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освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з ін -
валідністю: тези доповідей ХVIII Міжнародної  науково-практичної
конференції (м. Київ. — 21 листопада 2018 р.). Частина 2. — К.: Уні -
верситет «Україна», 2018. — 478 с.

У збірнику вміщено тези доповідей ХVIII Міжнародної науково-практичної кон-
ференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому
середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю», в яких відобра-
жено широке коло нагальних питань, пов’язаних з освітою, правовим статусом, адапта-
цією в суспільстві, професійною та фізичною реабілітацією людей з інвалідністю. 

Розрахований на науковців, освітян, аспірантів, студентів, працівників служб соці-
альної допомоги, реабілітаційних центрів, а також всіх осіб, хто дотичний до надання
послуг людям з інвалідністю.



ВСТУПНЕ СЛОВО

В Університеті «Україна» стало вже доброю традицією проводи-
ти міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні про-
блеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому
середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідніс -
тю» напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю. 

Університет був створений як інклюзивний вищий навчальний
заклад, покликаний забезпечити реалізацію права на вищу освіту
для кожного. 2018 року ми відсвяткували двадцятиріччя. Упродовж
двох десятилітьуніверситет реалізовує принципи інклюзії та найкра-
щі світові практики доступного навчання. Загалом за час діяльності
підготовлено більше 135 тис. випускників різних спецальностей та
освітніх рівнів, з них близько 10 тис. є особами з інвалідністю. У груд-
ні 2018 року університет установив рекорд України в категорії «Осві -
та» — найбільша кількість випускників з інвалідністю в Україні
з ок ремого навчального закладу». 

Університет «Україна» свідомо взяв на себе місію навчати людей
з особливими освітніми потребами, у цьому його унікальність.
Сьогодні це єдиний український заклад вищої освіти, що уже понад
20 років упроваджує на практиці стандарти доступної освіти в ін клю -
зивному освітньому середовищі. 

ХVIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні
проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому
середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідніс -
тю» покликана об’єднати зусилля провідних науковців та практиків
з питань інклюзивного навчання. Цьогоріч до такої роботи долучи-
лися 436 учасників з України, Швеції, Болгарії, Литви, США, Ні меч -
чини, Індії. Наукова спільнота представлена на належному рівні:
31доктор наук, 117 кандидатів наук, 87 молодих науковців, 201 сту-
дент з 34 закладів вищої освіти з усіх регіонів України та зарубіжжя,
а також представники інших навчальних закладів, наукових уста-
нов, громадських організацій, підприємств.

Глибоко переконаний, що наша конференція стане продовжен-
ням тієї важливої державницької розмови, що триває з перших днів
Незалежності України, і слугуватиме пошуку та виробленню нових
конструктивних підходів для практичного розв’язання нагальних
освітніх та соціальних проблем людей з інвалідністю. 

П.М. Таланчук
Президент Університету «Україна»



СЕКЦІЯ ІІ
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ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩІ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Дика Л. Л.
к. філол. н., доцент, доцент кафедри інформаційної справи 

та економічних дисциплін 
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Голярдик Н. А.,
к. психол. н., ст. викладач кафедри психології 

та морально-психологічного забезпечення 
Національної академії Державної прикордонної служби України 

імені Б. Хмельницького
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У тезах розкривається сутність інклюзивного навчання. Висвітлює ться
значення інклюзивного освітнього середовища як основи забезпечення рівних
можливостей для людей з обмеженими можливостями. Окреслюються пси-
холого-педагогічні аспекти створення інклюзивного середовища у закладах
освіти. Зазначається, що формування інклюзивного освітнього середовища
на етапі розвитку сучасної освіти є надзвичайно важливим процесом для роз-
витку сучасного цивілізованого суспільства. Визначено необхідні умови фор-
мування інклюзивного освітнього середовища у вищій школі. 

The thesis reveals the essence of inclusive education. The importance of the
inclusive educational environment as a basis for ensuring equal opportunities for
people with disabilities is highlighted. The psychological and pedagogical aspects
of creating an inclusive environment in educational institutions are outlined. It is
noted that the formation of an inclusive educational environment at the stage of
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Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 

development of modern education is an extremely important process for the deve-
lopment of a modern civilized society. The necessary conditions for the forma tion
of an inclusive educational environment in a high school are determined. 

Одним із пріоритетних завдань та найважливіших явищ у роз-
витку сучасної як середньої, так і спеціальної освіти є формування
інклюзивного освітнього середовища. У такому середовищі всі діти
з особливими освітніми потребами навчаються разом у системі
масової освіти за загальноосвітніми навчальними програмами, що
пристосовані до потреб такої дитини. 

Зазначимо, що інвалідність є соціальним явищем, унікальним для
кожної країни, будь-якого суспільства. Прагнення більшості країн, і
України зокрема, до забезпечення рівних можливостей для людей з
обмеженими можливостями підтверджує, що кожна людина та її
потреби є надзвичайно важливими для цивілізованого су спільства. 

Свого часу відомий вітчизняний педагог В. Сухомлинський наго-
лошував на тому, що не може існувати виховання особистості поза
колективом, як не може бути колективу без особистостей. Розумово
відсталі діти не повинні бути покинуті самі на себе, а розвиватися у
таких же умовах, що й нормальні діти. В. Сухо млин ський доречно
зауважував, що колектив може стати виховним середовищем тільки в
тому разі, коли він створюється під час спілкування і спільної діяль-
ності, яка дає кожному радість і насолоду, розвиває його інтереси і
здібності, коли є освічений педагог, який любить дітей. 

Оскільки люди з обмеженими можливостями постають перед
вирішенням питань, пов’язаних з розширенням прав і можливос-
тей людського розвитку, і цей аспект охоплює багато соціальних
проблем, то дуже важливим є пошук інноваційних підходів до
навчання студентів з обмеженими можливостями, питання їхньої
соціалізації, інклюзії до освітнього простору, впровадження та
використання інноваційних технологій в освітньому процесі, ство-
рення умов для доступу до вищої освіти тощо. 

Саме тому першочерговими кроками у напрямі створення інк-
люзивного середовища є такі: 

– відмовитися від стереотипних поглядів на педагогів, студен-
тів і навчальний процес; 

– формувати в навчальному закладі атмосферу, засновану на
ідеях інклюзії;

– розбудувати навчальне середовище як громаду; 
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професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі

– зосереджуватися на співпраці, а не на конкуренції; 
– прищеплювати віру в свої сили кожному члену освітнього

колективу. 
Важливо зазначити, що необхідними умовами формування ін -

клю зивного освітнього середовища як в загальноосвітніх навчаль-
них закладах, так і у вищій школі є:

– визнання педагогом необхідності використання різноманіт-
них навчальних підходів з урахуванням різних стилів навчання,
темпераменту й особистості окремих студентів;

– адаптація навчальних матеріалів для використання по-ново-
му, підтримуючи самостійний вибір дітей з особливими освітніми
потребами у процесі навчання;

– використання різних варіантів об’єднання студентів у групи;
– співробітництво та підтримка серед студентів групи;
– використання широкого спектру занять, практичних вправ

і матеріалів, що відповідають рівню розвитку дитини. 
Отже, формування інклюзивного освітнього середовища – це

важливий та довготривалий процес, що базується на принципі
забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за
місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноос-
вітнього закладу. З метою забезпечення рівного доступу до якісної
освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні
програми та плани, методи та форми навчання, використання
існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних
потреб дітей з особливими освітніми потребами. 

СТВОРЕННЯ ТОЛЕРАНТНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ
ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Добровіцька О. О.,
ст. викладач кафедри інформаційної справи та економічних дисциплін

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»
libaddobr@gmail. com

У статті розглядається педагогічна умова за якої професійна підго-
товка майбутніх фахівців до толерантної взаємодії в інклюзивному сере-
довищі буде ефективною. Дана умова передбачає створення толерантного
освітнього простору у навчальному закладі де здобувають освіту майбут-
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ні соціальні працівники. Основними суб’єктами толерантного освітнього
простору виступають викладачі, куратори та студенти, діяльність яких
забезпечує належну професійну підготовку майбутніх фахівців. 

The article deals with the pedagogical condition that the professional trai-
ning of future specialists to tolerate interaction in the inclusive environment will
be effective. This condition involves the creation of a tolerant educational space
in an educational institution where future social workers are educated. The main
objects of the tolerant educational space are teachers, curators and students,
whose activities provide the proper training of future specialists. 

Багатоаспектне вивчення проблем толерантності, терпимого взає-
мовідношення між людьми, розуміння сутності поняття та складових
феномену толерантної взаємодії, пошук ефективних методів подолан-
ня нетерпимості, вивчення особливостей підготовки майбутніх соці-
альних працівників, дозволяє визначити педагогічну умову за якої про-
фесійна підготовка соціальних працівників до толерантної взаємодії в
інклюзивному середовищі буде ефективною. І такою умовою на нашу
думку є створення толерантного освітнього простору у навчальному
закладі де здобувають освіту майбутні соціальні працівники. 

Під поняттям толерантний освітній простір будемо розуміти
організацію та реалізацію взаємовідносин всіх суб’єктів навчально-
виховного процесу побудованого на принципах «педагогіки толе-
рантності» і спрямованого на гармонійні взаємини, безконфліктне
спілкування, поваги до оточуючих. На нашу думку проектування
толерантного освітнього простору у виші доцільно здійснювати на
основі комплексного підходу, що полягає в продуктивній взаємодії
всіх суб’єктів освітнього процесу: адміністрації закладу вищої осві-
ти, викладачів, кураторів, студентів, їхніх батьків, спеціалістів з баз
практик, громадських організацій, які охоплюють всі аспекти
освітньої та соціальної взаємодії. 

Варто зауважити, що основними суб’єктами толерантного
освітнього простору виступають викладачі (педагоги) та студенти.
Взаємодія викладача і студента є одним із найважливіших чинни-
ків, які впливають на становлення особистості молодої людини,
оскільки дуже багато з того, що людина набуває в студентські роки,
залишається з нею на все життя і визначає її життєву траєкторію [3,
с. 433]. Педагогічний колектив власним прикладом має демонстру-
вати молодим людям толерантні риси та правильні взаємовідноси-
ни, перш за все, до студентів з інвалідністю. Домінуюча роль у фор-
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муванні толерантного простору належить педагогу, від його особис-
тісного потенціалу, професійних знань та навичок, від переконань,
поглядів залежить ефективність, продуктивність спілкування та
спільної діяльності [2]. Саме толерантний педагог усвідомлює, що
його сприймають як взірець опанування і використання відповід-
них навичок для розвитку діалогу й мирного вирішення конфлік-
тів; заохочує творчі підходи до вирішення проблем; створює умови
до спільної конструктивної активності учасників освітнього проце-
су; не підтримує агресивну поведінку або загострене суперництво;
сприяє залученню студентів і батьків до прийняття рішень і розро-
бок програм спільної діяльності; вчить критично мислити і цінува-
ти позиції інших; чітко формулює власну позицію у спірних питан-
нях; цінує культурну різноманітність і створює умови для визнання
культурних відмінностей і їх проявів у житті. 

Також, зазначимо, що у освітньому процесі провідну роль у
нaбутті мoлoдoю людинoю сoціaльнoгo дoсвіду пoведінки, фoрму-
вaння ціннісних oрієнтaцій і рoзвитoк індивідуaльних якoстей oсo-
бистoсті, які дoпoмaгaли б їй aктивнo вступaти у міжoсoбистісну
взaємoдію з іншими людьми і підтримувaти її нa зaсaдaх емпaтії і
толерантності відіграє куратор. Йoгo вплив нa студентів бaгaтo в
чoму визнaчaється мірoю учaсті у рoзв’язaнні прoблем кoжнoгo і
групи вцілoму, a тaкoж умінням знaхoдити ефективні шляхи взaє-
мoдії зі студентaми, щo бaзується нa взaємній пoвaзі, незaлежнoсті,
твoрчoму співучaсті. Зaвдяки взаємодії між курaтoрoм і студентaми
дoлaються бaр’єри у спілкувaнні, підвищується ефективність нaв -
чaль нo-вихoвнoгo прoцесу, фoрмуються прaвильні пoгляди, ідеї,
пoняття і перекoнaння [1, с. 315]. 

Таким чином, толерантний освітній простір можна розуміти, як
організацію та реалізацію взаємовідносин всіх суб’єктів навчально-
виховного процесу побудованого на принципах «педагогіки толе-
рантності» і спрямованого на гармонійні взаємини, безконфліктне
спілкування, поваги до оточуючих. Проектування даного простору
передбачає продуктивну взаємодію всіх суб’єктів освітнього проце-
су. Ключову роль у формуванні толерантного освітнього простору
відіграють викладачі, куратори та студенти, діяльність яких забезпе-
чує ефективну професійну підготовку майбутніх фахівців. 
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Одним з найбільш глобальних наслідків бойових дій, які тривають на
Сході України є велика кількість дітей-переселенців із зони АТО, які
потребують психологічної реабілітації. На сьогоднішній день психологіч-
ним здоров’ям дітей-переселенців, які стали свідками військового втру-
чання, переймається не тільки українське суспільство, а й міжнародна
спільнота. Оскільки, діти – це найбільш вразлива категорія постражда-
лих від військових дій, то події в зоні АТО стали для них особливо стресо-
вою та травматичною ситуацією. 

One of the most global consequences of the fighting that is taking place in the
East of Ukraine is the large number of migrant children from the ATO area who
need psychological rehabilitation. To date, the psychological health of migrant
children who witnessed military intervention is concerned not only with
Ukrainian society but also with the international community. Since children are
the most vulnerable category of victims of hostilities, events in the ATO zone
became a particularly stressful and traumatic situation for them. 

Понад чотири роки на Сході України тривають бойові дії, які
поставили відбиток на життях тисяч українців. І дуже прикро, що в
числі постраждалих перебувають діти. І поки держави вирішують
свої питання за допомогою зброї, психологи лікують дитячі травми,
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повертаючи жагу дітей до життя. А робота з дітьми-переселенцями
є одним з найважливіших завдань психологів в наш час. 

Метою є проблема дослідження психологічної реабілітації ді тей-
переселенців із зони АТО. Адже, для дітей вимушене переселення –
це завжди стрес. І якщо вчасно не надати необхідної допомоги
такій категорії дітей, то психологічні проблеми будуть наростати і
згодом стануть проблемою не лише дітей-переселенців, а пробле-
мою всього суспільства. Тому що, травма війни може залишитись з
дитиною на все життя і понести за собою страшні наслідки, як для
окремої дитини, так і для держави. 

Як зазначала, Мельниченко Л. М., психологічна реабілітація
дозволяє дитині із зони АТО успішно адаптуватися в навколишньо-
му середовищі, до навчання та в суспільстві в цілому, набути мораль-
но-психологічну рівновагу, впевненість у собі, усунути психологіч-
ний дискомфорт, зажити повноцінним повнокровним життям [1].

Саме тому, мета роботи психолога з дітьми-переселенцями
полягає у відновленні психологічного балансу дитини, порушеного
внаслідок отриманої травми. Ці діти покинули свої домівки, розлу-
чилися або зовсім втратили родичів, друзів. Спогади та весь жах від
пережитих обстрілів не проходить безслідно, а залишає відбиток на
їх психологічному здоров’ї. 

Проте, в сучасних умовах існує дефіцит висококваліфікованих
дитячих психологів, які могли б надати належну психологічну
допомогу дітям-переселенцям із зони АТО. Перш за все, це
пов’язано із застарілою методикою проведення психологічної реа-
білітації. Основою в процесі психологічної реабілітації є встанов-
лення внутрішнього контакту з дітьми-переселенцями. Саме тут
важливу роль відіграє наявність професійних знань у психолога.
Адже, важливо «відчувати» дитину на психологічному рівні, ступінь
її довіри, а іноді на це йде багато часу. 

Також, слід залучати дітей-переселенців як волонтерів до занять
з соціалізації такої категорії дітей. Тобто, коли дитина на добровіль-
ній основі зможе допомогти іншій дитині в певних напрямках. Це
допоможе дітям-переселенцям відчувати себе не в ролі жертви, а в
ролі впевненого фахівця з надання допомоги іншим. 

Отже, можна зробити висновок, що проблема психологічної
реабілітації дітей-переселенців із зони АТО є актуальною на сучас-
ному етапі розвитку суспільства і потребує значного вдосконален-
ня. По-перше, закріплення в законодавчих актах, саме, психологіч-
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ної реабілітації дітей-переселенців. Також, проходження професій-
ного навчання психологів із сучасними методиками психологічної
реабілітації. 
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У статті обґрунтовано актуальність вивчення проблеми долаючої
поведінки сучасних студентів, які навчаються за соціономічними професія-
ми. З метою вивчення основних стратегій долаючої поведінки сучасних сту-
дентів, які навчаються за соціономічними професіями. нами було проведено
емпіричне дослідження, у якому взяло участь 198 студентів закладів вищої та
середньої освіти Чернівців. У дослідженнях було використано опитувальник
способів подолання (WCQ; Folkman и Lazarus, 1988), адаптований Т. Л. Крю -
ковою у співавторстві (2004). На основі аналізу результатів емпіричного
дослідження вивчено психологічні особливості поведінкових стратегій подо-
лання стресу сучасних студентів закладів вищої та середньої освіти. 

Ключові слова: професійна підготовка, соціономічні професії, студен-
ти, стрес, стресостійкість, копінг-стратегії. 

The article substantiates the relevance of studying the problem of overcoming
behavior of modern students enrolled in socionomic professions. To study the main
strategies of overcoming behaviour among future specialist of socionomic profes-
sions there is conducted the empirical research, which involved 198 participants,
who are students of universities and vocational schools of Chernivtsi. To determi-
ne the main coping strategies of students there is used the questionnaire «Ways of
Coping» (WCQ, Folkman and Lazarus, 1988) which is adapter by T. L. Kryu -
kova in collaboration (2004). Based on analysis of the results of empirical
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research there were investigated psychological features of behavioural strategies of
overcoming stress among university and vocational schools students. 

Keywords: vocational training, socionomic professions, students, stress,
resistance to stress, students, coping strategies. 

Для молоді, що отримує освіту, період навчання є тривалим і
складним процесом, що вимагає великих інтелектуальних і фізич-
них зусиль, емоційної стійкості, психологічної врівноваженості,
досягнення поставлених цілей і подолання стресових ситуацій,
особливо в період екзаменаційних сесій. У зв’язку з цим проблема
копінг-поведінки набула особливої актуальності. 

З метою вивчення основних стратегій долаючої поведінки
сучасних студентів, які навчаються за соціономічними професіями.
нами було проведено емпіричне дослідження, у якому взяло участь
198 студентів закладів вищої та середньої освіти Чернівців.
Студенти вузів склали 113 чоловік, професійних училищ – 85 осіб.
Вік досліджуваних студентів вагався від 16 до 38 років (М = 19,21;
s = 4,36). Серед досліджуваних було 96 чоловіків та 102 жінки. Тест
χІ підтвердив гомогенність груп студентів за статтю, спеціальністю та
типом навчального закладу (р ≥ 0,05). У дослідженнях було викорис-
тано опитувальник способів подолання (WCQ; Folkman и Lazarus,
1988), адаптований Т. Л. Крюковою у співавторстві (2004) [1]. 

Результати дослідження свідчать про те, що студенти закладів
вищої та середньої освіти використовують різні стилі долаючої
поведінки (табл. 1). 

На основі критерію t-Student для однієї групи встановлено, що для
досліджуваної вибірки відмінності в стилях долаючої поведінки студен-
тів є статистично значущими. Найбільш вираженими стилями копінг-
поведінки студентів є втеча/уникнення, позитивна переоцінка та само-
контроль, а найменш вираженим – прийняття відповідальності. 

На думку авторів методики усі копінг-механізми за ступенем
конструктивності можна віднести до трьох груп: конструктивні
(планування рішення, самоконтроль, пошук соціальної підтрим-
ки), відносно конструктивні (прийняття відповідальності, пози-
тивна переоцінка) та неконструктивні (конфронтаційний копінг,
дистанціювання, втеча/уникнення). В нашому дослідженні виявле-
ні домінуючі стилі копінг-поведінки студентів належать до усіх
трьох груп копінгу, що свідчить про неоднорідність студентського
середовища: поруч зі студентами, які, стикаючись із повсякденни-
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ми труднощами і проблемами, вирішують їх конструктивно або від-
носно конструктивно, є студенти з недостатньо високими адапта-
ційними здібностями та деструктивними проявами поведінки. Слід
зазначити, що студенти з високим рівнем вияву деструктивних
копінг-стратегій можуть потребувати психологічної допомоги. 

Аналіз критерію t-Studenta за статтю виявив значущі відміннос-
ті в двох стилях долаючої поведінки хлопців та дівчат: прийняття
відповідальності та позитивна переоцінка – дані стилі долаючої
поведінки, які зараховують до відносно конструктивних, частіше
проявляються в поведінці дівчат, ніж хлопців. За іншими стилями
копінгу відмінності статистично не значущі. 

Оскільки в усіх групах досліджуваних нами студентів серед
домінуючих виявлено деструктивні копінг-стратегії, то це вказує на
необхідність цілеспрямованої роботи по формуванню стресостій-
кості майбутніх фахівців соціономічних професій, що буде пер-
спективою наших подальших розвідок у даному напрямі. 
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Конфлікти у сфері управління – це конфлікти, які виникають
у системах соціальної взаємодії суб’єктів та об’єктів управління. 

Серед ознак конфліктної ситуації ми можемо виділити наступ-
ні: зростання емоційної напруги; різка зміна у ставленні до роботи;
факти приниження почуття гідності особистості; збільшення
локальних конфліктів; помітне розшарування колективу на групи,
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позиції яких значно відрізняються; втрата довіри між колегами;
поширення пліток; стихійні міні-збори; негативні судження про
ситуацію в організації, про життя і діяльність колег та посадових
осіб; обговорення негативних факторів та взаємин боротьби, сути-
чок стають основними темами розмови в організації. 

