаційних заходів і засобів. 
3. Забезпечення рівного доступу людей із порушенням слуху до медичних послуг (введення в 

штат установи посади перекладача жестової мови, за допомогою інноваційних технологій 
забезпечити медичні кабінети зв'язком із Центрами перекладачів жестової мови). 

Особливості інклюзії в освітнє середовище. 
1. Проведення семінарів та тренінгових занять для батьків дітей різного віку на тему: 

«Необхідність інклюзивної освіти». 
2. Ознайомлення дітей дошкільного віку з соціальними явищами «інвалідність», «інклюзія» й 

«інтеграція». 
3. Створення окремих груп для дітей із порушенням слуху при звичайних дитячих садках, де 

вчаться чуючі діти, і забезпечення їх активної комунікації між собою під час дозвілля. 
4. Проведення спільних заходів (ранків) для дітей із порушенням слуху та чуючих дітей. 
5. Створення та розповсюдження факультативних занять із вивчення жестової мови при 

дитячих садках та інклюзивних школах, де навчаються діти з вадами слуху з метою популяризації 
жестової мови і зближення дітей. 

6. Забезпечення супроводу перекладача жестової мови на всіх етапах навчання; 
7. Проведення тренінгових занять, спрямованих на згуртування й активну комунікацію в 

інклюзивних класах. 



8. Забезпечення колективної роботи глухих і слабочуючих дітей із чуючими дітьми під час 
позаурочних занять. 

9. Популяризація толерантності й альтруїзму серед дітей усіх вікових категорій. 
10. Забезпечення проведення коректної профорієнтаційної роботи з дітьми з порушенням 

слуху (допомога в підборі не просто цікавих для дитини професій, а й урахування необхідних 
обмежень; спільний підбір професії, в якій дитина зможе реалізувати себе). 

11. Активна участь соціальних працівників та психологів на всіх етапах інклюзії та інтеграції. 
12. Активна взаємодія соціальних працівників загальноосвітніх установ з організаціями, які 

задіяні в роботі із глухими і слабочуючими людьми. 
Особливості інклюзії у професійне середовище. 
1. Активне позиціонування організації як роботодавця для людей з інвалідністю. 
2. Активне залучення чуючих співробітників до комунікації з колегами з порушеннями слуху. 
3. Забезпечення командного духу в організації і значимості кожного працівника. 
Так само, важливо відзначити, що в процесі застосування особистісно-орієнтованого підходу 

у людини з порушенням слуху розвивається спокійна довіра до здатності бути відповідальним за 
своє життя, можливість робити правильний вибір, самореалізація і безоціночне ставлення до себе, 
що, в свою чергу, свідчить про здатності особистісно-орієнтованого підходу здійснювати позитивні 
зміни в системі соціальної, освітньої та трудової інклюзії. 
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