Без знання умов розвитку конфліктів дуже важко ефективно та
результативно управляти ними. Тому, виділимо декілька причин
виникнення управлінських конфліктів: об’єктивні та суб’єктивні
фактори управління; умови праці (технологія, режим, нормування,
безпека та ін. ); система розподілу ресурсів (виплата заробітної
плати, витрачання коштів, розподіл отриманих прибутків, участь
працівників в управлінні капіталом, правила проведення приватиза-
ції та ін. ); взаємозалежність виробничих задач (виконання завдання,
плану одним підрозділом підприємства залежить від роботи іншого
підрозділу); протилежні вимоги до процесу виробництва (необхід-
ність перевиконати план і економити електроенергію, збільшення
обсягів виробництва і покращення якості продукції тощо). 

Отже, причини виникнення можуть бути дуже різними, але
знаючи їх, ми можемо запобігти розвитку конфліктної ситуації або
хоча б послабити її перебіг у майбутньому. 

Розглянемо також форми прояву конфліктів у сфері управління.
Їх декілька, проте всі вони пов’язані з процесом дезорганізації в
управлінській діяльності. Стан дезорганізації проявляється в різних
формах боротьби між тими суб’єктами управління, які відстоюють
застарілі форми управлінських відносин, і тими, хто виступає за
приведення їх у відповідність до змінених умов. У кінцевому під-
сумку, така боротьба переходить у конфлікт, який може протікати у
формі незгоди, напруженості і конфронтації. 

Якщо розглядати незгоду, як одну з форм прояву конфліктів, то
можна сказати, що це відмова певних працівників організації від
запропонованих шаблонів, норм поведінки, і характеризується
вона свідомим порушенням узгоджених дій, пов’язаних з виконан-
ням функцій управління. 

Щодо напруженості – це більш гостра форма управлінського
конфлікту, що зачіпає підвалини існуючої системи управління і
характеризується різким зростанням свідомих порушень в управ-
лінських діях з боку працівників організації. 

Остання і більш глибока форма управлінського конфлікту – це
конфронтація. Характеризується жорсткою конкуренцією на основі
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кар’єрних поривань певних суб’єктів управління і застосуванням
крайніх засобів і методів протиборства: організації групових протестів,
цькування «інакомислячих», підсиджувань, звільнення суперників. 

Конфлікти в організаціях можна розділити на дві великі
групи – внутрішні конфлікти і конфлікти із зовнішнім середовищем. 

Під внутрішніми конфліктами слід розуміти конфлікти, що
протікають в межах організації. До таких конфліктів відносяться
міжособистісні конфлікти, що виникають через розбіжність осо-
бистих цілей конкретних співробітників. Так, 75–80% міжособис-
тісних конфліктів породжуються зачепленими матеріальними
інтересами окремих працівників, тобто обмеженістю ресурсів, що
підлягають розподілу, хоча зовні це може виявлятися як розбіжність
характерів, особистих поглядів, моральних цінностей. Міжгрупові
конфлікти породжуються здебільшого розбіжністю в поглядах чи
інтересах, хоча подібні розбіжності досить часто зводяться до
боротьби за ресурси. 

Під конфліктами із зовнішнім середовищем розуміють проти -
стояння між керівництвом або власниками організацій із конку-
рентами, з клієнтами, партнерами або з власною профспілкою. 

Хотілося б також зазначити, що існують такі типи конфліктів,
як організаційний, виробничий, трудовий та інноваційний. 

Організаційний тип конфлікту виникає в ситуації, коли спосте-
рігається невідповідність формальних організаційних початків і
реальної поведінки більшої частини співробітників організації. До
виробничих конфліктів можна відносити специфічні форми вира-
ження протиріч, пов’язаних з виробничими відносинами. Трудовий
конфлікт – це зіткнення інтересів і оцінок представників різних
груп усередині організації з питань трудових відносин. Інноваційні
ж конфлікти являють собою зміни в організації, які можуть викли-
кати протиріччя в залежності від радикальності і масштабу прове-
дених змін. 

Отже, підводячи підсумок, можна сказати, що конфлікт визна-
чають як відсутність згоди між сторонами, адже яким би він не був,
в його основі завжди лежить відсутність згоди, тобто неможливість
знайти компроміс. Щоб уникнути конфліктної ситуації, існує про-
філактика компромісу, що може допомогти своєчасно розпізнати,
усунути чи послабити конфлікт. Головне завдання керівника поля-
гає в тому, щоб уміти регулювати – визначити і «увійти» в конфлікт
ще на початковій стадії. Установлено, що, якщо керівник «входить
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і управляє конфліктом» у початковій фазі, цей конфлікт розв’язу-
ється на 92%, на фазі підйому – на 46%, а на стадії «загострення»,
коли пристрасті загострилися до межі, – на 5%. 

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
УЧАСНИКІВ АТО

Дяченко Г. Д.,
студентка 4 курсу, спеціальності «Облік і аудит»

Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»
Нестеренко С. С.,

к. е. н., директор Інституту економіки та менеджменту 
Університету «Україна»

SvetlanaNesterenko@ukr. net

В Україні проблема психологічної реабілітації є однією з найбільш зна-
чущих протягом останніх чотирьох років. Тому що, реабілітація – це
важлива складова пристосування військовослужбовців до мирного
життя, яка впливає на все суспільство. З кожним днем, збільшується
кількість учасників АТО, які потребують допомоги не тільки у фізичному,
а й у психологічному плані. Близько 98% осіб, які беруть участь у збройно-
му конфлікті на Сході України мають у тій чи іншій формі посттравма-
тичний стресовий розлад. У вирішенні цієї проблеми беруть участь не
тільки українська влада, а, також, міжнародна спільнота, громадські
організації та волонтери. 

InUkraine, the problem of psychological rehabilitation is one of the most
significant in the last four years. Because rehabilitation is an important compo-
nent of the military’s adaptation to a peaceful life that affects the whole of socie-
ty. Every day, the number of ATO participants increases, who need help not only
physically but also psychologically. About 98% of those involved in an armed
conflict in the Eas to fUkraine have a post-traumatic stress disorder in one form
or another. Not only the Ukrainian authorities, but also the international com-
munity, civic organizations and volunteers are involved in solving this problem. 

Динамічний розвиток подій на Сході України створює нагальну
потребу зосередити значну увагу на психологічну адаптацію, якої
потребують не тільки учасники АТО, але й їхні родини та переселен-
ці із зони військового конфлікту. Адже, при недостатньому або не
своєчасному наданні психологічної допомоги, розлади психологіч-
ного здоров’я не просто повертаються, а загострюються і перероста-
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ють у хронічні захворювання. З метою успішної адаптації до мирно-
го життя, учасники АТО повинні пройти психологічну реабілітацію в
спеціально створених центрах за участю професійних фахівців. 

На сьогоднішній день, актуальною проблемою психологічної
реабілітації, що постає перед суспільством є нестача висококваліфі-
кованих фахівців, які мають належну професійну підготовку та від-
повідні знання. Для удосконалення даної програми слід застосову-
вати комплексний підхід з використанням професійної орієнтації
при вирішенні проблеми реабілітації. 

Згідно, з Постановою «Про затвердження Порядку проведення
психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та
постраждалих учасників Революції Гідності», оплата послуг із пси-
хологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та
постраждалих учасників Революції Гідності здійснюється відповід-
но до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учас-
ників антитерористичної операції та постраждалих учасників
Революції Гідності. [1]

Проте, з однією сторони, як свідчить статистика, бюджетні кошти,
які виділені державою на програму психологічної реабілітації учасни-
ків бойових дій, розкрадаються та привласнюються посадовими осо-
бами та керівниками соціальних центрів з надання такої допомоги. 

А, з іншої сторони, поширене явище підробки посвідчення
учасника бойових дій та інших документів, які підтверджують, що
конкретна особа приймала участь у бойових діях на Сході України
та у зв’язку з цим потребує проведення з нею психологічної реабі-
літації. Також, вагомою проблемою є мала кількість фахового пер-
соналу, які проводять дану реабілітацію. 

Таким чином, для збільшення кількості професійних фахівців слід
запровадити курси з метою підвищення рівня знань, вмінь та навичок
у сфері надання психологічної реабілітації. Також, посилити контроль
за використанням коштів, які виділяються не тільки державою, а й
міжнародними організаціями для фінансування психологічної реабі-
літації та створення реабілітаційних центрів для учасників АТО. 
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У статті розглянуто проблему самореалізації людей у суспільстві в
умовах інклюзії. Визначено значення самореалізації людей з особливими
потребами та вплив на становлення громадської думки. Розкрито пробле-
му залежності від поверхнево сформованої суспільної думки на становлення
людини з особливими потребами та її повноцінної реалізації у суспільстві. 

In the article the problem of self-realization of people in a society under con-
ditions of inclusion is considered. The importance of self-realization of people
with special needs and influence on the formation of public opinion is determi-
ned. The problem of dependence on superficial social opinion on the formation of
a person with special needs and its full realization in society is revealed. 

Людина, яка має мету і план її здійснення, 
завжди знаходить можливості для її реалізації 

Наполеон Хілл 

Наша цивілізація заснована на придушенні інстинктів. Людина
в силу суворої необхідності самозбереження в умовах суспільного
існування змушена придушувати свої інстинкти і направляти їх
енергію по соціально прийнятних каналах. 

Соціальне життя – це невпинна, ніколи не замовкаюча бороть-
ба між інстинктами і мораллю, біологічними потребами індивіда і
вимогами суспільства. 

У суспільстві перед людиною під напором найсильніших
інстинктів, які вимагають своєї реалізації, відкриваються три мож-
ливості. Якщо її внутрішні спонукання отримують безперешкод-
ний вихід, то вона перетвориться в злочинця; якщо вони будуть
витіснені, то вона стане невротиком, якщо ж вони переключають-
ся в соціально корисну діяльність, то вона зможе без тертя жити
в суспільстві (Зигмунд Фрейд). 

Значення самореалізації досить важко переоцінити або пере-
більшити. На жаль, чи на щастя, ступінь реалізації індивіда в сус-
пільстві ставить його на відповідний рівень існування в соціумі, що,
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в свою чергу, має прямий вплив на мотиваційну сферу, в певних
випадках. Громадська думка має велике значення для кожного інди-
віда який живе в даному просторі, адже кожен член суспільства є
частиною величезної екосистеми сформованих і упорядкованих
думок. Заслужити статус і повагу завдання не з легких для будь-якої
людини, адже в хід йдуть індивідуальні якості і напрацьовані часом
навички, але ще складніше це вдається людям з обмеженими мож-
ливостями [4]. В умовах інклюзії для багатьох це здається навіть
неможливим і нереальним, і судити людей за таку думку – нерозум-
но, адже маючи можливість змінювати хід і напрямок потоку гро-
мадської думки ми, в першу чергу як соціальні механізми урбанізо-
ваного суспільства, бажаємо залишити цей факт на місці його
нинішнього проживання, не дивлячись на очевидні відмінності
соціальних груп, які ранжують мешканців усіх рівнів за примітивни-
ми вродженим відмінностей, або придбаним за певних причин [3]. 

Саме від такої поверхнево сформованої думки, створеної нам з
вами, і випливає безліч проблем, що несуть розлад і розвал суспіль-
ства зсередини. Саме з цієї причини зустрічається більшість про-
блем даного характеру ще за часів шкільних років, коли все, що від-
бувається пізнається в порівнянні, але в порівнянні з чим? Адже
діти та підлітки можуть порівняти відмінності лише видимі, ті, що
можна вловити і зафіксувати в когнітивній палітурці порівнянь і
рішень. З критично порівняльних результатів оточення формується
і самооцінка, яка знаходиться під тиском емоцій, відносин і інших
чинників, які, в свою чергу, мають продовження в найближчому
виді діяльності – освітньому процесі [1]. Найбільш показовою
галуззю здобування великих досягнень в умовах інклюзії є спорт. 

Олімпійці, як гордо це звучить! А параолімпійці? Ці люди мають
гранітову волю до перемоги і знову й знову демонструють свою пере-
вагу в тому, в чому вони знайшли свою життєву реалізацію. Саме в
спорті, як не дивно, люди з обмеженими можливостями досягають
нечуваних результатів і дивують нас з кожним разом все більше і
більше. Ці люди стають прикладом боротьби з сформованими сте-
реотипами і отримують увагу, та повагу на міжнародній арені [2]. 

Але хіба у таких людей є шанс реалізації лише в спорті? – Ні.
Можливості людини безмежні і дивують навіть завзятих скептиків.
Безумовно громадська думка вимагає зміни, редагування, корекції. 

Отже, тому успішна самореалізація людей з особливими потре-
бами залежить від наявності залізної волі, та підтримки. Мрія
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мусить стати метою, досягнення якої має бути підставою до змінен-
ня громадської думки, саме на прикладах сьогодення будується
майбутнє. 
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В публікації розкрито психологічні особливості хворих на виразкову
хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки. Виділено пасивний та гіпе-
рактивний типи таких хворих, описано профіль особистості при вираз-
ковій хворобі, зроблено припущення про особистісну схильність до захво-
рювання. 

The publication presents psychological peculiarities of patients with peptic
ulcer and duodenal ulcer. The passive and hyperactive types of such patients are
distinguished, the profile of personality is described in a peptic ulcer, the assum-
ption about the person’s predisposition to the disease is made. 

Вступ. Виразкова хвороба – один із видів захворювань органів
травлення, який часто призводить до інвалідізації хворих.
Психологічні особливості хворих цією патологією вивчались зару-
біжними (W. Alwarez, F. Dunbar, H. Wolff і S. Wolff, F. Alexande) та віт-
чизняними (Белов В. П., Блейхер В. М., Ващенко Ю., Вітенко І. С.,
Волобой Н. А., Губачев Ю. М., Жузжанов О. Т., Кононов І. М., Марилов
В. В., Немчин Т. А., Ревенок Є. М., Самойлова В. Я. та ін. ) вченими. 

Виклад основного матеріалу. Перша спроба описати психологічні
типи хворих виразковою хворобою належить Ф. Александеру. В залеж-
ності від поведінки він виділяв пасивний і гіперактивний типи.
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Пасивний тип прямо виражає свої потреби, залежності і уподобання.
Для нього характерний субдепресивний фон настрою, при якому
завжди актуальним є страх бути покинутим. Життєва стратегія цих
хворих полягає у тому, щоб бути захищеними, відмовитись від будь-
якого ризику. Залежність і пасивність пов’язані з великою прив’яза-
ністю до матері. Материнська фігура асоціюється із захистом і допо-
могою, хворим не вдається досягти психологічної автономності,
стати незалежним від матері. Рецидиви хвороби виникають, «коли
несвідомі або свідомі бажання залежності зустрічають відмову».
Гіперактивний тип хворих виразковою хворобою відмовляється
визнати свої потреби у залежності, подавляє їх і тим самим виявля-
ється у стані фрустрації. Люди, які заперечують залежність, дуже
амбіційні, настирливі, сильні, мають напористий характер, іноді гіпе-
рактивні. Вони намагаються обходитись без сторонньої допомоги і
ведуть себе дуже незалежно. І для пасивного, і для гіперактивного
типів характерна незадоволеність потреби у залежності і прихильнос-
ті, але вони різняться зовнішніми проявами цієї незадоволеності [1]. 

Ретельний аналіз особливостей психопатологічних порушень,
їх динаміки, змін особистості у хворих виразковою хворобою був
проведений клінічним методом В. П. Беловим. Ним було виділено
5 основних груп пацієнтів. Першу групу склали хворі з підвищеною
загальмованістю, для яких характерні відчуття неповноцінності,
сором`язливості. До другої групи увійшли хворі, які відзначаються
нетерплячістю, роздратованістю, упертістю, незадоволеністю своїм
соціальним статусом. Хворі третьої групи психологічно ригідні,
проявляють схильність до параноїдальних реакцій. Пацієнти, від-
несені до четвертої групи, демонструють істероїдні реакції, гаряч-
ковість, упереджене відношення до оточуючих. І останню п’яту
групу склали хворі, які характеризуються цілеспрямованістю, зібра-
ністю, доброю соціальною адаптацією [2]. 

Немчин Т. А. на основі аналізу досліджень багатьох авторів виді-
лив наступні особистісні особливості хворих на виразкову хворобу:
підвищена емоційна збудливість, підвищена нерішучість і
сором`язливість, ранимість, вразливість, підвищена чутливість,
недостатня фантазія та уява, невпевненість у своїх силах, зовнішня
прихованість емоцій. За даними Ю. М. Губачева, 50% пацієнтів із
виразковою хворобою виявляють ознаки соціально-психологічної
дезадаптації, у 43,9% хворих виникають тривожно-депресивні
реакції, 23% характеризуються наростаючою іпохондричністю.
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У 15,5% пацієнтів відмічається афективна ригідність із тенденція-
ми до формування обсесивно-фобічної симптоматики, були вияв-
лені істероформні прояви (12,3% хворих). Наявність гармонійної
адаптаційної особистості констатована у 6,3% випадків. 

В. М. Блейхер разом із Є. М. Ревенок провели дослідження хво-
рих виразковою хворобою за допомогою опитувальника Шмішека:
характерна акцентуація рис характеру по шкалі гіпертимності,
афективності, лабільності, тривожності, циклотимності, демон-
стративності і підвищена реактивність. Наступний етап досліджен-
ня передбачав порівняння особливостей пацієнтів до хвороби і
після її виникнення: хворі виразковою хворобою мають певні
акцентуації характеру, як до захворювання, так і після, підтвер-
джуючи припущення про особистісну схильність до захворювання,
яка виявляється у досліджених у преморбідному періоді. 

Вивчення особливостей фрустрації особистості хворого вираз-
ковою хворобою за допомогою методу малюнкових асоціацій
Розенцвейга проведено О. Т. Жузжановим. Висновки, зроблені
автором свідчать, що: по-перше, у цих хворих переважаючим типом
реакції на конфліктну ситуацію є самозахисний, а по спрямованос-
ті реакцій – екстрапунітивний; по-друге, хворі зі спадковою схиль-
ністю до цієї хвороби мають більш акцентовані риси особистості,
що зумовлюють характерні реакції на конфліктні ситуації. 

Дослідження структури особистості за 16 PF Кеттела показало,
що хворі на виразкову хворобу більш стримані, консервативні, від-
сторонені, ніж контрольна група здорових [1]. Автор дослідження
Ю. Ващенко виділив два центральні компоненти структури особис-
тості хворих, які отримали назви «потреба у залежності» (довірли-
вість, залежність від групи, сердечність, доброту, практичність) і
«домінантність» (настирливість, наполегливість, сміливість, емоцій-
на стійкість, товариськість). Звідси Ю. Ващенко робить висновок, що
особистості хворого виразковою хворобою можуть бути одночасно
притаманні як потреба у залежності, прихильності, так і намагання
до домінантності. І чим вищий ступінь вираженості рис особистості,
що складає кожен фактор, тим більша ймовірність внутрішньоосо-
бистісного конфлікту, протиріччя залежності і домінантності. 

Висновки. Таким чином особи із виразковою хворобою мають свої
особистісні характеристики, котрі стали причиною виникнення цього
захворювання, знання яких потрібно нам задля профілактики та запо-
бігання ускладнень та недопущення прояву хвороби в майбутньому. 
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У статті висвітлюються особливості побудови стратегій професій-
ного становлення осіб з інвалідністю. Досліджуються психолого-педаго-
гічні умови, які впливають на професійне становлення осіб з інвалідністю. 

The article deals with the peculiarities of constructing strategies for the pro-
fessional development of persons with disabilities. The psychological and peda-
gogical conditions influencing the professional development of persons with disa-
bilities are studied. 

Актуальність проблем інвалідності й інвалідів визначається
великою чисельністю осіб з обмеженнями життєдіяльності в соці-
альній структурі суспільства. Інтеграція в суспільство людей з інва-
лідністю в Україні стала одним із пріоритетів державної соціальної
політики, в контексті якої зайнятість інвалідів почала розглядатися
не тільки як ключовий елемент їх соціальної інтеграції та забезпе-
чення економічної незалежності. Як свідчить досвід практичної
діяльності, особи з інвалідністю не можуть на рівних конкурувати
на ринку праці, особливо в сучасних економічних умовах, коли
перехід до ринкових відносин вимагає інтенсифікації виробництва,
підвищення вимог до загального фізичного та інтелектуального
стану працюючих. 
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Таким чином, професійне навчання з подальшим працевлашту-
ванням є однією із складових повноцінної реабілітації та успішної
адаптації людей з інвалідністю. 

Створення можливостей для успішної самореалізації особис-
тості з інвалідністю вимагає врахування не лише чинників, які
впливають на даний процес, але, передусім, умов, необхідних для
професійного становлення особистості. До системи визначальних
умов самореалізації особистості науковці відносять наступні: соці-
альні, педагогічні, психоекологічні, психофізіологічні, психологіч-
ні тощо [1, с. 72]. Найбільшу увагу зосереджують на педагогічних
(дидактичних) умовах, котрі забезпечують зростання та розкриття
сутнісних сил молоді, її самозвершення в рамках навчально-вихов-
ного процесу освітнього закладу (А. Блощинский, А. Зайцева,
Ф. Базаєва, Н. Борисова, Л. Цурікова, А. Ковальова) та психологіч-
них умовах самореалізації молоді (О. Купрєєва, Т. Титаренко,
Н. Во лодарська, В. Скрипник, К. Фролова, А. Блощинський,
О. Хорошайло, А. Березенцева). 

Метою статті є дослідження психолого-педагогічних умов, не об -
хід них для професійного становлення людей з інвалідністю. Ос нов -
ним методом дослідження проблеми є аналіз наукової літератури. 

Аналіз наукових джерел дає підставу стверджувати, що до
основних психологічних умов, які визначають побудову ефектив-
ної індивідуальної стратегії самореалізації студентів-інвалідів, слід
віднести наступні: активна життєва позиція, здатність до життєвої
напруги; позитивне самоставлення, усвідомлення самоцінності,
власної гідності та цінності життя; індивідуалізація; свобода і від-
повідальність; рефлексія; здобуття освіти; включення в інтегроване
освітнє середовище; створення сприятливого психологічного клі-
мату в сім’ї та формування позитивного ставлення громадськості;
продуктивне використання часу; віра в особистість, у власні сили,
у вищі істини, у краще майбутнє; високий рівень розвитку волі. 

Наявність необхідних психологічних умов забезпечує міцний
фундамент для побудови ефективної стратегії професійного ста-
новлення. Поряд з цим, необхідно зазначити, що не лише психоло-
гічні умови визначають спрямованість процесу самореалізації,
а умови в яких відбувається освітній процес є досить значимими. 

Успішність професійного становлення і професійного навчання
осіб з інвалідністю досягається через реалізацію низки заходів:
точна ідентифікація інвалідів, визначення їхніх потреб у медичній,
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соціальній та професійній реабілітації; розроблення спеціальних
методик психологічної, медичної та професійної реабілітації; інди-
відуальний підхід; диференціація рівнів професійної підготовки. 

Однак система освіти в Україні завжди мала суттєві недоліки, що
не дозволяли або значно ускладнювали навчатися особам з інвалідніс-
тю а саме: відсутність безбар’єрної архітектури – інваліди з порушен-
ням опорно-рухового апарату практично позбавлені можливості відві-
дувати аудиторії; відсутність відповідних санітарно-гігієнічних умов у
ВНЗ і школах; відсутність відповідної медичної підтримки (психоло-
гічної та соціальної) студентів і викладацького колективу; неадаптова-
ність засобів навчання людей, що мають вади зору, слуху, хворі на
церебральний параліч та ін. ; певна відстороненість, байдужість гро-
мадської думки щодо осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Науково-теоретичний аналіз досліджень вітчизняних та зару-
біжних педагогів-науковців і практиків у галузі соціального захисту
інвалідів дає можливість визначити основні педагогічні умови
забезпечення професійної орієнтації та професійного навчання
осіб з обмеженими фізичними можливостями:

Створенням дієвого механізму реалізації державної політики,
широке інформуванням громадськості щодо проблем соціалізації
осіб з обмеженими можливостями шляхом реалізації регіональних
програм їх професійної орієнтації та трудової реабілітації

Оптимізація процесу формування професійного рівня осіб
з обмеженими можливостями шляхом використання соціально-
педагогічних технологій, що забезпечують врахування особливос-
тей інвалідів та сприяють їх соціальній захищеності. 

Необхідність ґрунтування педагогічної роботи Центрів реабіліта-
ції інвалідів на комплексному, особистісно-орієнтованому підходах
щодо надання соціальної, психологічної, педагогічної, юридичної,
медичної допомоги особам з психофізичними вадами розвитку та
членам їх сімей [2]. 
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Тези присвячені розгляду психотравмувальної ситуації як перешкоди
на шляху здійснення цілей. У тезах розглянуто поняття «травма», «пси-
хотравмувальна ситуація». Зазначені стратегії подолання психотравму-
вальної ситуації. Наголошено, що важливо використовувати різноманіт-
ні форми корекційної та реабілітаційної роботи, зокрема методи фізичної
терапії, що підвищують адаптивні та компенсаторні ресурси особистос-
ті, мобілізують її психологічний потенціал. 

Abstracts are devoted to the consideration of the psycho-traumatic situation
as obstacles to the realization of goals. The thesis considers the concept of «trau-
ma», «psycho-traumatic situation». Mentioned strategies to overcome the trau-
matic situation. It was emphasized that it is important to use various forms of cor-
rectional and rehabilitation work, in particular physical therapy methods that
increase adaptive and compensatory resources of a person, mobilize its psycho-
logical potential. 

Умови життя людини в сучасному суспільстві характеризуються
високою стресогенністю, інтенсивністю комунікативних зав’язків,
соціально-економічною нестабільністю, невизначеністю часових
перспектив, що зумовлює посилення впливу соціо- і психогенних
чинників на поширення цілого ряду як соматичних, психосоматич-
них, так і соціогенних захворювань, що актуалізує для психологів
проблему збереження здоров’я особистості. 

За останні десятиліття слово «травма» набуває значного поши-
рення, адже різні ураження психіки, які порушують її нормальний
стан, створюють психічний дискомфорт і виступають в якості при-
чини виникнення неврозів та інших захворювань. Психотравма
визначається через тріаду явищ: певну емоційну дію, переживання,
які вона викликала, та результат, або наслідок. 

Досить вразливими щодо потрапляння в кризові життєві ситуа-
ції є інваліди різного віку. Людина з інвалідністю розглядається як
об’єкт спеціальної освіти, реабілітаційних заходів, соціальної робо-
ти, як активний об’єкт суспільного життя і творець своєї долі. 
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Як зазначають Т. Титаренко, Т. Кириленко, Е. Носенко, О. Сан -
ні кова, психотравмуюча ситуація може стати для людини джерелом
життєвої кризи – внутрішнього стану, що виникає внаслідок впли-
ву перешкод на шляху здійснення життєво важливих цілей, які
впродовж певного часу не можуть бути подолані. 

Л. Потапчук вивчає психічну травму і, відповідно, психотравму-
вальну ситуацію як єдність переживань, формулюючи такі поло-
ження [1, с. 223]:

– особистість переживає психотравмувальну ситуацію як три-
валий процес, живе за певних умов нею і в ній як в екстремальному
психічному стані; вона відчуває травму як напружене переживання
особливих, незвичних емоцій і почуттів, даних їй через неї саму;

– перебуваючи у своїй «індивідуальній» психотравмувальній
ситуації, переживаючи саме свою втрату цілісності, особистість
проходить складний шлях емоційного самопізнання, самозміц-
нюючись на цьому шляху, вибудовуючи свою індивідуальність;

– у процесі переживання акцентується увага на внутрішньому
світі особистості, на проблемності свого «Я», а саме на внутрішньо-
суб’єктивній цілісності, на переживанні психотравмувальної ситуа-
ції, яка розкривається через ставлення особистості до обставин, що
спричиняють напругу. 

Отже, переживання людини під час перебування у психотравму-
вальній ситуації, подолання нею руйнівної дії травмувальних чинників
зумовлені до певної міри особливостями власне психологічної травми,
але переважно індивідуальними особливостями самої людини. 

До стратегій подолання відносяться: оцінка ситуації; втручання
в ситуацію; уникнення ситуації. Існує три критерії ефективності
подолання травми, кожен з яких фіксує зміни в певній сфері [2]:

1. Ситуаційний критерій позначає процес подолання заверше-
ним, якщо ситуація для суб’єкта втрачає свою негативну значимість. 

2. Особистісний критерій передбачає помітне зниження рівня
невротизації особистості і її психосоматичної симптоматики. 

3. Адаптаційний критерій пов’язаний з ослабленням почуття
уразливості до стресів і підвищенням адаптаційних ресурсів. 

Важливо використовувати різноманітні форми корекційної та
реабілітаційної роботи, зокрема методи фізичної терапії, що підви-
щують адаптивні та компенсаторні ресурси особистості, мобілізу-
ють її психологічний потенціал. Основне завдання психологічної
допомоги людині з інвалідністю полягає в актуалізації адаптивних і
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компенсаторних ресурсів особистості та мобілізація її психологіч-
ного потенціалу. Особистість, яка переживає психічну травму, не
може самостійно без допомоги фахівця (який володіє досвідом пси-
хологічної допомоги постраждалим від травматичних подій), подо-
лати її, протистояти її руйнівному впливу на психіку та особистість. 
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Розкрито зміст понять «компетентність», «компетенція» і «компе-
тентнісний підхід» у аспекті навчання іноземних мов. Розглянуто тради-
ційні цілі навчання іноземних мов у зв’язку із сучасним компетентнісним
підходом. 

The essence of notions «competence», «competency» and «competencies’
approach» in the aspect of teaching foreign languages is revealed. The traditio-
nal aims of teaching foreign languages in connection with modern competencies’
approach are described. 

На початку ХХІ століття відбулися значні зміни у соціально-
економічному розвитку України, у тому числі в її освітній сфері.
Значно активізувалися міжнародні зв’язки нашої держави, поси-
лився її авторитет у світовому і європейському просторі. Все це
стало передумовою для вагомих трансформаційних процесів у
освітній галузі. Особливе місце серед них належить змінам у сфері
навчання іноземних мов, зокрема оновленню та переосмисленню
цілей навчання. 

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



30

Нова програма для загальноосвітніх навчальних закладів не міс-
тить традиційного формулювання цілей навчання іноземних мов,
проте побудована на основних компонентах міжкультурної іншо-
мовної комунікативної компетенції – лінгвосоціокультурній, дис-
курсивній, стратегічній та лінгвістичній. Попри досить активне до -
слі дження сутності понять «компетентність», «компетенція»
мен ше уваги приділяється розумінню й усвідомленню цілей нав -
чан ня іноземних мов у світлі сучасного компетентнісного підходу. 

Уважне вивчення як вітчизняних, так і зарубіжних досліджень у
цілому дає підстави стверджувати, що немає єдиного визначення і
розуміння терміну «комунікативна компетентність», оскільки вчені
різних галузей знань трактують цей термін з позиції власних інтер-
есів. Деякі дослідники зазначають, що терміни «компетентність» і
«компетенція» – синоніми. Ми схильні поділяти думки вчених, які
вважають поняття «комунікативна компетенція» дещо вужчим,
похідним від поняття «комунікативна компетентність». 

Міжнародна комісія Ради Європи у своїх документах розглядає
поняття «компетентності» як загальні, або ключові, вміння, базові вмін-
ня, фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, ключові
уявлення, опори, або опорні знання. Компетентності, на думку експер-
тів РЄ, передбачають: спроможність особистості сприймати і відповіда-
ти на індивідуальні та соціальні потреби; наявність у неї необхідного для
цього комплексу стосунків, цінностей, знань, умінь і навичок. 

У сучасній психології поняття «компетентність» трактується як
готовність до діяльності. Таким чином, усе вищесказане дозволяє
зробити висновок, що більшість учених під компетентністю люди-
ни розуміють певним чином структуровані набори знань, умінь,
навичок і стосунків, які набуваються у процесі навчання. Мати
компетенцію – не означає бути вченим або освіченим. Мати ком-
петенцію – означає опанувати вміння, бути здатним виявити в
даній ситуації набуті знання й досвід. 

Необхідно зазначити, що сьогодні у світовій освітній практиці
провідними є діяльнісний, особистісно орієнтований і компетен-
тнісний підходи. У сучасних навчальних програмах реалізується
компетентнісний підхід, у той час як у прийнятому варіанті загаль-
ноосвітнього стандарту компетентнісний підхід у цілісному вигляді
не реалізовано. Беручи до уваги вищесказане, зауважимо, що тер-
мін «компетентнісний підхід» є на сьогодні певною мірою новим і
невизначеним. 
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Під поняттям «компетентнісний підхід», як вважає О. Пометун,
розуміють спрямованість освітнього процесу на формування і роз-
виток ключових (базових, основних) та предметних компетентнос-
тей особистості. Якщо сфера життя, в якій людина відчуває себе
здатною до ефективного функціонування (тобто компетентною), є
достатньо широкою, то йдеться про так звані ключові, чи життєві,
компетентності. Якщо ж компетентність розповсюджується на
вужчу сферу, наприклад, у рамках певної наукової дисципліни, то
можна говорити про предметну чи галузеву компетентність. 

У чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів з
орієнтацією на рекомендації Ради Європи з мовної освіти цілі
навчання іноземних мов визначено в термінах іншомовної комуні-
кативної компетенції. За цією програмою, оволодіння міжкультур-
ним іншомовним спілкуванням передбачає формування у них пев-
ного рівня комунікативної компетенції, яка включає мовленнєву та
мовну, соціокультурну та соціолінгвістичну, дискурсивну і страте-
гічну компетенції. 

Мовленнєва компетенція визначається як сукупність таких
мовленнєвих умінь учнів: здійснювати усне спілкування в типових
ситуаціях навчально-трудової, побутової та культурної сфер спілку-
вання; розуміти на слух основний зміст автентичних текстів; чита-
ти і розуміти автентичні тексти різних жанрів та видів з різним сту-
пенем розуміння їх змісту (читання з розумінням основного змісту,
читання з повним розумінням змісту); зафіксувати та передати
письмово необхідну інформацію. 

І мовленнєва, і мовна компетенції є не самоціллю, а проміж-
ною ланкою на шляху до комунікативної компетенції, яка розумі-
ється у новій шкільній програмі з іноземних мов як засіб оволодін-
ня учнями іншомовним спілкуванням. Отже, у проекті державного
освітнього стандарту виділяються чотири типи цілей навчання
іноземних мов: практичні, виховні, розвиваючі й освітні.
Визначення мовленнєвої компетенції в новій програмі відповідає
визначенню практичної мети у проекті державного освітнього стан-
дарту. Дане порівняння дозволяє уточнити практичну мету навчан-
ня іноземних мов як формування в мовленнєвої компетенції у чоти-
рьох видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні і
письмі) та мовних компетенцій (фонетичної, лексичної, граматич-
ної, графічної). 
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Схарактеризовано особливості створення умов засобами інклюзивно-
го туризму для підтримання та відновлення оптимального фізичного,
інтелектуального, психологічного, соціального рівнів студентської моло-
ді, що опинилася у складних життєвих обставинах, для досягнення соці-
альної незалежності, психологічної рівноваги, соціально-професійної
адаптації та інтеграції в суспільство. 

The features of the creation of conditions by means of inclusive tourism for
the maintenance and restoration of the optimal physical, intellectual, psycholo-
gical, and social levels of student youth found to be in difficult life circumstances
have been characterized in order to achieve social independence, psychological
balance, social and professional adaptation and integration into society. 

Актуальним є на часі створення умов для самоорганізації та
самореалізації молоді, соціальної інтеграції молодих людей, роз-
витку їх громадянської активності, творчого та наукового потенціа-
лу, запровадженню ініціатив у різних сферах діяльності, залучення
до процесів реформування та модернізації українського суспіль-
ства, формуванню її відповідальності за сьогодення та майбутнє. 

Важливою складовою участі молоді в суспільному житті є отри-
мання вищої освіти. Закон України «Про вищу освіту» (2014) дек-
ларує доступність і належну державну підтримку підготовки фахів-
ців з числа осіб з особливими освітніми потребами на основі
створення для них вільного доступу до освітнього процесу та забез-
печення спеціального навчально-реабілітаційного супроводу. 
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Закон України «Про освіту» визначив поняття особи з особли-
вими освітніми потребами – це «особа, яка потребує додаткової
постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою
забезпечення її права на освіту». Тобто до категорії таких осіб можуть
підпадати не тільки діти та молодь з інвалідністю, а й внутрішньо
переміщені особи, діти-біженці, діти-сироти та позбавлені батьків-
ського піклування, та діти, які потребують додаткового та тимчасо-
вого захисту тощо. Зараз МОН розробляє чіткий перелік осіб з
особливими освітніми потребами. Тобто кожен заклад освіти за
своєю філософією повинен бути інклюзивним. Це означає готов-
ність прийняти кожну дитину, прагнучи створити максимально
сприятливе середовище для розвитку її потенціалу. 

Таким чином, соціально орієнтована діяльність в умовах сере-
довища закладу вищої освіти, яка спрямована на допомогу студен-
там, що опинилися у складній життєвій ситуації, сприяє формуван-
ню толерантного, гуманного соціуму. 

Вищесказане вмотивовує своєчасну доцільність впровадження
Програми соціально-психологічної реабілітації студентської молоді,
яка опинилася у складних життєвих обставинах, засобами інклюзив-
ного туризму (далі – Програма). 

Мета Програми – створення умов засобами інклюзивного
туризму для підтримання та відновлення оптимального фізичного,
інтелектуального, психологічного, соціального рівнів студентської
молоді, що опинилася у складних життєвих обставинах, для досяг-
нення соціальної незалежності, психологічної рівноваги, соціаль-
но-професійної адаптації та інтеграції в суспільство. 

Завдання Програми:
– теоретично обґрунтувати інклюзивний туризм як засіб соці-

ально-психологічної реабілітації студентської молоді, яка опинила-
ся у складних життєвих обставинах;

– вивчити міжнародний досвід кращих практик інклюзивного
туризму;

– створити Студентське бюро як осередку з розробки екскур-
сійних маршрутів для студентів, які опинилися у складних життє-
вих обставинах;

– практично впроваджувати екскурсійні маршрути інклюзив-
ного туризму визначними історико-культурними місцями країни,
що дозволяє поєднувати соціально-психологічну реабілітацію з
національно-патріотичним вихованням студентської молоді;
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– сприяти формуванню здорового способу життя молоді – шля-
хом здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвер-
дження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я
серед молоді;

– впровадити систему заходів з метою вдосконалення вмінь і
навичок соціально-побутового обслуговування, підвищення соці-
альної активності, розширення кола знайомств і сфери особистіс-
них контактів, організації відпочинку і дозвілля, вирішення про-
блемних соціальних питань;

– постійно здійснювати діагностику особистісних психологічних
якостей, здібностей та інтересів, проводити психотерапевтичні та
тренінгові заходи, спрямованих на вирішення виявлених психоло-
гічних проблем: формування високого рівня самооцінки, емоційної
стабільності, духовності, удосконалення комунікативних навичок;

– розробити рекомендації для закладів вищої освіти з питань
підтримки соціально-психологічного стану студентів, з категорії
соціально вразливих громадян. 

Таким чином, реалізація мети і завдань Програми дозволить
обґрунтувати і практично впровадити інклюзивний туризм як уні-
кальне явище для соціально-психологічної реабілітації студентів,
які опинилися у складних життєвих обставинах, що включає як піз-
навальний процес, так і дає можливість для успішного проходжен-
ня соціалізації в умовах освітнього середовища університету. 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА 
ЯК ШЛЯХ ГУМАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
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У тезах науково обґрунтовано й проаналізовано особливості інклюзив-
ної освіти як шляху розвитку та гуманізації суспільства. Констатовано,
що у сучасній педагогічній теорії практично відсутні дослідження, присвя-
чені системному розгляду досліджуваної проблеми. Встановлено, що вона
ґрунтується на концептуальних положеннях гуманістичної педагогіки про
соціальну цінність особистості. Зокрема, згідно гуманістичного підходу,
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особистість є найвищою цінністю суспільства і володіє достатнім рівнем
свободи у виборі напрямків власної діяльності, передбачених нормами між-
народного гуманітарного права. Визначено, що кінцевою метою інклюзивної
освіти має стати демократизація освітнього середовища та створення
можливостей для якісної освіти та соціалізації усіх без винятку дітей. 

The theses have scientifically substantiated and analyzed the features of
inclusive education as a way of development and humanization of society. It is
stated that in modern pedagogical theory there are practically no researches
devoted to the systematic consideration of the problem being studied. It is estab-
lished that it is based on the conceptual provisions of humanistic pedagogy on the
social value of the individual. In particular, according to the humanistic appro-
ach, the personality is the highest value of society and has a sufficient level of
freedom in choosing its own activities as foreseen by the norms of international
humanitarian law. It is determined that the ultimate goal of inclusive education
is to democratize the educational environment and create opportunities for qua-
lity education and socialization of all children without exception. 

Відповідно до Національної стратегії розвитку вітчизняної осві-
ти в Україні на період до 2021 року одним із пріоритетних напрям-
ків її модернізації є забезпечення розробки практичного впровад-
ження у навчально-виховні заклади ефективної системи
інклюзивної освіти, яка реалізує основне право спільного перебу-
вання, навчання та виховання осіб iз різним рівнем психофізично-
го розвитку за місцем проживання в умовах загальноосвітнього
закладу на основі принципів гуманізації та індивідуалізації [3]. 

Попри наявні наукові розвідки (Н. П. Артюшенко, Н. Ю. Бє ло -
ва, Віт. І. Бондар, Л. В. Будяк, І. В. Дмитрієва, А. А. Колупаєва,
С. П. Миронова, Т. В. Сак, В. М. Синьов, М. М. Семаго, І. Н. Ха -
фі зу лліна, А. Ю. Чигрина, А. Г. Шевцов та інші) у сучасній педаго-
гічній теорії практично відсутні дослідження, присвячені систем-
ному розгляду проблеми інклюзивної освіти як шляху розвитку та
гуманізації суспільства. 

У своїх дослідженнях застосовуємо концептуальні положення
гуманістичної педагогіки про соціальну цінність особистості, тео-
рію діяльнісного підходу при вивченні особистості зарубіжних
(Л. С. Виготський, Д. Е. Гарнер, А. Ф. Дайсон, М. -Л. Кінг-Сірс,
М. І. Кондаков, О. М. Леонтьєв, Д. Е. Леско, С. Л. Рубінштейн,
П. І. Третьяков). 

Відзначимо, що в основі сучасних вітчизняних і зарубіжних
досліджень та концепцій інклюзивної освіти [1; 2; 4; 5] лежать філо-
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софські ідеї екзистенціалізму, прагматизму, постмодернізму, фено-
менології, які в теорії і методології конкретних наук – психології,
педагогіки, соціології – набувають гуманістичного підходу, згідно
якого особистість є найвищою цінністю суспільства і володіє
достатнім рівнем свободи у виборі напрямків власної діяльності,
передбачених нормами міжнародного гуманітарного права.
Зокрема, філософія екзистенціалізму запропонувала новий погляд
на людину із обмеженими можливостями, її індивідуальне та соці-
альне буття, висуваючи основну ідею – екзистенцію (лат. existen-
tio – існування), тобто центральне ядро людського «Я», завдяки
якому кожен індивід є унікальною, неповторною і вільною особис-
тістю, відповідальною за власні дії у ставленні до себе (самоповага)
та навколишнього світу (навички соціальної взаємодії) [5, с. 6–8]. 

У соціології, яка розглядає різноманітні дискурсивні обґрунту-
вання інклюзивної освіти, зокрема, дискурс прав та етики, ствер-
джується, що інклюзія потребує змін у системі освіти як такій, і що
ця система має стати більш гнучкою, здатною забезпечити рівні
права та можливості навчання усіх дітей без дискримінації й знева-
ги. За твердженням соціолога П. В. Романова, соціологічна реф-
лексія відтворення нерівності в загальноосвітньому закладі лежить
в основі висновків про негативну соціальну роль спеціальної осві-
ти: «Спеціальна освіта лише на перший погляд здається захисни-
ком вразливих дітей, надаючи їм освіту й медичні послуги.
Насправді ж, спеціальна освіта, сегрегуючи осіб із інвалідністю в
окремі заклади, обслуговує інтереси забезпечених членів суспіль-
ства, утримуючи та раціоналізуючи подальшу маргіналізацію тих,
кому вона ніби допомагає» [4]. 

Безперечно, що людина із психофізичними порушеннями знач-
ною мірою відчуває потребу в спілкуванні, соціалізації, розвитку,
підготовці до подальшого повноцінного життя, ніж її здорові одно-
літки. Навчаючись разом, діти вчаться жити разом, зникають межі
між інвалідами та їх здоровими ровесниками. Адже відомо, що при-
чиною психофізичних порушень досить часто є не медичні пробле-
ми, пов’язані зі станом здоров’я людини, а соціальні, які своїми
бар’єрами перешкоджають реалізації прав і свобод осіб із психофі-
зичними порушеннями. Руйнування цих бар’єрів при отриманні
освіти призводить до об’єднання суспільного простору неповнос-
правних і здорових людей, змінюється ставлення до інвалідності,
яка вже вважається не її вадою, а особливістю. 
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Тому впровадження у широку практику інклюзивної освіти
передбачає готовність навчати кожну дитину, незалежно від наяв-
ності чи відсутності у неї фізичних або психічних вад, та у макси-
мальному обсязі, що відповідає навчальній програмі того закладу
або групи, які дитина відвідувала б у разі відсутності у неї будь-
яких відхилень (Rogers, 1994). Кінцевою метою інклюзивної осві-
ти має стати демократизація освітнього середовища та створення
можливостей для якісної освіти та соціалізації усіх без винятку
дітей. 

Отже, розвиток інклюзивної освіти – це не створення нової
системи, а якісна та планомірна зміна системи освіти в цілому. А це
означає, що система спеціальної освіти не має бути знищена, а,
навпаки, вона повинна розвиватись, щоб було право вибору у дітей
із психофізичними порушеннями та їхніх батьків, а також своїми
напрацюваннями збагачувати систему загальної освіти, яка перехо-
дить на принципи інклюзії. Тому потрібно розробляти різні моделі
співробітництва та спільного викладання педагогів закладів загаль-
ної та спеціальної освіти. 
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Розглядається проблема застосування психореабілітаційних техно-
логій у роботі з батьками, які виховують дітей з особливими освітніми
потребами. Визначено, що ключовими напрямками здійснення психологіч-
ної допомоги батькам є: а) інформаційне забезпечення; б) створення бать-
ківських клубів; в) допомога в пошуку адекватних способів подолання
труднощів, своїх прихованих ресурсів; г) диференційована психолого-педа-
гогічна підтримка. 

The problem of application of psycho-rehabilitation technologies in work
with parents who educate children with special educational needs is considered.
It is determined that the key areas for the implementation of psychological assis-
tance to parents are: a) information provision; b) the establishment of parent
clubs; c) assistance in finding adequate ways to overcome the difficulties, their
hidden resources; d) differentiated psychological and pedagogical support. 

Труднощі, пов’язані з народженням дитини з психофізичними
порушеннями розвитку (особливими потребами), викликають
якісні зміни життєдіяльності сім’ї, порушують адаптацію, як окре-
мих її членів, так і родини в цілому, призводячи до сімейної кризи
(В. В. Ткачьова) [4]. 

А. С. Співаковська виділяє наступні види реагування батьків на
появу дитини з особливими потребами, а саме: прийняття дитини і
наявності у неї особливих потреб, батьки не мають почуття прови-
ни або ворожого ставлення до дитини; реакція заперечення – запе-
речується, що дитина має порушення; реакція надмірного захисту,
протекції, опіки; приховане зречення, нехтування дитини; відкри-
те зречення, нехтування дитини [3]. 

Залежно від того, який тип емоційного реагування на появу
дитини з особливими потребами мають батьки, який виховний
потенціал має сім’я, формується особистість дитини. Від результа-
ту соціальної компенсації залежить ступінь «дефективності й нор-
мальності дитини» (Л. С. Виготський). Особливої актуальності
набуває проблема пошуку психореабілітаційних технологій роботи
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з батьками, які виховують дітей з особливими потребами з метою
гармонізації їх психоемоційного стану та налагодження дитячо-
батьківських стосунків у таких сім’ях. 

На сучасному етапі розвитку спеціальної психології проблема
психореабілітаційних технологій роботи з батьками, які виховують
дітей з особливими потребами розглядається на основі праць:
Л. С. Ви готського, В. І. Гарбузова, А. Григор’єва, Д. В. Зайцева,
Т. А. Закрепіної, А. І. Захарова, Л. М. Зельцман, А. Р. Малер,
О. М. Мастюкової, В. Д. Нікуліної, О. А. Савіної, О. А. Стре бе -
левої, Л. Ф. Хартдинової та ін. 

Робота з батьками, із сім’єю – це дуже важливий, складний та
необхідний вид діяльності психолога. Метою роботи з батьками є
корекція психоемоційного стану батьків та порушень емоційного
прийняття дитини як найважливіших факторів, що порушують
процеси розвитку навичок соціальної взаємодії, міжособистісних
стосунків, особистісного розвитку й соціалізації в цілому. 

Сім’ї необхідна комплексна допомога, що повинна здійснювати-
ся в декількох напрямках: а) інформаційне забезпечення; б) створен-
ня батьківських клубів; в) допомога в пошуку адекватних способів
подолання труднощів, своїх прихованих ресурсів; г) диференційова-
на психолого-педагогічна підтримка. Розглянемо тепер види діяль-
ності психолога в кожному із цих напрямків. 

Сфера інформаційного забезпечення. Психолог повинен пові-
домити батькам якнайбільше інформації про специфіку порушень
та про способи корекції їх. 

Одним з напрямків роботи психолога є створення батьківських
клубів. Психологу необхідно створити «клуб для батьків», де вони
зможуть поділитися один з одним загальними проблемами, адже цей
напрямок роботи має чималу роль у знятті психічної напруги й вихо-
ду зі стану депресії батьків. Після таких зустрічей і бесід, як правило,
наступає катарсис, з’являються проблиски надії на те, що дитину
можна гідно виховати й зробити її адаптованою до суспільства. 

У ході роботи із сім’єю, психологу необхідно допомогти батька-
ми в пошуку адекватних способів подолання труднощів. Психолог
на прикладах переконує мати, що дитина з особливими потребами
є джерелом її духовного зростання. 

Психолого-педагогічна підтримка повинна бути чітко диферен-
ційованою й максимально наближеною до реальності, у якій живе
сім’я. Психолого-педагогічні консультації повинні проводитися
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регулярно з метою обговорення реальних випадків і відпрацьову-
вання стратегії й тактики поведінки батьків у важких ситуаціях. 

Але треба усвідомити, що готових рецептів виховання на всі
випадки життя ніхто не може дати. Батьки повинні разом з допо-
могою психолога пізнати закономірності розвитку дитини й спів-
відносити з ними свої дії. Критерієм правильного виховного підхо-
ду може служити стан психофізіологічного комфорту в дитини й
інших членів сім’ї. 
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Нова шкільна 12-річна програма «Нова Українська школа» вже має
деякі суттєві зміни, що враховують сучасні проблеми адаптації дітей до
школи. У ній декларується індивідуальний підхід до кожного учня, визнан-
ня цінності та унікальності кожної дитини. З практичних змін ми бачи-
мо наступні: у молодших класах відмінили обов’язкову шкільну форму на
користь зручного ділового одягу та взуття, у класах з’явилися індивіду-
альні парти, розташування можна змінювати за потребами вчителя,
інтерактивні дошки, щоб демонструвати дітям цікаві навчаючі ролики
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та мультфільми, у молодших класах відмінені щоденники та бальне оці-
нювання, зниження обсягу домашніх завдань. 

That the new school twelve-year program «New Ukrainian School» already
has some significant changes that take into account the current problems of adap-
ting children to school. It announces an individual approach to each student,
recognizing the value and uniqueness of each child. From the practical changes
we see the following: in the junior class, the mandatory school uniform was can-
celed in favor of comfortable business clothing and footwear, individual desks
appeared in the classes, the placement could be changed according to the needs
of the teacher, interactive whiteboards to show interesting cartoons and cartoons
for children, in junior highs, diaries and ballroom assessments were canceled,
homework diminished. 

Ні для кого не секрет, що сучасні діти дуже відрізняються від
своїх однолітків, що вступали до школи 10 років тому. Вплив техно-
логій, доступність інтернету, шалене прискорення швидкості
життя, зміна соціальних вимог до навчання та пріоритетів у вихо-
ванні дітей – всі ці фактори дуже змінили сучасне покоління май-
бутніх першокласників. Відповідно до цих нових умов існування у
сучасних дошкільнят з являються і нові проблеми в процесі адапта-
ції до навчання у школі, і тому найважливіше завдання сучасних
психологів та вчителів – дослідити ці проблеми та зміни, що їх про-
вокують, щоб мати змогу максимально оперативно корегувати
шкільні програми та вимоги. 

З основних проблем, що останнім часом хвилюють батьків,
вчителів та психологів, слід підкреслити перенасичення нервової
системи сучасної дитини зоровими та звуковими враженнями, про-
блеми у спілкуванні з дорослими та іншими дітьми, загострення
проблем з самооцінкою, емоційна незрілість на противагу занадто
швидкому фізичному розвитку. Також викликає занепокоєння
гіподинамія внаслідок зниження щоденного фізичного наванта-
ження, нестача якого перешкоджає нормальному функціонуванню
психоемоційної сфери дитини. Завдяки шаленому ритму життя
батьків, деякі діти часто недоотримують навіть повноцінного від-
починку – не сплять вдень, ввечері пізно лягають спати, засинають
під телевізор. Це, звісно, дуже негативно впливає на якість віднов-
лення нервової системи дитини. Також надмірна кількість часу,
проведеного за гаджетами, порушує психоемоційний стан дити-
ни – віртуальні ігри поступово замінюють спілкування з батьками
та друзями. Та і заклопотаній мамі легше дати дитині телефон, ніж
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найти в собі енергію і час на виховання дитини, в результаті вихо-
дить замкнене коло – щоб не вирішувати проблем з дитиною, їй
знову дають в руки гаджет. 

З’явилися і нові аспекти в адаптації сучасних першокласників до
шкільного колективу. По-перше, це різке зростання проблем у спілку-
ванні з однолітками, яке, як я вважаю, тісно пов’язане з тим, що сучас-
ні діти спілкуються один з одним виключно в присутності когось із
батьків, оскільки тепер майже ніхто не відпускає дитину дошкільного
віку грати на вулиці без супроводу дорослого члена сім’ї. Отже, сучас-
ні діти не мають змоги на власний розсуд обирати та тестувати різні
способи спілкування, отримуючи відповідну реакцію других дітей на
свою поведінку. А головне, зникає можливість самостійно вирішувати
виникаючі в процесі взаємодії конф лікти, відстоювати свої інтереси,
вільно проявляти емоції, особливо соціально-неприйнятні, наприк-
лад, агресію. В такий ситуації в конфлікт одразу ж включається хтось
із дорослих, вирішуючи, як саме треба поступити дитині в цій ситуації.
Пізніше цей не отриманий життєвий досвід прийдеться отримувати
вже в класному колективі, де по-перше, дитина в цей час буде вирішу-
вати безліч других нових особистісних проблем і задач, а по-друге, там
знов-таки буде присутній вчитель, який зупиняє конфлікт і вирішує,
як треба і як не треба поводитись. Це тотальне цензурування батьками
і іншими дорослими спілкування своїх дітей дуже обмежує можливість
набути необхідний досвід у спілкуванні з другими дітьми, а головне, не
дає дитині отримати практичні психологічні знання у сфері вирішен-
ня конфліктів із однолітками. 

Друга нова проблема – це свідомі і несвідомі вимоги батьків та
соціуму до майбутніх досягнень дитини у навчанні. Останнім
часом, завдяки інтенсивному розвитку науки, змінам у соціальному
житті, ці вимоги значно виросли і, на жаль, часто не відповідають
психофізіологічним особливостям розвитку дитини. Якщо раніше
дитина йшла у перший клас в 7 років, щоб вивчати там букви та
цифри, то середньостатистичний сучасний першокласник вже в
6 років при прийомі до школи має демонструвати навики читання,
письма, логіки і математики. Звісно, дитина, щоб заслужити любов
та похвалу від батьків, буде старатися виконувати всі ці вимоги, але
дуже часто це призводить до перенапруження та подальшого
виснаження нервової системи дитини, ще повністю несформова-
ної. Це часто тягне за собою різноманітні неврологічні та психосо-
матичні прояви та порушення: істеричні або апатичні напади,
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нервові тики, енурез, головний біль, запаморочення, порушення
сну, загальна підвищена тривожність. 

Ще одна проблема пов’язана із завищеними батьківськими та
суспільними очікуваннями і вимогами – невпинно збільшується
кількість дітей, що дуже гостро реагують на критику та оцінювання
в процесі навчання. Гонитва за знаннями перетворюється в гонит-
ву за оцінкою, і якщо дитина не може показати найкращій у класі
результат, вона впадає у істерику або апатію, не в силах розв’язати
внутрішній психологічний конфлікт між очікуваннями і можли -
востями. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

Левицька Л. В.,
к. психол. н., доцент кафедри психології та соціальної роботи

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»
lyudmila_lev@ukr. net

Тези присвячені педагогічному супроводу навчання студентів з інва-
лідністю. У тезах подано практичні рекомендації для викладачів вищого
навчального закладу інклюзивного спрямування. Данні рекомендації спря-
мовані на збереження здоров’я та покращення навчальної діяльності сту-
дентів. Велика увага приділяється розвитку інклюзивної компетентнос-
ті викладачів. 

Theses of the report are devoted to consideration of psychotraumatic situa-
tion as obstacles for the realization of goals. The concept of «trauma», «psycho -
traumatic situation» is considered in the dissertation. Mentioned strategies to
overcome the traumatic situation. It was emphasized that it is important to use
different forms of correction and rehabilitation work, in particular physiotherapy
methods, which increase adaptive and compensatory resources of a person,
mobilize its psychological potential. 

З метою збереження здоров’я та покращення навчальної діяль-
ності студентів викладачам закладів вищої освіти під час викладан-
ня навчального матеріалу доцільно:

1. Забезпечити атмосферу психологічного комфорту під час
викладання навчального матеріалу та атмосферу безпеки, що дося-
гається піднесенням цінності особистості та безоцінним ставлен-
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ням до особистості (оцінюємо знання, а не особистість). 
2. Використовувати різні прийоми регуляції навчально-пізнаваль-

ної діяльності з метою зниження втомлюваності та підвищення пра-
цездатності, а саме: переключення уваги, композиційне моделювання,
психомоторні вправи експресивної виразності, використання афориз-
мів, випадків імпровізованого сюжетно-рольового коментарію, моде-
лювання сумісної діяльності, музичний вплив, обмеження у часі тощо. 

3. Дотримуватися загальних законів ефективного спілкування,
а саме: закону врахування понятійної системи партнера (спілкуван-
ня доступною для співрозмовника мовою); закону мінімізації аргу-
ментів; закону поступовості; закону зворотнього зв’язку; етико-
психологічного закону (вияв поваги до особистості партнера, його
позиції, неприпустимість маніпулювання ним, приниження, заля-
кування тощо); закону наочності; закону адекватності (ретельний
добір аргументів, здатних впливати на конкретну особистість). 

4. Виділяти проміжні і основні цілі під час навчальної діяльності. 
5. Розвивати емоційний рівень дидактичного процесу, оскільки

він блокує монотонність учбової діяльності, сприяє зниженню
втомлюваності студентів, підвищує активність пізнавальної діяль-
ності, сприяє розвитку інтересу до навчання. 

6. Враховувати особливу роль емоційних стресів на стан здо-
ров’я студента під час проведення практичних, семінарських занять
та екзаменаційної сесії (особливо із студентами, що мають серцево-
судинні захворювання та цукровий діабет). 

7. Застосовувати навчально-рефлексивний діалог як психолого-
педагогічний засіб особистісного розвитку студента. 

8. Використовувати зворотній зв’язок із студентом. Це дає мож-
ливість закріпити досягнуті успіхи, створити суб’єкт-суб’єктні
ставлення під час викладання навчального матеріалу. 

9. Розвивати власну емоційну стійкість, що допоможе у оволо-
дінні емоційними ситуаціями педагогічної діяльності. 

10. Пам’ятати, що надмірне перенавантаження може бути
небезпечним для психічного здоров’я студентів. Особливо це сто-
сується студентів із слабким типом ВНД, у яких може виникнути
астенічний стан або депресивний. 

11. Враховувати особливості хвороби та її вплив на академічні
можливості студента. 

12. Приймати участь у розв’язанні педагогічних ситуацій та
задач на засіданнях кафедри. 
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Під час проведення виховної години кураторам закладу вищої осві-
ти з метою розвитку інклюзивної компетентності доцільно:

1. Проводити цілеспрямовану та безперервну індивідуально-
виховну роботу з розвитку стійкої мотивації у студентів до здорово-
го способу життя. Приділяти велику увагу дотриманню студентами
режиму дня, харчування та дозованих фізичних навантажень. 

2. Розвивати мотивацію студента до корекції психологічних
порушень, які виникають при різних захворюваннях. 

3. Розвивати дисциплінованість, уміння співпрацювати, буду-
вати конструктивні відношення. 

4. Зменшувати рівень імпульсивності, експресивності, емоцій-
ної лабільності студентів. 

5. Виховувати риси характеру впевненої, незалежної особистос-
ті. До таких рис характеру відносяться: комунікабельність, врівно-
важеність, дисциплінованість, довіра до людей, життєрадісність,
наполегливість, стриманість, тактовність, терпимість, цілеспрямо-
ваність, чесність, щирість, відповідальність. 

6. Заохочувати до самопізнання, самовиховання і само вдосконалення. 
7. Розвивати в студентів здатність до рефлексії. Розвиток реф-

лексії допоможе студенту критичніше ставитись до себе, оцінювати
процесуальні і результативні аспекти власної діяльності і поведінки. 

8. Розвивати у студентів навички самостійності, які допоможуть
їм долати важкі життєві ситуації, виявити активність у зміні життє-
вої ситуації і навколишнього середовища. 

Зазначимо, що усі ці заходи сприятимуть розвитку інклюзивної
компетентності викладачів та психологічної компетентності сту-
дентів покращенню їх здоров’я та навчальної діяльності. 

РОЛЬ БАТЬКІВ У ВПРОВАДЖЕННІ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Лещенко Д. Р.,
студентка 3 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

Бердянського державного педагогічного університету
green13girl10@gmail. com

Сучaсний етaп розвитку спеціaльної педaгогіки тa психології xарaк-
теризується пошуком нових шляxів соціальної адaптації дітей з псиxічни-
ми та фізичними проблемaми. Значних успіхів у соціалізації дитини з особ-

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



46

ливими освітніми потребaми може бути досягнуто лише за aктивної
участі в цьому процесі сім’ї, і в першу чергу бaтьків. В зв’язку з цим, про-
блемa сім’ї дитини з відxиленнями в розвитку є однією з нaйaктуальніших. 

The essential ethos of the development of special pedagogy and psycholo-
gy is characterized by the search for new ways of social adeptation of children
with psychic and physical problems. Significant successes in the socialization of
a child with special educational needs can only be achieved through active par-
ticipation in this process of the family and, first, parents. In this regard, one of
the most relevant is the problem of the child’s family with deviations in deve-
lopment. 

У Концепції сімейного і родинного виxовання нaголошується
нa тому, що «сучaсна сім’я мaє стaти головною лaнкою у виxованні
дитини, зaбезпечити їй нaлежні мaтеріальні тa педaгогічні умови
для фізичного, морaльного і духовного розвитку». І це зaкономір-
но, aдже побудувaти повноцінну національну школу без aктивної
учaсті й підтримки сім’ї неможливо. 

В останні роки, зважаючи нa впровадження інклюзивного
нaвчання, що передбaчає зaлучення бaтьків, як aктивних учaсників
нaвчально-виxовного процесу, в теорії тa прaктиці педaгогічної
нaуки виниклa необxідність aктивного вивчення сім’ї, яка виxовує
дитину з особливими потребaми. Фaxівців цікaвлять питання не
лише формування у дітей нових умінь та нaвичок, вони розгляда-
ють сім’ю як основний стабілізуючий фактор адaптації дитини.
Саме з влaсної сім’ї дитина виносить у доросле життя перші уяв-
лення про морaльно-людські цінності, норми поведінки, хaрактер
взaємовідносин між людьми. В сім’ї діти не лише нaслідують близь-
ких, орієнтуються на їхні соціaльні тa морaльні установки. Тому
психологічна зрілість бaтьків, їхні ідеaли, досвід соціaльного спіл-
кувaння найчaстіше мaють вирішальне знaчення в розвитку дити-
ни. [1, с. 60 ]

Вaжлива роль у процесі соціaльного інтегрувaння дитини з
порушеннями психофізичного розвитку відводиться сім’ї, якa в
ідеалі виступає одним із основних фaкторів її «входження» в систе-
му суспільних відносин. Особливості сім’ї, її aктивності у процесі
розвитку й освіти дитини визначає її псиxофізичний і соціокуль-
турний статус в мaйбутньому, рівень реaбілітаційного та соціaль-
но інтегрaційного потенціaлу, ступінь готовності до інклюзивного
навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. Сучасна сім’я
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дитини з порушеннями психофізичного розвитку поряд з традицій-
ними функціями має виконувати і низку специфічних, у зв’язку з
наявністю у дитини психічного та (або) фізичного порушення
розвитку (абілітаційно реабілітаційна,корекційна,компенсатор-
на). Провідними функціями сім’ї є: відтворююча, виховна, госпо-
дарсько побутова [2, с. 50].

Не завжди умови виховання в сучасній сім’ї, на жаль, є сприят-
ливими для розвитку і виxовання неповносправниx дітей. Окрім
того, виховання неповноцінної дитини особливо складне і відпові-
дальне. Цю відповідальність батьки зобов’язані нести перед своєю
дитиною та суспільством. Якщо дитинa з особливими потребами
позбавлена правильного виховання, то її особистісний недорозви-
ток поглиблюється, а самі діти можуть стaти тягарем для родини і
суспільства. 

Сім’я дитини з відxиленнями в розвитку є її першим соціалі-
зуючим інститутом. Процес дорослішання дітей такої категорії
проходить з великими труднощами та у дещо сповільненому темпі,
його також можна розділити на етапи: 

І етап соціалізації – входження дитини в соціум. 
ІІ етап соціалізації – це перебування дитини у навчальному

закладі. 
ІІІ етап соціалізації – адаптація дитини та її сім»ї власне у сус-

пільстві, (пошук інших сімей з подібними проблемами, встанов-
лення контактів, пошук своєї «соціальної ніші») [ 1, с. 61].

Отже, cім’я в процесі виxовання, соціального інтегрувaння
дитини з особливими потребaми зіштовxується з величезною кіль-
кістю труднощів. Це і відсутність псиxолого-педaгогічного супро-
воду, необxідного медичного лікувaння, реaбілітаційної допомоги
дітям тощо. Чaсом нaйближчі для xворої дитини люди сaмі перебу-
вaють у стaні xронічного стресу, викликaного недугою дитини,
обстaвинами лікувaння, виховaння, нaвчання, професійного стa-
новлення своєї особливої дитини. Все це усклaднює соціaльну
інтеграцію дитини, що мaє обмежені можливості в середовище її
здорових однолітків. Інклюзія мaє сприяти зaлученню бaтьків до
вирішення цих проблем, a бaтьки, в свою чергу, мають нaвчатися
співробітництву зaдля мaксимально комфортного процесу виxо-
вання та навчання дитини з особливими потребaми. 
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В публікації розкриваються психолого-педагогічні особливості фор-
мування емоційної сфери дітей з когнітивними порушеннями.
Інтелектуальна недостатність негативно впливає на стан емоційної
сфери, сприяє порушенню соціальної поведінки. Особливе загострення цих
проблем відбувається у дошкільному віці, який пояснюється нестійкістю
нервової системи в період оволодіння новими знаннями. Основний акцент
зроблено на розкритті детермінантів емоційного розвитку дітей з пору-
шеннями когнітивної сфери. 

The publication reveals the psychological and pedagogical peculiarities of
the formation of the emotional sphere of children with cognitive impairments.
Intellectual insufficiency negatively affects the state of emotional sphere, promo-
tes violation of social behaviour. A particular aggravation of these problems
occurs in preschool age, which is explained by instability of the nervous system
during the period of mastering new knowledge. The main emphasis is on revea-
ling the determinants of the emotional development of children with disorders of
the cognitive sphere. 

Діти з когнітивними порушеннями – це особлива категорія
дітей з органічними і функціональними порушеннями нервово-
психічних процесів, які зумовлюють сповільненість темпу розвитку
психіки дитини, яка проявляється в недостатності загального запа-
су знань нестійкості уваги, поверхневості сприйняття, ослабленій
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пам’яті, незрілості мислення, швидкій стомлюваності пізнавальної
діяльності [3]. Численні дослідження (Л. Виготський, У. Кузьмін,
Д. Лебединська, М. Певзнер та ін. ) підтвердили, що інтелектуаль-
на недостатність негативно впливає на стан емоційної сфери, сприяє
порушенню соціальної поведінки. Особливе загострення цих проб -
лем відбувається у дошкільному віці, який пояснюється нестійкіс-
тю нервової системи в період оволодіння новими знаннями. 

Зокрема, емоції дітей з когнітивними порушеннями мають свої
особливості і багато в чому відрізняються від дітей, які нормально
розвиваються. Це проявляється в порушенні поведінки, пізнаваль-
них процесів, розвитку уваги, нездатності контролювати і усвідом-
лювати власні переживання, розуміти емоційні стани інших людей,
регулювати стосунки з ровесниками. 

У 60-тих роках ХХ століття з’явилися роботи з клінічним опи-
сом дітей, які відстають в психічному розвитку і розглядалися в
межах різноманітних резидуально-органічних станів (З. Мишкін,
М. Певзнер, Е. Кириченко). І. Марківська аналізує прояви цих
дітей у межах затримки психічного розвитку церебрально-органіч-
ного генезису з синдромами психофізичного інфантилізму, цереб-
растенічним, психопатоподібним, неврозоподібним і апатоадина-
мічним [4]. 

Вагомий науково-теоретичний внесок в дослідженні дітей з
порушеннями розвитку зробив Л. Виготський. Він зумів визначити
провідні тенденції в попередження і подолання аномального
дитинства, виявити, систематизувати і зв’язати їх із загальними
закономірностями розвитку особистості нормальної дитини і сус-
пільства. Л. Виготський виявив взаємозв’язок між психічним роз-
витком і навчанням, розробив ідею компенсаторних можливостей
аномальної дитини [1]. 

М. Певзнер вважала, що основним механізмом затримки пси-
хічного розвитку є порушення дозрівання і функціональна
недостатність молодших і складніших систем мозку, які відно-
сяться до лобових відділів кори великих півкуль головного мозку
і забезпечують здійснення свідомих актів поведінки і діяльності
людини [2]. 

Спілкування з оточенням і розвиток предметної діяльності при-
зводить до появи передумов емоційно-комунікативних потреб. Але
ці передумови будуть не реалізовані, якщо дорослі спеціально не
керуватимуть цим процесом. Необхідно створювати такі умови,
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такі ситуації, в яких у дітей виникне потреба в емоційно-комуніка-
тивній взаємодії. Треба спеціально створювати умови де б подіти
взаємодіяли між собою, обмінювалися інформацією, збагачувалися
емоційно. Поява різних форм емоційно-комунікативної діяльності,
в якій дитина співпрацює як з дорослими і з ровесниками склада-
ють передумови розвитку потреб в спілкуванні. Згодом після цього
розвиваються потреби для емоційно-комунікативного розвитку.
Таким чином, передумови для розвитку емоційно-комунікативної
сфери складаються в процесі життя дитини з когнітивними пору-
шеннями в спеціальному учбово-виховному закладі, як результат
цілеспрямованої корекційно-виховної роботи. 
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Розглянуто питання інклюзивної освіти осіб з інвалідністю та сис-
теми дисциплін напряму безпеки життєдіяльності людини. Наведено, що
питання залучення у навчальний процес вищої школи осіб які отримали
інвалідність внаслідок бойових дій та інших соціальних небезпек до інклю-
зивної освіти є складним процесом та потребує в подальшому досліджен-
ня форм, методів, технологій, у тому числі вивчення дисциплін напряму
безпеки життєдіяльності людини. 
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The issue of inclusive education of persons with disabilities and the system
of disciplines of the direct safety of human life is considered. It is stated that the
issue of involvement in the educational process of higher education of persons
who have received disability due to hostilities and other social dangers to inclu-
sive education is a complicated process and requires further study of forms, met-
hods, technologies, including the study of the subjects of the direct safety of
human life. 

Інклюзія – це політика і процес, які забезпечують повну участь
усім членам суспільства в усіх сферах життєдіяльності. 

ЮНЕСКО розглядає інклюзію в освітній сфері як динамічний
метод позитивного реагування на багатоманітність учнівського
контингенту та ставлення до індивідуальних відмінностей не як до
проблем, а як до можливостей для збагачення навчального процесу. 

Запровадження інклюзії у сфері освіти передбачає розроблення
й запровадження широкого спектру навчальних стратегій для більш
гнучкого реагування на розмаїття потреб учнів. 

Традиційно в більшості країн світу застосування концепції й
методів інклюзії в освітній сфері головним чином обмежуються
контингентом учнів, яких відносять до категорії осіб з особливими
потребами, діти з інвалідністю, а також біженців [1, с. 100]. 

В наш час особливої актуальності набуває питання залучення до
системи інклюзивної освіти людей, які постраждали внаслідок
бойових дій, соціальних надзвичайних ситуацій, в тому числі в сис-
тему вищої освіти. 

Постраждалі від таких соціальних небезпек потребують довгот-
ривалої реабілітації та соціального захисту. 

Однак, для такої категорії осіб, не залежно від віку, в тому числі
і для молоді яка в силу соціальної небезпеки перейшла у стан люди-
ни з інвалідністю, певним чином необхідно існувати в соціальному
середовищі, отримувати професії, навчатись, що і зумовлює залу-
чення такої категорії населення в освітній процес, в тому числі в
систему вищої освіти [2, с. 215]. 

Теоретичну основу технології вищої інклюзивної освіти складає
філософія незалежного життя, тобто необхідність створення рівних
можливостей для навчання відповідно до потреб студента з інвалід-
ністю та участі в житті колективу [3, с. 193]. 

Однак, питання залучення у навчальний процес вищої школи
осіб які отримали інвалідність внаслідок бойових дій та інших
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соціаль них небезпек до інклюзивної освіти є складним процесом
та потребує в подальшому дослідження форм, методів, технологій
взаємодії студентів з інвалідністю з молоддю з нормальним роз-
витком, викладачами на шляху адаптації до освітнього процесу
[4, с. 189]. 

Важливим, на наш погляд, у процесі такої адаптації належить
дисциплінам що характерні для напряму безпеки життєдіяльності
людини: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці»,
«Охорона праці в галузі», «Цивільний захист», «Екологія». 

Метою даного напряму є отримання знань, умінь та навичок
щодо розпізнання небезпеки, організації та проведення заходів із
забезпечення безпеки життєдіяльності в повсякденних умовах та
умовах надзвичайних ситуацій [5, с. 389]. 

Саме вивчення дисциплін напряму безпеки життєдіяльності
людини надасть можливість реалізувати головні аспекти інклюзії
як поступового, динамічного процесу що знаходиться у постійному
розвитку. 
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Дана робота присвячена аналізу мотивації праці персоналу та розгля-
ду мотивації, як загальної функції менеджменту, що набуває все більшої
значущості в сучасному управлінні персоналом і підприємством загалом. 

This work analyzes the motivation of staff and consider motivation as a
general function of management, which is becoming increasingly important in the
modern human resource management and the company as a whole. 

Мотивація трудової діяльності – це вирішальний причинний
фактор результативного функціонування, а якщо простіше – то це
процес спонукання до праці. 

Проблеми мотивації персоналу цікавили вчених протягом усієї
історії економічної науки. Питаннями мотивації праці займалися
як закордонні, так і вітчизняні автори, зокрема: А. Маслоу, Д. Мак-
Грегор, П. Армстронг, А. Кібанов, І. Баткаєва, О. Мітрофанова,
М. Ловчева, Ф. Херцберг, Б. Mocнер, Б. Снідерман та інші. Проте
психологiчних особливостей мотивацiї професiйної дiяльностi пер-
соналу організації ніхто з учених не досліджував, тому в нашій
роботі ми спробуємо детально розглянути дану проблему. 

Для успішного оволодіння мистецтвом мотивації дуже важливо
знати психологічні аспекти та особливості мотиваційного процесу. 

Для кожного виду роботи існує своя оптимальна сила мотивації.
Експериментально встановлено, що в процесі вирішення складних
сенсомоторних завдань дуже висока мотивація призводить до пору-

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



54

шень в обробці інформації та збільшення кількості на шкоду якос-
ті. Парадоксальний висновок про те, що дуже висока мотивація
погіршує досягнення, пояснюється збільшенням емоційної напру-
ги і хвилювання, які призводять до зниження ефективності роботи.
Від зростання зусиль збільшуються не якість, а тільки кількісні
показники досягнень. Помірний рівень хвилювання впливає на
будь-яку діяльність позитивно [4, c. 32]. 

У людей із сильним мотивом досягнення успіху створення
додаткової зовнішньої стимуляції (винагороди, конкуренції, похва-
ли) помітно погіршує досягнення у вирішенні завдань. У досліджу-
ваних із слабким мотивом досягнення, навпаки, створення
надлишкової мотивації покращує результати. 

Важливо враховувати тимчасову близькість людини до мети:
чим вона ближче до мети, тим вище її внутрішня мотивація і рівень
активності, і не слід посилено стимулювати її до діяльності, так як
може виникнути ефект перемотивації з подальшим зниженням
ефективності. Чим далі суб’єкт від мети, тим ефективніше буде
додаткове стимулювання [1]. 

Нагороди (зовнішнє підкріплення) знижують мотивацію, якщо:
• нагорода формує у людини почуття, що їм маніпулюють;
• у людини немає почуття гордості за свої вчинки;
• нагороди використовуються занадто часто і перетворюються

в звичайну рядову процедуру [3]. 
Важливим мотиваційним чинником є суб’єктивна оцінка

людиною своїх здібностей і компетентності. Результати діяльності
можуть бути низькими при двох умовах: або у людини відсутні здіб-
ності, або при достатніх здібностях їй не дістає впевненості в собі.
Люди з сильним почуттям власної ефективності ставлять перед
собою складні цілі і докладають більше зусиль для їх досягнення.
Впевненість у власній компетентності збільшується в процесі
успішної діяльності, тобто досвід успішності позитивно відбиваєть-
ся на почутті власної компетентності, а отже, мотивує подальшу
діяльність [5, c. 76]. 

Отже, для ефективного управління мотивацією необхідно вико-
ристовувати в управлінні підприємством різні групи методів.
Використання винятково матеріальних мотивацій не дозволяє
мобілізувати творчу активність персоналу на досягнення цілей
організації. Для досягнення максимальної ефективності необхідне
застосування нематеріальної мотивації. На нашу думку, сьогодні, в
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умовах обмеженості фінансових ресурсів на національних підпри-
ємствах, коли досить важко встановити високу заробітну платню,
особливу увагу можна зосередити саме на нестандартних методах
стимулювання праці, складаючи гнучку систему мотивування для
працівників, ефективно поєднуючи стандартні та нестандартні
мотиваційні заходи [2, c. 32]. При застосуванні нематеріальних сти-
мулів необхідно звертати увагу на культурні, ментальні та психоло-
гічні особливості працівників для пошуку найефективнішого мето-
ду мотивації на конкретному підприємстві. Особливого значення
це питання набуває в умовах переходу до ринкової економіки.
В Ук раїні, яка володіє кадровим і інтелектуальним потенціалом,
актуальним є перехід до методів управління персоналом, пов’яза-
них з підвищенням моральної мотивації працівників. 
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У даній роботі вивчається питання віковому аспекті ґендерномарко-
ваних ціннісних орієнтацій особистості другого періоду юності як вирі-
шального для формування повноцінної особистості. Метою даного дослід-
ження є вивчення формування ґендерної особистої та соціальної
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ідентичності, вивчення особистісних і соціальних ґендерно маркованих
ціннісних орієнтацій як складової становлення особистості, а також
дослідження особливостей ґендерно маркованих ціннісних орієнтацій сту-
дентів вищого технічного навчального закладу. 

The paper discusses the age specific gendered value orientations in late
youth, which is a period crucial for the development of a mature personality. The
goal of the paper is to study the development of gender identity, both on the per-
sonal and social levels, to examine personal and social gendered value orienta-
tions that are part of the development of the personality, and to look into the spe-
cificity of the gendered value orientations of the students of a technical university. 

За останню декаду дослідження у сфері ґендерної психології не
тільки продовжили набувати популярності, але й також дозволили
розпочати наукове обговорення доти табуйованих в українській
науці тем, як от феномен ґендерованого та домашнього насильства,
відмінності між ґендерною та сексуальною ідентичністю, форму-
вання різноманітних сексуальних ідентичностей, трансґендерність
тощо. У контексті ґендерних досліджень ідентичності цікавим
видається той факт, що вивчення ґендерного аспекту ціннісних орі-
єнтацій особистості як важливого компоненту розвитку та станов-
лення особистості, спроможної повноцінно функціонувати у сус-
пільстві та розвивати його, все ще лишається практично поза
увагою наукового співтовариства в Україні. У випадках, коли цін-
нісні орієнтації, у тому числі їх ґендерний аспект, обговорюються,
дослідження виконуються або виключно у межах інтересів соціоло-
гії, або лишають за межами досліджень питання вікової категоріза-
ції та ґендерної специфіки ціннісних орієнтацій. 

З огляду на вищесказане, у даній роботі вважаємо за необхідне
зосередити увагу на віковому аспекті ґендерномаркованих цінніс-
них орієнтацій особистості другого періоду юності як вікового
періоду, вирішального для формування повноцінної особистості та
громадянина. Тому метою даного дослідження є вивчення питання
ґендерної ідентичності, а також ціннісних орієнтацій як її окремо-
го аспекту та експериментальна перевірка ціннісних орієнтацій
студентів вищого технічного навчального закладу (на прикладі
НТУУ «КПІ»). 

Основними задачами дослідження є вивчення формування ґен-
дерної особистої та соціальної ідентичності, вивчення особистіс-
них і соціальних ґендерно маркованих ціннісних орієнтацій як
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складової становлення особистості, а також дослідження особли-
востей ґендерно маркованих ціннісних орієнтацій студентів вищо-
го технічного навчального закладу (вікова категорія – другий
період юності). 

У роботі пропонується розуміти категорію «ґендер», по-перше,
як соціокультурну стать людини, що є сукупністю соціальних очі-
кувань і норм, цінностей та реакцій, які формують окремі риси осо-
бистості. По-друге, необхідно розуміти, що ґендер завжди віддзер-
калює ідеологічну систему певного суспільства і є як носієм, так і
механізмом прописування даної ідеології у тілі та індентичності
людини за допомогою владних стосунків, які керують усіма сус-
пільними та соціальними інститутами. По-третє, у патріархальних
гетеросексуальних культурах ґендер дорівнюється до біологічної,
причому виключно дуальної («жінка»/»мужчина») статі та набуває
характеру економічно зумовленої нормативності, впроваджуваної
не тільки на побутовому рівні, а й на загальносуспільному. 

Для психологічних досліджень такий підхід до терміну «ґендер»
видається тим більш продуктивним, оскільки наголос на соціаль-
ній та культурній зумовленості ґендерної ідентичності та такого її
компонента, як ціннісні орієнтації значною мірою виносяться у
позаособистісний простір, а отже і набуваються загальносуспільно-
го значення як змінні, варіативні, плинні конструкти, що форму-
ють особистість не тільки на побутовому, а й на інших рівнях 
суспільного життя. А – через кожну окрему особистість, якщо керу-
ватися науковим наробком Мішеля Фуко, – і суспільство в цілому. 

Проте, говорячи про ґендерний аспект соціально-психологіч-
них досліджень, необхідно пам’ятати, що ґендер є соціально озна-
ченим, у той час як уявлення про статево-рольовий розподіл фор-
мується у межах певної культури відповідно до її домінантної
ідеології і можуть відрізнятися у рамках одного суспільства.
Уявлення людини про свій ґендер і норми та стандарти, що йому
відповідають, завжди є соціально скерованими та привнесеними, а
не природними. 

Ґендерні норми та стереотипи слугують для визначення – за
принципом економії, чи конформності, – місця у суспільстві конк-
ретного індивіда, а також дозволяють йому сформувати соціальну
ідентичність на основі статі та соціального статусу, що великої
мірою є її наслідком. Натомість відхід від усталених ґендерно мар-
кованих ролей та стереотипів призводить до руйнації напрацьова-
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них соціальних зв’язків і, як у випадку із гомосексуальною соціаль-
ною ідентичністю, – до трансформації соціальних інституцій та
загальносуспільних стереотипів і ставлень, які сьогодні вже радше
спрямовані на включення, аніж на виключення таких соціальних
груп із суспільства. 

Отже, можна стверджувати, що ґендерний підхід є корисним
інструментом соціально-психологічних досліджень проблеми іден-
тичності, як на рівні окремої особистості, так і на рівні соціальної
групи. Він уможливлює відхід від ґендерно маркованих стереотипів у
межах даної сфери досліджень та відкриває нові напрями аналізу, до
прикладу, дослідження статево-рольового розподілу у суспільстві,
протиріччя та конфлікти, які виникають у зв’язку із таким розподі-
лом не тільки всередині суспільства взагалі, а й всередині соціальних
груп та окремих індивідах. Крім того, ґендерний підхід дає можли-
вості статево- та ґендерно-диференційованого підходу до аналізу
особистісних орієнтацій як компонента світогляду особистості, які з
одного боку, формує уявлення особистості про себе та світ навколо, а
з іншого – уможливлює встановлення особистістю міжгрупових сто-
сунків, важливим аспектом яких є ціннісні орієнтації. 

АДАПТАЦІЯ УЧНІВ ПЕРШИХ КЛАСІВ 
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Орлова Г. В.,
студентка 2-го курсу магістратури за спеціальністю «Психологія» Інституту

соціальних технологій Університету «Україна»
hanna_orlova@ukr.net

У цьому році стартувала Нова українська школа (НУШ), тобто пер-
шокласники навчатимуться за новими освітніми стандартами. Це озна-
чає, що в навчальному процесі під час першого шкільного року буде приді-
лятися увага кожній дитині, її індивідуальним можливостям і
особливостям, а також буде робитися акцент на ігрових формах навчан-
ня та розвитку. 

This year, the New Ukrainian School (NES) started, that is, first-graders
will be trained in new educational standards. This means that in the learning
process during the first school year, attention will be paid to each child, his indi-
vidual abilities and peculiarities, as well as the emphasis on learning and deve-
lopmental forms of learning. 
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Чому питання адаптації до школи таке важливе саме для учнів
перших класів? По-перше, для дітей це тотальна зміна середовища
і розпорядку дня. Хтось ходив у дитячий садок, тобто звик до дитя-
чого колективу, а хтось до школи був із мамою чи бабусею.
Школа – це місце, де все для дитини незвичне, починаючи від мас-
штабів будівлі та великої кількості дітей, і закінчуючи відсутністю
іг рашок, розкладом уроків і необхідністю дотримуватися нових
правил. 

По-друге, вступ до школи співпадає з черговою віковою кри-
зою. Криза 6–7 років зумовлена невідповідністю між попереднім
способом життя і новими можливостями та потребами;у дитини
відбуваються як фізичні, так і психічні зміни:

1. Підвищується потяг до самостійності, активного мислення.
Дитину вже не влаштовує, коли до неї ставляться, як до маленької,
вона прагне стати дорослою;

2. Якщо раніше для малюка на першому місці стояла гра, то
зараз кардинальним чином змінюється провідний вид діяльності,
ним стає навчання;

3. Фіксується орієнтація дитини на людей поза сім’єю, на зов-
нішні авторитети: дорослих друзів сім’ї, вчителя, вихователя;

4. Уцьому віці формуються такі важливі психічні функції, як
образно-мовне мислення на додаток до наочно-дійового, довільна
увага (поряд з переважаючою мимовільною), довільне запам’ятову-
вання, можливість свідомо регулювати свої рухи, вчинки, прояви
своїх емоцій. 

Всі ці новоутворення визначають готовність дитини до школи,
тобто здатність дитини виконувати навчальні завдання та шкільні
обов’язки. На сьогоднішній день все більше дітей іде до школи саме
в 6 років, коли необхідні для шкільного життя психічні якості ще не
до кінця сформовані, а це, у свою чергу, може ускладнювати процес
адаптації першокласника до школи. 

Існують такі ознаки успішної адаптації:
Задоволення від навчального процесу: дитині подобається в

школі, вона із задоволенням туди ходить; 
Успішність у навчальній діяльності: дитина справляється з про-

грамою і здатна самостійно виконувати завдання, звертаючись по
допомогу до дорослих лише після спроби впоратися самій. 

Задоволеність міжособовими відносинами: склалося спілкуван-
ня з учителем і однокласниками. 
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У зв’язку з цим, в умовах впровадження НУШ в практику осві-
ти підвищується значення ігрових та арт-терапевтичних методик
в процесі навчання. 

Гра дає можливість відчувати більшу свободу в поведінці завдя-
ки рольовій складовій, знімає напругу, страхи, пов’язані зі спілку-
ванням і взаємодією, сприяє більшій емоційній близькості. Також
через гру отримується досвід нових міжособистісних стосунків з
дорослими та однолітками, заснований на свободі та співпраці,
замість примусу та агресії. У свою чергу, образотворча діяльність
(зокрема малювання, конструювання, ліплення) сприяють віднов-
ленню власних ресурсів, розвитку упевненості, налагодженню кон-
тактів з іншими, подоланню психічних стресів. 

Арт-терапевтичні методики є особливо дієвими для вирішення
проблеми шкільної адаптації, тому що:

Діти 6–7 років знаходяться в періоді вікової кризи, прояви якої
успішно долаються за допомогою комунікативних ігор та образот-
ворчої терапії. 

Психічні функції дитини (зокрема, сприймання, запам’ятовуван-
ня, увага) у віці 6–7 років носять переважно мимовільний характер, а
домінуючою формою діяльності ще певний час залишається гра.

Ігрові та арт-терапевтичні методики сприяють налагодженню
стосунків між дітьми як у звичайних класах, так і в класахіз інклю-
зивною формою навчання. 

Для покращення адаптації дітей, які вперше прийшли до
школи, психолог (або вчитель) може використовувати такі методи
роботи:

1. Проведення різноманітних ігор (комунікативних, ігор на
запобігання агресії) під час прогулянок, фізкультхвилинок та на
перервах між уроками;

2. Ознайомлення вчителів молодших класів з такими іграми;
3. Просвітня та консультативна робота з батьками першокласників;
4. Діагностика рівня адаптації першокласників (спостереження,

анкетування батьків та вчителів, арт-терапевтичні методики діаг-
ностування) і, за необхідності, індивідуальна та групова робота для
запобігання дезадаптації. 

Таким чином ми можемо значно полегшити першокласникам
звикання до умов шкільного навчання та сформувати позитивне
ставлення до школи, що у свою чергу є стане запорукою їхньої
успішності протягом подальших років навчання. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ
САМОСПРИЙНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ

Охонько О. Е.,
студентка 2 курсу магістратури групи ЗПЛ-51/17 мДВ спеціальності

«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Висвітлюються основні психологічні чинники, що є основою форму-
вання самосприйняття особистості, уточняється методологічний поня-
тійний апарат даного психологічного дослідження, визначаються базові
підходи до виявлення первинних і вторинних здібностей,що закладено в
основу формування самосприйняття. Детально проаналізовано феномен
самосприйняття як детермінанту психологічного здоров’я, розкрито
його структуру, висвітлено взаємозв’язок розвитку самосприйняття з
віком та гендером. З точки зору психології розглянуто низку факторів,
що впливають на процес розвитку людської особистості. Особливу увагу
приділено методу позитивної психотерапії як потужному інструменту
психологічної корекції порушень та розладів, що виникли в процесі форму-
вання самосприйняття особистості, розвитку її профілю актуальних
здібностей. 

The main psychological factors are highlighted that are the basis of the
formation of self-perception of a person, the methodological conceptual appa-
ratus of this psychological study is specified, the basic approaches to the iden-
tification of primary and secondary abilities are determined, which are laid in
the basis of the formation of self-perception. The phenomenon of self-percepti-
on as a determinant of psychological health is analyzed in detail, its structure
is revealed, the relationship of development of self-perception is highlighted
with age and gender. From the point of view of psychology, a number of factors
influencing the process of development of the human person are considered.
Particular attention is paid to the method of positive psychotherapy as a power-
ful tool for psychological correction of disorders and disorders that arose in the
process of forming self-perception of a person, development of its profile of
actual abilities. 

Самосприйняття (як альтернативу для категорії самооцінки)
можна визначити як прийняття, розуміння і оцінку людиною самої
себе. Установки, переконання і самооцінкові характеристики
людей значною мірою визначаються їх спостереженням за власною
поведінкою. Самоcприйняття – це здорове ставлення до самого
себе, яке допомагає особі об’єктивно оцінити її ефективні і неефек-
тивні сторони належним чином і в разі необхідності сформулювати
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задачу на особистісний розвиток. Тому самоcприйняття означає
прийняття індивідом усіх його позитивних і негативних сторін,
водночас прийняття не пасивне,а осмислене і без самокритики.
Самоcприйняття повинно супроводжуватись спрямованістю осо-
бистості до подолання деструктивних когнітивних і поведінкових
стратегій, які гальмують досягнення цілей як власних, так і спіль-
ноти. Розуміння себе як самоцінності незалежно від рівня досяг-
нень узгоджується з особистісним зростанням і життєвою перспек-
тивою особистості. Існують дискусії стосовнотого, чи не гальмують
механізми безумовного самоcприйняття формулювання особистіс-
них цілей і перспектив. 

Самосприйняття можливо розглядати в різних кутів зору: як
любов, турботу до себе, реалізацію своїх ідей, або можливість емо-
ційних проявів. Самосприйняття тісно пов’язане з віком та генде-
ром. Тобто, з одного боку, самосприйняття не є сталим і змінюєть-
ся в процесі розвитку людини, з іншого – тісний взаємозв’язок з
гендером, тобто соціальною роллю статі, свідчить про залежність
самосприйняття від феменінності, маскулінності та андрогенністі.
Людська особистість формується під впливом різних чинників, які
комплексно впливають на цій процес. Розрізнюють зовнішні, внут-
рішні, біологічні та соціальні фактори. До зовнішніх факторів від-
носяться макро-, мезо- і мікросередовище – природні і соціальні,
виховання в широкому і вузькому, соціальному і педагогічному
сенсі. До внутрішніх факторів відноситься власна активність осо-
бистості, породжувана протиріччями, інтересами та іншими моти-
вами, що реалізується в самовихованні, а також в діяльності і спіл-
куванні. Середовище і виховання – це соціальні фактори, тоді як
спадковість – біологічний фактор. 

У парадигмі позитивної психотерапії ази любові, форми її про-
явлення та розуміння людина пізнає з дитинства через батьків-
ський приклад: відношення до неї, один до одного, з соціумом та зі
світом. Через це проходить формування любові та самосприйняття
себе. Все, що людина чула і спостерігала в дитинстві формувало її
власне розуміння любові. Особливо значення має батьківське став-
лення, яке формує сприйняття особистості. Носсрат Пезешкіан,
засновник метода позитивної психотерапії стверджує: «Кожна
людина здатна від народження», и ця здатність залежіть від особис-
тості. У концепції позитивної психотерапії формування людини,
розвиток її профілю актуальних здібностей проходить в чотирьох
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сферах моделі «Наслідування» або «Ідентифікації»: «Я», «Ти», «Ми»
і «Пра-Ми». Сфера «Я» – ставлення людини до себе, самооцінка.
Виділяють жіночу частину Я (Я – як мати) і чоловічу частину Я
(Я – як тато), що впливає на оцінку не тільки себе, а й інших
людей. На формування сфери «Я» впливає ставлення значущих
близьких до дитини, але воно не закінчується в дитячому віці.
Протягом життя на розвиток «Я» людини впливають прочитані ним
книги, улюблені фільми, з героями яких він ідентифікується. 

Безумовне самосприйняття означає визнання себе, ставлення
до себе як особистості, гідної поваги, здатною до самостійного
вибору, прийняття себе в цілому, усвідомлення і визнання своїх
почуттів і реально діючих мотивів. При умовному самосприйнятті
людина оціночно, з недовірою ставиться до себе. 

Структура умовного самосприйняття особистості складається з
двох взаємопов’язаних компонентів: невміння усвідомлювати свої
емоційні стани; захисних форм реагування, неприйняття власних
емоцій і почуттів; неприйняття власних реально діючих мотивів,
що порушує цілісність особистості. 

Структура безумовного самосприйняття складається з двох
взаємопов’язаних компонентів: сформованого усвідомлення
справжніх станів тіла, емоцій і почуттів; прийняття себе в цілому,
цілісності особистості. Дослідження основних факторів впливу на
формування самосприйняття дають людині можливість гармоній-
ного відчуття щастя та задоволення собою, реалізації життєвих пла-
нів та самореалізації, наповнюють життя сенсом та радістю. 
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У тезах розкривається основний зміст та проблеми поняття ризику
вцілому, важливість вивчення та дослідження феномену ризику. Ви світ -
лю ються точки зору перших вітчизняних дослідників «ризику». Описано
основні напрямки вивчення проблеми ризику в психології та залежність
ризикової поведінки людини від її особистісних характеристик. 

Theses unfold main subject and problems of risk in general as well as pro-
blems of risk as a term, importance of studying and investigation of risk pheno-
mena. Opinions of prominent national risk investigators are presented. Main
research trends of risk problem in psychology and dependency of human’s risky
behavior from his/her personal qualities are described. 

У теперішній час виникають все нові форми поведінки та стратегії
адаптації особистості до оточуючої її дійсності. В результаті основним
загальнопсихологічним завданням стає розкриття способів поведінки
особистості, котрі є найбільш ефективними для змінних умов існування. 

Розкриття основного змісту та проблеми «ризику» в цілому може
сприяти покращенню та більш глибокому розумінню основних про-
цесів життєдіяльності людини в сучасних умовах її буття, оскільки
ризикована поведінка визначається не стільки темпераментальни-
михарактеристиками, скільки певними особистісними чинниками. 

Важливість вивчення та дослідження феномену ризику обумов-
лена вимогами, що постають перед особистістю у відповідності до
активних суспільних процесів. У трактуванні понять ризику існу-
ють багаточисельні розбіжності, що й відбивають його багатомір-
ність. Так, на думку А. Реана, ризик можна розглядати як функцію
суб’єктивно сприйнятої користі та ймовірності її прояву. 

Одним з перших у вітчизняній психології проблему ризику
почав вивчати А. П. Альгін, що визначав ризик як діяльність,
пов’язану з подоланням невизначеності в ситуації неминучого
вибору, в процесі якої є можливість кількісно і якісно оцінити віро-
гідність досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхилен-
ня від цілі. Вчений виділяє низку особливостей, зокрема: супереч-
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ливість ризику, що проявляється, з одного боку, в його творчому
характері, коли знаходяться принципово нові рішення проблеми, а
з другого – в авантюризмі, однобічності прийнятих рішень; альтер-
нативність ризику; невизначеність як відсутність стовідсоткового
передбачуваного результату; зумовленість функцій та змісту ризику
соціально-економічним станом конкретного суспільства. 

В психологічних дослідженнях з проблеми ризику можна виді-
лити три основні напрямки вивчення означеної проблеми. 

Перший визначає ризик якситуативну характеристику дій
(діяльності) суб’єкта. Ризик розглядається як міраочікуваного
неблагополуччя, котра визначається поєднанням імовірності нев -
дачіта рівня втрат (шкоди, програшу). Психологічний зміст такого
визначення маєнадто загальний характер, оскільки йдеться про
активність суб’єкта, йогодіяльність чи дії. 

Другий напрямок розглядає ризик як ситуацію вибору міжаль-
тернативними чи можливими варіантами дій і безпосередньо впи-
сується вконтекст прийняття рішення. У психологічному плані
зміст поняття «ризик»операціоналізується за допомогою різних
шкал, котрі відносяться до такихпсихологічних реальностей як
рівень домагань, здібності суб’єкта і т. п. 

Третій напрямок вивчає взаємозв’язок індивідуальної та групо-
вої поведінки в ситуаціях ризику і відбиває собою соціально-пси-
хологічний аспект явища. Таким чином, можна стверджувати, що
поняття «ризик» нероздільно пов’язане з уявленнями про дії
суб’єкта, і може бути визначено як характеристика цієї дії. 

Фундаментально досліджував дану проблематику В. А. Петров сь -
кий, який продемонстрував можливість існування так званого «над-
ситуативного ризику». На думку вченого, «надситуативний ризик» є
особливою формою прояву «надситуативної активності», тобто здат-
ності суб’єкта підніматися над рівнем вимог ситуації, ставити цілі,
що виходять за рамки звичної спрямованості дій. У контексті даного
напрямку досліджень слід підкреслити, що феноменологія непраг-
матичної активності відбиває психологічні меха ніз ми ризику в іншо-
му аспекті, де центральною ідеєю є ідея неадаптивності. 

В. А. Лефевр у своїй так званій «ігровій моделі ситуації ризику»
зазначав, що саме поняття ризику характеризує складний феномен,
котрий пов’язаний з поведінкою суб’єкта в ситуації небезпеки,
коли результат дії визначається прийнятим рішенням. Людина
ризикує в силу обставин, але дії вибирає самостійно. 
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Г. М. Сонцева вважає, що схильність до ризику залежить від
рефлексивної регуляції діяльності людини. Можливість негативно-
го результату – природна характеристика функціонування будь-
якої складної, тим більше живої системи. Відомо, що чим вище
рівень актуальної потреби, тим більш «наполеглива» система в
досягненні цілі і тим більші труднощі вона здатна подолати. Автор
підкреслює, що основою людської поведінки є не стільки безпосе-
редній зміст структурних складових психічної системи – результа-
ти когнітивних процесів, елементи досвіду, відображені потреби та
актуальні схеми поведінки – скільки результати їх «повторного»
відображення свідомістю. Наявність свідомості і рефлексії як меха-
нізму регуляції діяльності докорінно змінює поведінку людини в
ситуації небезпеки чи можливого несприятливого результату, у той
же час варіативність рішень залежить від особистісних якостей. 
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ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Польовик О. В.,
к. пед. н., доцент кафедри психології та соціальної роботи 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»
polyovik21@gmail.com

У тезах здійснено аналіз сутності соціальної адаптації студентів з
особливими освітніми потребами до навчально-виховного процесу закладу
вищої освіти, визначено основні критерії діагностики рівня адаптованості
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студентів зазначеної категорії та запропоновано основні організаційно-
педагогічні умови для підвищення ефективності процесу їх адаптації в
умовах закладу вищої освіти. 

In theses is realized analysis of being social adaptation of students with spe-
cial educational necessities to training-educational process of institution of hig-
her education, defined basic criteria of diagnostic the level of adaptability of stu-
dents of mentioned category and offered basic organizational and pedagogical
condition for increase of effectiveness of their adaptation process in conditions of
the institution of higher education. 

Проблема соціальної адаптації була і є предметом аналізу як віт-
чизняних, так і зарубіжних дослідників. Варто вказати і на міждис-
циплінарний характер досліджуваної проблеми. Тому на сьогодні
існують різні підходи до тлумачення базових понять, які викорис-
товуються у нашому дослідженні. Ця обставина вимагає з’ясувати
їх сутність, що, безумовно, дозволить визначити, з яких позицій
потрібно вирішувати проблему успішної соціальної адаптації сту-
дентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу. 

Процес адаптації першокурсників з особливими освітніми
потребами до умов навчання у закладі вищої освіти є складним та
багатогранним, зумовленим взаємодією психологічних, соціальних
і біологічних факторів і недостатньо дослідженим. Незважаючи на
значні зусилля з боку держави щодо створення умов для реалізації
можливостей людей з особливими потребами, зазначена проблема
вимагає додаткових заходів для її вирішення. 

Студенти з особливими освітніми потребами мають певні проб -
леми, які сформувалися в попередні періоди життя і навчання
молодих людей. Вони суттєво впливають на їх пізнавальну актив-
ність та інтеграцію в освітнє середовище. Основними серед них є:
прогалини в знаннях; труднощі у сприйнятті навчального матеріа-
лу у загальноприйнятому вигляді; низький рівень фізичної підго-
товки; труднощі у подоланні бар’єрності оточуючого середовища,
зокрема освітнього; знижена працездатність, підвищена втомлюва-
ність та виснажливість; порушення концентрації уваги; підвищена
вразливість до інфекційних захворювань і в зв’язку з цим проблеми
з відвідуванням занять; дефіцит комунікабельності; недостатня орі-
єнтація в соціумі, низькі рівні соціальної активності; самооцінки,
самоконтролю; звичка до невимогливого, поблажливого ставлен-
ня, відчуття втрати майбутнього; нерішучість, переважання інтро-
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вертності поведінки; підвищена тривожність, вразливість, емоцій-
на нестійкість, депресивні стани. 

Соціальна адаптація студентів з особливими освітніми потреба-
ми до навчально-виховного процесу – це процес і одночасно
результат їхньої інтеграції до вищого навчального закладу, під час
якої продовжується формування навичок навчальної діяльності,
відбувається прилучення до професії, набуття професійних знань,
умінь і навичок незважаючи на наявні захворювання, повноцінна
участь у громадському студентському житті, зміна умов існування у
бажаному напрямі, пристосування до соціального середовища
закладу вищої освіти, прийняття його норм і цінностей, збережен-
ня й формування оптимального балансу між особою з нозологіями,
її внутрішнім станом і умовами навчання з перспективою у майбут-
ньому використовувати набуті навички. 

Основними критеріями соціальної адаптації студентів з особли-
вими освітніми потребами до навчально-виховного процесу ми
визначаємо мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий і
діяльнісно-комунікативний. 

Показниками мотиваційного критерію є інтерес до навчання за об -
ра ною спеціальністю; бажання брати участь у суспільному житті нав -
чаль но го закладу; прагнення розвивати професійну компе тентність. 

Показниками когнітивного критерію визначено відповідність
обсягу і рівня знань вимогам освітнього процесу у закладі вищої
освіти; самостійності у навчальній діяльності. 

Емоційно-вольовий критерій представлений такими показника-
ми, як рівень тривожності та психічного напруження; наполегливість,
задоволеність морально-психологічним кліматом навчальної групи;
здатність керувати своїм емоційним станом, прагнення самоосвіти. 

Показниками діяльнісно-комунікативного критерію: виконан-
ня індивідуального плану навчальної роботи студента (якість і
успішність навчання); дотримання норм і правил, що культивують-
ся у виші; міжособистісна взаємодія з викладачами та студентами. 

Організаційно-педагогічними умовами соціальної адаптації студен-
тів з особливими освітніми потребами до навчально-виховного процесу
у закладі вищої освіти можуть стати: залучення до активного студент-
ського життя; розширення соціальних контактів та інтеграція у колектив
ровесників; створення і функціонування студентських соціальних
служб; адаптація робочих навчальних програм для цієї категорії студен-
тів; соціально-педагогічна підтримка студентів з особливими потребами. 
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Успішність соціальної адаптації залежить не стільки від особли-
востей та об’єктивних властивостей ситуації, скільки від особли-
востей та наявності індивідуальних ресурсів, адекватності й ефек-
тивності стратегій їхнього застосування: здатність до адаптації є
водночас інстинктом власне життя та набутими навичками. 

КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ
МЕТОДОМ САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ Ю. М. ОРЛОВА

Примак Т. Л.,
студентка 2 курсу магістратури, гр. ПЛ-61/17мДВ

спеціальності «Психологія» Інституту соціальних технологій
Університету «Україна» 

taisprimak@gmail.com

Питання саногенного мислення та саногенної рефлексії як психоло-
гічної практики для розвитку ефективності та підвищення адаптивнос-
ті стрес-долаючої поведінки особистості. На основі стислого теоретич-
ного аналізу літератури та висвітлення результатів попередніх
експериментальних досліджень проаналізовано вплив саногенної рефлексії
на різноманітні сфери буття особистості. 

The question of sanogeneous thought and sanogeneous reflection as a psyc-
hological practice for development effectiveness and increasing the adaptability of
stress-tolerant behavior personality On the basis of a concise theoretical analysis
of literature and The coverage of the results of previous experimental studies ana-
lyzed the influence of sanogeneous reflection on various spheres personality being. 

Проблема розвитку емоційної сфери особистості не є новою як
для вітчизняних, так і закордонних вчених-психологів. В психолого-
педагогічній літературі зустрічається досвід формування і розвитку
окремих компонентів емоційної сфери: позитивного ставлення до
діяльності, формування адекватної самооцінки, зниження рівня
тривожності тощо. Але слід зазначити недостатню вивченість
питання, присвяченого формування емоційної сфери в цілому та її
корекції зокрема. 

З точки зору розвитку суспільства людство створило собі безліч
механічних помічників і вивільнило час для творчості і розвитку.
Але зненацька стикнулось із величезною кількістю проблем емо-
ційного спектру: емоційна нестриманість, жорстокість, агресивна
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поведінка, насильство, самотність в оточенні величезної кількості
людей, зневага до почуттів оточуючих та інші негативні прояви
людської природи, які мають прикрі соціальні наслідки.
Наприклад, розпад сімей, зростання злочинності і руйнівна пове-
дінка у всіх вікових групах, особливо у дитячому середовищі.
Очевидно, що такі зміни емоційної сфери у стійкому своєму проя-
ві викликають порушення емоційної сфери особистості.
Порушення емоційної сфери це вид дизонтогенезу, який вирізня-
ється від інших видів порушень психофізичного розвитку як з
наукової, так і з практичної точки зору. У зв’язку з цим, постає
серйозне питання необхідності корекції емоційної сфери особис-
тості. Чисельність теоретичних підходів, недостатність конкретних
досліджень, невирішеність багатьох принципових питань створю-
ють розбіжності в понятті «емоційна сфера особистості». З аналізу
чисельних теорій емоцій стає очевидним, що індивідуальні відмін-
ності виконують роль факторів, що впливають на характер емоцій;
сила і якість емоції визначається силою потреби і оцінкою здатнос-
ті її задоволення в певній ситуації. Існує ймовірність управління
емоційними станами. Загальновідомо, що емоція- функціональна
система (за Анохіним П. К. ), що становить основу життя людини.
Це зумовлює потребу подальшого вивчення особливостей емоційної
сфери особистості, передумови та чинники виникнення необхід-
ності корекції емоційної сфери особистості, важливість подальшо-
го дослідження цих аспектів, а також необхідність проана лізувати,
систематизувати і узагальнити досягнення у сфері досліджень емо-
ційної сфери особистості та використання на практиці корекції
емоційної сфери особистості. На сучасному етапі розвитку україн-
ської психології це дослідження набуло неабиякої актуальності. 

Вади емоційної сфери як ніякий інший вид порушення дослід-
жується не лише з позицій корекційної педагогіки і психопатології,
а й з позицій загальної педагогіки, вікової, педагогічної, соціальної
та практичної психології. При цьому кожна галузь, описуючи ті ж
самі явища поведінки та переживань, користується різним катего-
ріальним апаратом, трактує їхню сутність по-різному. Відсутня
єдність поглядів щодо класифікації видів порушень емоційної
сфери та її місця серед інших нозологій. 

Відомо багато способів корекції психоемоційних порушень,
психосоматичних, нервово-психічних пограничних розладів, змі-
нених функціональних станів людини. А саме:
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– раціональна психотерапія 
– голкорефлексотерапія,
– недирективна гіпносугестивна терапія,
– поведінкова аверсивна психотерапія, 
– трансперсональна психотерапія, 
– ультрапарадоксальна психотерапія ( включає в себе проведен-

ня гіпносугестивної терапії), 
– психотерапевтична співбесіда після наркозу,
– спосіб мануального втручання для усунення хронічної м’язо-

вої напруги та інші. 
Недоліками вищеназваних способів слід назвати обмеженість

сфери застосування та суто індивідуальне застосування; використання
лікарями, які володіють навичками гіпнотерапії сугестії, голкорефлек-
сотерапії, мануальної терапії та обмеженість застосування в плані
індивідуального сприйняття людиною окремих прийомів терапії. 

Російський вчений – психолог Орлов Ю. М, об’єднавши фізіо-
логічний і психологічний погляди на емоційну сферу особистості,
розробленим новим методом корекції емоційної сфери особистос-
ті дав психологам і лікарям нове уявлення про природу характеру
людини і його зв’язок з хворобами. 

Слід сказати, що прагнення придушувати та викорінювати емо-
ції в суті невірне. Психолог Орлов Ю. М. зазначає, що головне –
навчитись регулювати їх прояви, тобто коригувати. 
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Організація в процесі свого становлення та розвитку стикається
з певними труднощами у досягненні відповідних цілей. В ході подо-
лання зазначених труднощів виникає необхідність професійної
допомоги психологів, бізнес-консультантів, психотерапевтів, коу-
чів. Залежно від завдань проекту, цілей керівників, значимою діяль-
ністю психологів-консультантів є спрямованість на підтримання,
зміцнення, збереження адекватного психічного функціонування та
продуктивних психічних станів співробітників, що сприяє ефектив-
ному здійсненню ними професійної діяльності. Резуль татом діяль-
ності психологів-консультантів можуть бути: організована спільна
робота співробітників організації по досягненню певних бізнес-
цілей, формування компонентів систем управління пер со налом,
створення і впровадження управлінських інновацій тощо. 

Існує понад 200 напрямків психологічного консультування, біль-
шість моделей якого, ґрунтується на принципах певного психотера-
певтичного підходу, наприклад: гуманістичний (гештальт-консульту-
вання, транзактний аналіз, терапія реальністю); екзистенційний
(екзистенційне консультування, логотерапія); психодина мічних
(класичний психоаналіз, его-психологія, структурний психоаналіз);
когнітивні і когнітивно-поведінковий підходи (раціонально-емотив-
не, поведінкове консультування, когнітивне консультування); афек-
тивний і тілесно-орієнтований (емоційно-сфокусоване консульту-
вання, біоенергетичний аналіз). 

Відповідно, позитивна психотерапія є недостатньо представле-
ною, як напрям консультування в організаціях, що є актуальним. 

Психологічна допомога персоналу організації здійснюється,
найчастіше, в обмежених часових та формальних рамках. Тому,
психолог-консультант повинен уміти вибудовувати короткий і
результативний процес. 
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Саме тому, застосування позитум-підходу є ефективним та діє-
вим способом допомоги в умовах організаційної діяльності. 

Позитивна психотерапія, яку Н. Пезешкіан розвивав з 1968 ро -
ку в Німеччині, спочатку називалася диференціальним аналізом
(Peseschkian N., 1974). Своє ім’я метод отримав від латинського
слова «POSITUM», що означає: фактичне, дане. 

Н. Пезешкіан визначає цей метод наступним чином: «гуманіс-
тичний, глибинно психологічно орієнтований метод психотерапії з
транскультуральною точкою зору, з новими техніками в руслі клі-
єнт центрованої і орієнтованої на ресурси, короткострокової пси-
хотерапії» (Н. Пезешкіан 1995; 1996). 

У книзі «Торговець і папуга» Н. Пезешкіан пише, що «пацієнт
«приносить» із собою на прийом до лікаря не тільки хворобу, а й
здатність її подолати. Завдання лікаря — допомогти йому в цьому.
Застосовуючи позитивний підхід, ми намагаємося спільно з паці-
єнтом знайти альтернативні можливості, рішення, які до цього
були поза межами його свідомості». 

Такий погляд є наріжним каменем методу і дозволяє позитивній
психотерапії бути не тільки засобом «лікування душі та духу» (тра-
диційний, класичний погляд на психотерапію, 20 ст. ), але й мето-
дом розвитку людини та її навчання самодопомозі (сучасний
погляд на психотерапію, 21 ст. ). 

Позитивна психотерапія базується на трьох найголовніших
принципах: надії, балансу і самодопомоги. Принцип надії сфокусо-
ваний на ресурсах людини. Він дозволяє зрозуміти свої здібності,
прийняти на себе відповідальність за те, що відбувається в житті.
Принцип балансу розглядає життя і особистісний розвиток в чоти-
рьох аспектах: тіло (здоров’я), відносини (контакти), досягнення
(діяльність) і майбутнє (сенси). Суть цього принципу полягає в
прагненні до відродження їх природної гармонії. На організаційній
структурі це може виглядати так: тіло – це структура організації,
відносини – це професійна направленість, контакти – соціально-
психологічний клімат, сенси – цілі, місія, статут організації.
Принцип самодопомоги можна уявити у вигляді 5-крокової моделі.
Її застосовують як стратегію гармонізації, особистісної адаптації і
розвитку. 

Цілеспрямованість на розвиток і майбутнє є незаперечною
перевагою методу позитивної психотерапії. Він навчає конструю-
вати майбутнє через прийняття обставин сьогодення. Ухвалення

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



74

абсолютної відповідальності за власне життя дозволяє кожній
людині здійснювати конкретні дії з трансформації своєї реальності. 

Отже, можна виокремити декілька головних переваг у викорис-
танні позитум-підходу в організаціях. По-перше, короткострокова
позитивна психотерапія включає доступність всім віковим катего-
ріям і соціальним групам. По-друге, принцип простоти і різнобіч-
ності надає можливість легко застосовувати концепцію Н. Пезеш -
кіана для персоналу різних професій. По-третє, розгляд проблеми з
точки зору крос-культурного підходу, що є вагомою перевагою мето-
ду, коли мова йде про транснаціональну організацію. По-четверте,
позитивна психотерапія акцентує увагу, в процесі взаємодії клієнта
з терапевтом, на індивідуальному потенціалі в якості первинного і
ключового моменту його зцілення, що на нашу думку, є менш трав-
муючим для активного працівника організації. По-п’яте, моделю-
вання відношення клієнта до його оточення, що проявляється при-
йняттям і розумінням свого соціального стану та ролі. 

Врахування групової динаміки персоналу організації, з огляду
на позитум-підхід являє собою формування «Ми»-концепції.
Основний постулат позитивної психотерапії в цій сфері: «Хто пра-
цює один – додає. Хто працює разом – примножує». Адже саме
єдність та структурованість організаційних процесів є безсумнів-
ним ключем успіху та ефективності організації. 

ВПЛИВ САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ 
НА РІВЕНЬ ЇЇ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ

Сендецька Я. П.,
студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Психологія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Janalucky555@gmail.com

Розглядається вплив самооцінки особистості на рівень її комуніка-
тивних умінь. Самооцінка є важливим фактором, який обумовлює успіш-
ність комунікативної діяльності, оскільки відображає впевненість люди-
ни в своїх професійних і особистих силах, самоповагу. Самооцінка людини
має великий вплив на рівень іі комунікативних умінь, які розглядаються як
якості суб’єктів процесу комунікації, як готовність до усвідомленого,
успішного здійснення комунікативної діяльності. 
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The influence of self-assessment of a person on the level of his communica-
tive skills is considered. Self-esteem is an important factor that determines the
success of communicative activity, since it reflects the person’s confidence in his
professional and personal strength, self-esteem. Self-assessment of a person has
a great influence on the level of communicative skills, which are considered as
the quality of actors in the process of communication, as the readiness for an
informed, successful implementation of communicative activities. 

Міжособистісні взаємодії, професійні контакти в процесі життя
вимагають від людини відповідності високим критеріям, що вису-
ває сучасне суспільство. В цьому аспекті самооцінка набуває
надзвичайно важливого значення, як утворення в структурі особис-
тості людини, оскільки вона не лише відображає відношення інди-
віда до самого себе, але й обумовлює його ставлення до оточуючої
дійсності, людей, стосунки з ними, регулює поведінку. 

Будь-яка діяльність, зокрема й комунікативна, не може здійсню-
ватися повноцінно за відсутності її рефлексивно-оціночних складо-
вих, представлених діями контролю й оцінки, які функціонують як
самооцінка і самоконтроль діяльності. Самооцінка виконує регуля-
тивну функцію, впливає на поведінку, діяльність і розвиток особис-
тості, її взаємини з іншими людьми. Відображаючи ступінь задово-
леності чи незадоволеності собою, самооцінка створює основу для
сприйняття власного успіху і неуспіху, постановки цілей певного сту-
пеня, тобто рівня домагань особистості. Само оцінку характеризують
за рівнем (висока, середня, низька), за реалістичністю (адекватна,
неадекватна). Спираючись на вищевикладений матеріал, можна
дійти висновку, що самооцінка людини має великий вплив на рівень
іі комунікативних умінь, які розглядаються як якості суб’єктів про-
цесу комунікації, як готовність до усвідомленого, успішного здійс-
нення комунікативної діяльності (С. Знаменська) [1]. 

До вивчення феномену самооцінки та її впливу на комунікатив-
ні уміння особистості зверталися багато авторів, зокрема О. За ха ро -
ва, Е. Зінько, Ю. Ємельянов, О. Сидоренко, О. Лаврентьєва.
Питан ня розвитку комунікативних якостей особистості неоднора-
зово розглядалися такими науковцями як Н. Базимою, А. Дер ка -
чем, В. Богдановим, О. Бодальовим, М. Єрастовим, І. Мартиненко,
О. Проскурняк, В. Кан-Каликом, О. Корніякою, А. Мудрик та ін. 

Проведений аналіз літератури, присвячений впливу само-
оцінки на комунікативні уміння дав змогу зробити декілька ви с -
новків: 
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1) комунікативні уміння – це комплекс усвідомлених комуніка-
тивних дій, заснованих на високій теоретичній та практичній під-
готовленості особистості, що дозволяє творчо використовувати
знання для відображення і перетворення дійсності; 

2) аналіз робіт присвячених впливу самооцінки на комунікатив-
ні якості особистості дав змогу зробити висновок про взає-
мозв’язок цих феноменів. 

На думку Г. М. Андреєвої самооцінка є важливим фактором,
який обумовлює ступінь розвитку комунікативних умінь, успіш-
ність комунікативної діяльності, оскільки відображає впевненість
людини в своїх професійних і особистих силах, самоповагу. 

Тур О. М. стверджує, що високий рівень самооцінки означає,
що особистість впевнена у власних комунікативних силах, вважає
себе такою, що легко долає комунікативні бар’єри, адекватно реа-
гує на комунікативну ситуацію, може легко розв’язувати будь-які
конфліктні ситуації, здатна керувати процесом спілкування, регла-
ментуючи його, може використовувати різні тактики для реалізації
вибраної стратегії спілкування. Середній рівень самооцінки прита-
манний людям, які не вважають себе рішучими та впевненими,
погоджуються із тим, що їх комунікативна поведінка іноді залежить
від думки інших членів колективу, тому замість того, щоб керувати
ситуацією, вони воліють пристосовуватися до неї. Низький рівень
самооцінки характерний для людей, які вагаються у правильності
обраної тактики й стратегії спілкування, навіть не намагаються
впливати на ситуацію, покладаються на думку інших. 

Високий рівень самооцінки є певним підґрунтям для форму-
вання комунікативних здібностей, знань, умінь і навичок, що
будуть передумовою успішної взаємодії з людьми, як в професійній
діяльності, так і в міжособистісних стосунках. Тобто це є два взає-
мозумовлюючих психологічних феномена в структурі особистості.
Від того наскільки вдало людина використовує своє вміння взаємо-
діяти з людьми залежить її успішність, як особистісного, так і про-
фесійного розвитку. А гармонійний особистісний розвиток немож-
ливий без наявності адекватної самооцінки. 
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Розглядаються основні підходи до вивчення феномена психологічного
благополуччя особистості, яке визначається як інтегральний показник сту-
пеня спрямованості особистості на реалізацію основних компонентів пози-
тивного функціонування, а також ступеня реалізованості цієї спрямованос-
ті, що суб’єктивно виражається у відчутті щастя, задоволеності собою і
власним життям. Емпіричним шляхом встановлено фактори психологічно-
го благополуччя особистості та прогностичну модель його розвитку. 

Ключові слова: психологічне благополуччя, гедоністичне та евдемо-
нічне благополуччя, самодетермінація, внутрішні ресурси, особистісний
потенціал, автономія, суб’єктність. 

Describes the main approaches to researching on personal psychological well-
being, which is defined as an integral indicator of a person’s orientation to actua-
lization of the main components of positive functioning, as well as of implementati-
on of this orientation, and it is subjectively expressed in the sense of happiness,
satisfaction with oneself and their own lives. The factors of psychological well-being
and the prognostic model of its development have been determined empirically. 

Key words: psychological well-being, hedonistic and eudemonic well-being, self-
determination, internal resources, personal potential, autonomy, personal agency. 

Зростання стресогенності в сучасному суспільстві формує
замовлення на дослідження, спрямовані на виявлення факторів
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позитивного функціонування людини, розвитку її особистісного
потенціалу, визначеності життєвих цілей, перспектив, цінностей та
автономії, сприяють актуалізації та розкриттю внутрішніх ресурсів,
що забезпечують самостійність вибору та допомагають протидіяти
негативному впливу середовища. 

Термін «психологічне благополуччя» з’явився в науковому обігу
психології у зв’язку з вивченням станів оптимального функціону-
вання людини. Прагнення до позитивного функціонування та від-
чуття благополуччя є однією з основних рушійних сил особистісно-
го зростання і важливою умовою якості життя особистості, тому
проблема його набуття і підтримки є предметом численних психо-
логічних досліджень. 

Теоретичну базу для розуміння феномена психологічного бла-
гополуччя та його значення в самореалізації особистості закладено
дослідженнями К. Ріфф [3], С. Любомирського та ін. [2], роботи
яких присвячені вивченню суб’єктивного благополуччя особистос-
ті, що включає в себе поняття щастя, задоволеність життям, пози-
тивна емоційність, психологічне здоров’я, стійкість духу тощо.
У літературі також зустрічається термін «суб’єктивне благополуч-
чя», що є синонімом психологічного благополуччя [1]. 

Усі підходи до розуміння психологічного благополуччя, розроб-
лені на сьогодні, на думку Р. Райана, можна розділити на два основ-
ні напрями: гедоністичний та евдемонічний. Представники гедоніс-
тичного напряму (Н. Бредбурн, Е. Дінер та ін. ) вважають
психологічне благополуччя станом людини, який виникає через
задоволення потреб у різних сферах життя; наприклад, трикомпо-
нентна модель суб’єктивного благополуччя Е. Дінера складається із
задоволеності життям, відсутності негативного афекту та наявності
позитивних емоцій. Евдемоністичні моделі включають більше 
компонентів, ніж гедоністичні та відрізняються змістом кон-
структів. Такою є модель психологічного благополуччя К. Ріфф
[3], воно роз гля дається як результат розкриття свого творчого
потенціалу, функ ціонування на оптимальному рівні або реалізації
своєї природи. 

Психологічне благополуччя ми визначаємо як інтегральний
показник ступеня спрямованості особистості на реалізацію основ-
них компонентів позитивного функціонування, а також ступеня
реалізованості цієї спрямованості, що суб’єктивно виражається у
від чутті щастя, задоволеності собою і власним життям. 
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У досліджені взяли участь 120 студентів закладів вищої освіти м.
Києва. Аналіз факторів психологічного благополуччя студентів
здійс ню вався на основі факторного та регресійного аналізу емпі-
ричних даних. 

Було встановлено, що психологічне благополуччя студентів має
складну та багатогранну особистісну детермінацію, важливе зна-
чення в якій належить, факторам особистісної автономії, самови-
раження, реалізації своєї природи, розкриття свого творчого потен-
ціалу, цілеспрямованості, позитивним взаєминам з оточуючими та
самоефективності. 

Виявлено, що в прогностичній моделі показника психологічно-
го благополуччя, предикаторами, що мають найбільший вплив на
нього є показники «залученість», «прийняття агресії», «самопова-
га» та «очікуване ставлення інших». 

На основі вищевикладеного, можна зробити висновок, що пси-
хологічне благополуччя особистості є необхідною умовою станов-
лення суб’єкта і є невід’ємною стороною формування мотивації
самореалізації та самодетермінації особистості. 

Сприяння психологічному благополуччю особистості полягає
в актуалізації її внутрішніх ресурсів, що криються в осмисленні
резервів повноцінної реалізації в теперішньому та можливості
розвитку своїх самодетермінаційних здібностей в май бутньому. 
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Однією із засад психогенезу особистості є пізнання і перетворення
людиною світу, що її оточує. В процесі життя на основі власного досвіду
людина формує в собі модель світу, яка є центральною частиною її пси-
хічного життя. Цю модель складається з таких великих блоків, як пси-
хічні функції, структура цінностей, цензура і система психологічного
захисту – бар’єрів. 

One of the fundamentals of personality’s psychogenesis is the knowledge and
transformation of a person of the world around him. In the process of life, based
on their own experience, a person forms a model of the world, which is the cen-
tral part of her mental life. This model consists of such large blocks as mental
functions, the structure of values, censorship and the system of psychological pro-
tection – barriers. 

Основними мотивами когнітивної діяльності є бажання знати,
продукувати нові ідеї, отримувати нові знання, інтелектуальні
вміння та навички, прагнення підвищити рівень інтелекту та його
продуктивність. 

Когнітивна, тобто пізнавальна, сфера особистості має принци-
пове навантаження в плані побудови моделі світу. Серед пізнаваль-
них процесів виділяють відчуття і сприймання, пам’ять, мислення і
уяву, увагу. Науково-психологічний підхід вимагає аналітичного
розгляду процесів пізнання, однак у реальному психічному житті
всі ці процеси злиті, єдині і залежать від структури і змісту особис-
тості людини, її мотивів, глобальної мети тощо. 

Людина здійснює пізнавальну діяльність, бо вона активно ста-
вить перед собою мету, намагається її досягти. Пізнання не є пасив-
ним процесом, воно завжди поєднане з перетворенням пізнаного.
В пізнанні розрізняють два ступені – так званого чуттєвого відоб-
раження і відображення абстрактно-теоретичного. До першого сту-
пеня належать відчуття, безпосередньо пов’язані з впливом пред-
метів на органи відчуттів. Фізіологічно ці знання забезпечуються
діяльністю першої сигнальної системи. 
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Відчуття, сприймання і уявлення існують як у людини, так і у
тварин. Однак ці форми чуттєвого відображення в них не тотожні.
Праця і мовлення сформували специфічно людські відчуття і
сприй мання, що відрізняються змістом, фізіологічними механізма-
ми і місцем у процесі пізнання. У тварин це, як правило, вища
форма орієнтування, а в людини – початкова форма пізнання. 

Другий ступінь пізнання – логічне пізнання – властивий тільки
людині. До нього належать мислення та уява. Вінцем еволюційного
та історичного розвитку пізнавальних процесів людини є її здат-
ність мислити. Мислення базується на чуттєвому пізнанні і проті-
кає у формі як образів, так і понять, виділяючи суттєві зв’язки
предметів та явищ; будучи частиною психіки, мислення виконує
одну з основних її функцій – функцію попередження подій. Таким
чином, за допомогою мислення людина пізнає не тільки суще,
дійсне, але й можливе, вона не тільки пізнає, а й створює його. Уява
полягає у створенні образів таких об’єктів і процесів, яких людина
не сприймала, які, можливо, не існують у навколишньому середо-
вищі. Мислення та уява є основою специфічно людського пізнан-
ня, перетворювальної функції людського інтелекту, продуктивнос-
ті і творчої діяльності особистості. 

Відчуття — це сенсорний процес та його результат (сенсорний
образ) психічного відображення суб’єкта окремих властивостей
предметів та явищ при безпосередній дії фізичних та хімічних
подразників на периферію аналізаторів (якою є органи чуття та
рецептори). 

Для виникнення відчуття потрібна наявність дії на відповідні
органи чуття предметів або явищ реального світу, які називаються
подразниками. Дія подразника на орган має назву подразнення.
Фізіологічною основою відчуттів є складна діяльність їхніх органів,
які І. П. Павлов назвав аналізаторами. Аналізатор містить три спе-
цифічні відділи: периферичний (рецепторний), провідниковий та
центральний (мозковий). 

Сприйняття – відображення у свідомості людини предметів і
явищ у сукупності їх якостей та частин, що діють у певний момент
на органи чуття. Сприйняття не зводиться до суми окремих відчут-
тів, хоча й передбачає їх наявність у відображенні дійсності.
Сприйняття залежить від певних відношень, що існують між від-
чуттями, взаємозв’язок яких, у свою чергу, залежить від зв’язків і
відношень між якостями, властивостями, різними частинами, що
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входять у предмети і явища. Без відчуттів сприйняття неможливе.
Але, крім відчуттів, сприйняття включає досвід людини у вигляді
уявлень та знань. Усяке сприйняття є залежним від попереднього
досвіду людини. Предмет, діючи на аналізатори людини, завжди
якоюсь мірою активізує раніше утворені тимчасові нервові зв’язки,
що є здобутком її життєвого досвіду. Тому не можна в образі певно-
го предмета відокремити те, що виникає в даний момент, від того,
що додається за рахунок минулого досвіду. У нас не буває сприй-
нять, які вичерпувалися б тільки враженнями, що безпосередньо
одержуються від їхніх об’єктів. Попередній досвід прискорює про-
цес виділення об’єкта, розпізнання його особливостей, збагачує
зміст сприйняття, підвищує його повноту і точність. Будучи необ-
хідною умовою орієнтування в навколишній дійсності, сприйняття
формується в процесі діяльності людини. Людина відображає різні
предмети та явища в мовах праці та інших різновидах своєї діяль-
ності. Відповідність сприйняття явищам об’єктивної реальності, що
ним відображається, його правильність перевіряється на практиці. 

Список використаної літератури

1. Бондарчук О. І., Бондарчук Л. І. Основи психології та педагогіки /
О. І. Бондарчук. – К.: МАУП, 2001., 340 с. 

2. Бушуєва Т. В. Структурно-змістові характеристики моделі осо бис -
тос ті психолога [Електронний ресурс] / Т. В. Бушуєва Режим досту -
пу: http://social-science. com. ua/article/1056

НОВІТНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПСИХОФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, 

ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СУЧАСНИМ ТЕНДЕНЦІЯМ
СУСПІЛЬСТВА

Стельмах Д. М.,
студентка магістратури спеціальності «Психологія» 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
mag2017@ukr.net

У суспільстві існує багато методик раннього розвитку дітей, їх здіб-
ностей, талантів, можливостей. Але мотиваційна база цих методик не
завжди веде до подальшої «соціалізації» людини у суспільстві. Часто
дитині пред’являють вимоги, які ведуть до порушення балансу розвитку
особистість – фізичне виховання – свідомість. 
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In society there are many methods of early development of children, their
abilities, talents, opportunities. But the motivational basis of these techniques
does not always lead to further «socialization» of a person in society. Often, the
child makes demands that lead to a disturbance in the balance of personality
development – physical education – consciousness. 

Випередження фізичного розвитку (динамічна гімнастика,
загартовування та інші методики надмірного фізичного наванта-
ження) призводять до формування у дитини психики «здорової тва-
ринки». Така дитина рано починає цікавитись статевими питання-
ми, втрачає інтерес до навчання в школі, та завжди намагається
змагатися з оточуючими «хто сильніший?», навіть з батьками.
В цьому випадку виховання «відстали» розвиток особистості та сві-
домості. Інший випадок виховання: дитина розумна, знає «як треба
себе поводити», та ще й має талант і батьки вирішили його розви-
вати. Насправді особистість цієї дитини пригнічується, дитина
«муштрується». Фізично ці діти часто не впевнені у собі, не можуть
постояти за себе. А коли вони виростають, досягаючи підліткового
віку їх здібності вже не так цікавлять, та в порівнянні з іншими
людьми вже не здаються такими видатними. Ці діти отримують
стрес від зміни ставлення до себе, вони вже не є «геніями». Тобто
батьки, починаючи «розвивати» своїх дітей не завжди замислюють-
ся про наслідки. Та не враховують вимоги сучасного суспільства. 

У своєму дослідженні пропоную методику, яка дозволяє гармо-
нійно поєднати розвиток особистості – фізичної сили – свідомос-
ті. Ця методика полягає у тому, щоб допомогти дитині пробудити
природні інстинкти. Наприклад, пробудити інстинкт самозахисту,
пригнічений соціумом. Спостерігая за тваринами у дикій природі
(або котами), ми бачимо як дорослі тварини у грі навчають всьому
необхідному для виживання своїх малюків. В ігровій формі діти теж
навчаються відчувати своє тіло, ситуацію, що потрібно робити для
захисту. У цій методиці дітей не дресують, не навчають рухам «як
треба», а навпаки допомагають знайти інстинктивні рухи, які у
стресовій ситуації тіло зробить для свого захисту. В ігровій формі
також знижується страх помилки, дитина відкривається, вчиться
відчувати та передбачати дії партнера. Тобто дітям пропонується не
сліпе повторення та заучування деяких вправ та навичок, а навча-
ють їх принципам самоспостереження, самонавіювання та само-
вдосконалення. Дитина росте не пригніченою, а людиною, яка вміє
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в потрібну мить застосувати свій ресурс. Досліджуючи свій внут-
рішній потенціал та навчаючись контролювати його дитина розви-
ває свою свідомість. Свідоме дослідження програм біовиживально-
го рівня (пов’язаних з орієнтовним інстинктом, навичками
знайомства, самопрезентації, інстинктом боротьби за територію,
лідерство та партнершу) дозволяють на протязі всього життя зали-
шитись достатньо ефективною та здатною до лідерських якостей
людиною, тобто допомагає соціалізуватися. Адже у соціумі теж
потрібно вміти відчувати людей, ситуацію, можливу небезпеку,
вчитись спілкуватись, не «наживати ворогів», бути доброзичливою
не агресивною людиною, досягати результатів з мінімальним вико-
ристанням сили, мати психічну витримку та багато інших принци-
пів. Дитині треба також показати те, що для перемоги не обов’яз-
ково бути дуже сильним фізично, а можна перемагати за
допомогою психології. 

Дитина вчиться відчувати самого себе, відчувати знання, які
приховані у нашій підсвідомості, а також змінювати неефективні
або деструктивні неусвідомлені програми на програми розвитку та
самовдосконалення за допомогою свідомого вибору. 
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В умовах сучасного українського суспільства вивчення реклами з точ -
ки зору психології набуває все більшого значення. Сьогодні реклама стає
частиною повсякденного культури і виступає одним з показників розвит-
ку суспільства. При цьому приходить розуміння того, що реклама не
пов’язана лише з комерційними інтересами, а й з формуванням у спожи-
вачів системи певних цінностей, ідей і стандартів. 

Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 



85

In today’s Ukrainian society, the study of advertising in terms of psychology
is becoming increasingly important. Today, advertising is part of everyday cultu-
re and is one of the indicators of the development of society. At the same time
comes the understanding that advertising is not only related to commercial inte-
rests, but also with the formation of the system of consumers certain values, ideas
and standards. 

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу в нашому сус-
пільстві зачіпає всі сфери життя сучасної людини без будь-яких
винятків, що в свою чергу призвело до розуміння великого значен-
ня розвитку суспільної свідомості в людей, їх взаємин, спілкування
в різній за видами діяльності. 

В сучасних умовах засоби масової інформації здійснюють вели-
чезний психологічний вплив напідсвідомість та свідомість людей,
що спричиняє важливість вивчення проблематики даного питання.
З телевізійною рекламою ми маємо справу майже всюди, інформа-
ція при якій в більшості випадків подається вже в спрощеному
вигляді, така яка вже є готовою до сприйняття, не потребуюча
використання аналізу, критики, обмірковування, що є небезпеч-
ним явищем для особи, адже таким чином переконати її у чомусь є
значно полегшеним процесом. Тому доцільно зробити припущен-
ня, що вплив телевізійної реклами, особливо на дітей молодшого
шкільного та підліткового віку має велику актуальність. 

Треба врахувати, що діти опиняються під впливом не тільки
реклами, націленої безпосередньо на дитячу аудиторію, але і рекла-
ми, розрахованої на дорослих. Тому виникають побоювання з при-
воду повсюдності реклами товарів, призначених виключно для
дорослих людей, реклами кінофільмів, що містять сцени насиль-
ства, в денний час, а також спекуляції сексуальністю образів в рек-
ламі, особливо якщо цей фактор не релевантним для даного товару. 

Дослідження, проведені Американською академією педіатрів
(www.pediatrics.org) виявили, що: 

– доступ дітей до реклами сигарет може бути великим фактором
ризику, ніж курці члени сім’ї або однолітки, а також може підірва-
ти виховний вплив батьків. Наближено третина підлітків почала
палити під впливом реклами;

– виробники алкоголю витрачають 5,7 мільярда доларів в рік на
рекламу і просування товару, таким чином, діти бачать близько
двох тисяч реклам пива і вина в рік (особливо під час трансляції
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спортивних матчів), що підвищує ризик виникнення бажання
спробувати алкогольний напій;

– з усієї телевізійної реклами половину складають ролики
нездорової харчової продукції, особливо солодких сухих сніданків і
висококалорійних снеків. 20% реклами швидкого харчування обі-
цяють безкоштовну іграшку разом з їжею, підвищуючи фактор
ризику розвитку ожиріння;

– контакт підлітків з рекламою, яка експлуатує сексуальність
(прийом, що використовується від реклами пива і шампуню до рек-
лами автомобілів і ін. ), може провокувати ранній початок 
сексуа ль ного життя. У той же час не вистачає реклами протизап-
лідних за со бів, хоча дослідження показали, що така інформація не
вплине на більш ранній початок статевого життя і, навпаки, була б
корисною;

- реклама часто демонструє надзвичайно худих моделей, що
може привести у дівчаток підліткового віку до харчових розладів аж
до анорексії і заниженої самооцінки;

До прикладу, у понад 200 американських школах укладено дого-
вір з виробниками газованих напоїв, мережі фаст-фуду розкинули-
ся на понад 10 тисяч шкільних кафетеріїв;

Реклама проникає в школи під маскою освітнього Телеба чен ня –
(в США ChannelOne), доступний в чверті середніх шкіл. Програма
складається з 10 хвилинних новин і 2 хвилинної рекламної паузи. 

Наприклад, в західних країнах рекламу часто звинувачують в
зростаючому числі дітей із зайвою вагою. Але ж існують і інші фак-
тори, що провокують дане явище. Проблема зайвої ваги більшою
мірою зачіпає сім’ї з низьким рівнем доходу, з огляду на високі ціни
на свіжі якісні продукти харчування, відсутність у батьків вільного
часу для приготування їжі вдома, скороченість шкільної програми
фізичної культури, незбалансоване харчування в школі. Тому, кажу-
чи про рекламу і дітей, не можна абстрагуватися від соціального
контексту. Покладати всю провину на рекламу щонайменше неда-
лекоглядно. 

Для того, щоб мінімізувати шкідливий вплив реклами на дитя-
чу психіку необхідно:

– приділяти увагу природі дитини, усвідомлене або інтуїтивне
розуміння дитини;

– дбайливе ставлення до її потреб, надання їй свободи зростан-
ня і розвитку;
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– створення «збагачувального середовища»;
– занурення дитини в сферу людської культури, куди входить

все – від розвиваючих іграшок та книг до обговорення вражень від
творів мистецтва, природи та ін.;

– атмосфера доброзичливості, довіри, підтримки, загальноемо-
ційної захопленості. 
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Вирішення багатьох сучасних проблем нерідко пов’язується з діяль-
ністю наділених особливими рисами й здібностями лідерів — харизматич-
них особистостей, здатних чітко визначити шляхи подолання кризових
явищ, мобілізувати й повести за собою послідовників. У зв’язку з цим край
актуальним є аналіз основних положень стосовно пояснення харизматич-
ного лідерства та його можливість застосування кожною особистістю. 

The decision of many modern problems is often associated with activities
endowed with special features and abilities of leaders – charismatic individuals
who can clearly identify ways to overcome the crisis phenomena, mobilize and
lead followers. In this regard, the key is the analysis of the main provisions regar-
ding the explanation of charismatic leadership and its ability to apply each person. 

Харизма, грунтована на вірі в надзвичайні і навіть надприродні
якості особи, культурного простору тощо стає домінантою у пошу-
ках загубленого «я», сильного і надійного, авторитетного лідера,
здатного вести за собою, що чітко усвідомлює шлях до стабільності
і перемог. Не випадково харизма затребувана сучасним нестійким
українським суспільством з його розгубленою свідомістю, а термін
харизма став загальновживаним у засобах масової інформації,
буденній мові. Харизматики надзвичайно популярні в релігійній
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діяльності, політиці, масовій культурі і формах повсякденності, що
все більше театралізуються. 

Проте пізнання харизми істотно відстає від форм її буття, що і
спонукає до дослідження її психологічної природи, суті, форм
буття, соціальних функцій. «Харизма» з грецької перекладається
як «дар», «милість». В античну епоху воно зазвичай вживалося в
значенні «дар богів» як особливі риси й здібності і обраних бога-
ми людей, які вражали своєю надзвичайністю інших. Відтак, вони
безмежно довіряли харизматичним лідерам й беззастережно під-
корялися їх волі, слідуючи за ними. Давньогрецьку традицію під-
хопило християнство, в лоні якого й сформувалась «релігійна»
концепція харизми. Її прихильники вважали, що харизматичні
лідери дійсно мають особливі екстраординарні якості, даровані їм
[1, с. 20]. 

Соціолог Макс Вебер першим використав поняття «харизма» за
межами релігійної традиції. Харизма розглядається ним як основа
одного з типів легітимного панування – харизматичного. Воно
виникає з відносин лідера, наділеного особливими якостями й
здатністю впливати на людей, та його послідовниками, які сприй-
мають їх як надприродні, надлюдські, «даровані» зверху для вико-
нання ним особливої місії. Вона має відповідати очікуванням
послідовників, а сам лідер постійно підкріплювати свою виключ-
ність і право на беззастережну владу «пророцтвами», перемогами,
успіхами. В іншому випадку харизма лідера, для виникнення якої
найсприятливішими є кризові ситуації, може зникнути [2, с. 69].
Річард Вайзмен, професор соціальної психології із Університету
Хертфордшира, вважав що харизма це божий дар, але це і наполо-
вину вроджена та набута властивість особистості. Тобто, потрібно
не лише мати певні здібності, але і вміти їх розвивати [3, с. 77]. 

Теорія лідерства, яка існувала ще до 60-х років, визнавала
неповторність характерних рис лідера. Саме тому лідерство як соці-
ально-психологічний феномен можна розглядати у вигляді сукуп-
ності видатних рис особистості, що забезпечують лідерам можли-
вість виділитись порівняно з іншими людьми, зайняти провідну
позицію й утримувати владу в своїх руках завдяки цим унікальним
рисам. У цьому сенсі можна стверджувати про харизматичну владу
чи владу прикладу, яка побудована не на посаді, логіці або на
розумній вірі, а на силі особистих якостей і особливостей лідера.
Аналіз дозволяє виявити декілька типових якостей харизматичного
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лідера. Зокрема, для харизматичної особистості властиво: заряджа-
ти своєю енергією навколишніх людей; мати зовнішність яка є
носієм яких-небудь помітних, незвичайних ознак, якостей, які
часто діють на підсвідомому рівні; незалежність характеру; добрі
риторичні здібності; гідна і впевнена манера поведінки [4. с. 584]. 

У книзі Теодора Домбровського «Харизма», можна знайти цікаві
погляди про харизму як таємничу, магічну силу. Ця «сяюча енергія,
випромінювання» властива тією чи іншою мірою кожній людині, яка
має можливість для її розвитку. Для того, щоб розвинути в собі хариз-
му хоч би частково, навіть якщо це не властиво від народження,
потрібно дотримуватись певних рекомендацій. Зокрема при плану-
ванні життя виходити за межу можливого; не ховатися, бути поміт-
ним; не уникати розмов, виясняти обставини навіть неприємні;
позбавитися слова «неможливо» в своєму лексиконі; посміхатися,
дарувати любов, гарний настрій і красу (адже краса – це теж хариз-
ма) [5. ст. 92]. Харизмати дають зрозуміти, що кожна людина для них
важлива, підкреслюючи це навіть за допомогою простих жестів на
зразок прямого погляду, щирої посмішки чи міцного рукостискання. 

Палітра концепцій харизми та харизматичного лідерства в пси-
хології досить широка. Продовжуючи традиції Г. Лебона та Г. Тарда,
С. Московічі визначає харизму лідера як відповідь на виклик і
потреби суспільства екстраординарній особистості, здатній злама-
ти існуючі стереотипи й повести за собою не обіцянками благ, а на
основі причетності до реалізації високої місії. Саме цим він пояс-
нює той факт чому навколо харизматичного лідера створюється
особлива атмосфера відданості послідовників [6. с. 310]. 
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Інклюзивний освітній простір – це насамперед підвищення компе-
тентностей педагогічних працівників та руйнування суспільних стерео-
типів щодо освіти таких людей. Всі освітні заклади за своєю філософією
повинні бути інклюзивні. Робота педагога не обмежена уроком, чи вихов-
ним заходом, а виховання йде упродовж всього життя. Кожен з нас особ-
ливий, унікальний та неповторний. Майбутнє – за професійними та ак -
тив ними людьми з чіткою стратегією та цінностями. 

Inclusive educational space is first and foremost an increase of the compe-
tences of pedagogical workers and the destruction of public stereotypes concer-
ning the education of such people. All educational establishments must be inclu-
sive by its philosophy. The work of a teacher is not limited by a lesson or an
educational event, education takes place throughout life. Each of us is special,
unique and inimitable. The future is in the hands of professional and active peop-
le with a clear strategy and values. 

Упродовж останнього десятиліття держава приділяє належну
увагу створенню освітнього простору для дітей з особливими
потребами. Зокрема, сформовано законодавчу базу, здійснено
дослідження й практичні рекомендації для педагогів різних закла-
дів освіти щодо організації взаємодії з такими учнями. Головне, слід
усвідомити, як наголошує ЮНЕСКО, що тільки індивідуальний
підхід і гуманні взаємини допоможуть забезпечити активну соціалі-
зацію, їхню участь у навчанні, культурних заходах і житті громади, а
значить уникнути усамітнення. 

Крім того, проблему інклюзії варто розглядати не тільки в
аспекті створення доступного освітнього середовища для дітей з
особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта в широкому
сенсі передбачає створення рівних можливостей для всіх категорій
дітей в Україні. Закон України «Про освіту» закріпив статус особи з
особливими освітніми потребами як такої, яка «потребує додаткової
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постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою
забезпечення її права на освіту» [1, ст. 1. п. 20 ]. 

Усі освітні заклади за своєю філософією мають бути інклюзив-
ними, що означає готовність їх у будь-який час прийняти кожного,
хто прагне здобути освіту, створивши максимально комфортне
середовище для розвитку творчого потенціалу. 

Наукові праці з проблеми організації й проведення занять у
навчальних закладах і власний педагогічний досвід дозволяє кон-
статувати, що педагоги мають не лише усвідомити власну значу-
щість як викладача певної дисципліни, а й здатність переконувати,
навіювати, заспокоювати тощо. Тобто, окрім знань зі свого предме-
та, не менш важливі психологічні засади спілкування з учнями, які
потребують особливої уваги й піклування. 

Для створення інклюзивного освітнього середовища в ПТУ не
обов’язково відкривати інклюзивні класи. Переконані, що най-
більш актуальними є підвищення компетентності педагогічних
працівників та руйнування суспільних стереотипів щодо освіти осіб
з особливими потребами. 

Контингент професійно-педагогічних училищ – діти, якими
ніхто і ніколи не цікавився, а тому апріорі вони вимагають додатко-
вої уваги та індивідуального підходу. І дуже часто саме від педагога
залежить, як складеться їхня доля в майбутньому. Приємно, що такі
діти не втратили віру в людські цінності, щиро вірять у добро й від-
чувають тепло людських сердець, незважаючи на складні життєві
обставини й відсутність належної батьківської любові та піклування.
Тільки переконливе й довірливе слово педагога, уважний погляд,
власний приклад є тим неоціненним скарбом, який допомагає здійс-
нювати зв’язок поколінь і відчувати гордість за обраний фах. 

Дуже приємно, коли після закінчення освітнього закладу,
випускники, зустрічаючи на вулиці, не відводять очі, а завжди віта-
ються, намагаються поділитися власними досягненнями, дякують
за життєві уроки й цінні поради. 

Докорінна зміна традиційного способу життя породжує нові
вимоги, які спонукають краще розуміти інших і світ загалом. З ура-
хуванням цього пріоритетними завданнями сучасного викладача
ПТУ в інклюзивному освітньому просторі є навчання впродовж
життя, вироблення вмінь оволодівати та оперувати найрізноманіт-
нішою інформацією, знаходити вихід у непередбачуваних вироб-
ничих ситуаціях, співпрацювати в колективі, налагоджувати соці-
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альні, дружні стосунки; формувати в молодої людини світогляд і
ціннісне світосприйняття, осмислено бачити сенс життя. 

Отже, суспільству майбутнього потрібні люди з актуальними
знаннями, гнучкістю і критичністю мислення, творчою ініціати-
вою, високим адаптаційним потенціалом. Не менш важливими
будуть такі їх якості, як особистісна відповідальність, налаштова-
ність на максимальну самореалізацію, здатність досягати високої
мети раціональним і коректними засобами, організовуючи процеси
різні комунікації, ураховуючи мету й завдання спілкування, а також
подолання психологічних бар’єрів. 

Список використаної літератури

1. Закон України «Про освіту». Електронний ресурс. Режим доступу:
http://zakon. rada. gov. ua/laws/show/2145-19.
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Проведено компаративний аналіз клініко-катамнестичних та меди-
ко-соціальних характеристик станів ремісії у пацієнтів, які стражда-
ють на шизофренію, шизоафективний розлад та афективні розлади.
Шизофренія та ШАР характеризуються більш вираженим негативним
впливом на рівень трудової адаптації, ніж АР. Це підтверджується біль-
шим відсотком осіб, що не працюють (р < 0,01); меншим відсотком осіб,
які працюють на посадах, пов’язаних з кваліфікованою та розумовою пра-
цею (р < 0,01), з урахуванням відсутності у групах порівняння відміннос-
тей за рівнем освіти. 

A comparative analysis of clinical-catamnestic and medical-social charac-
teristics of remission states in patients suffering from schizophrenia, schizoaffec-
tive disorder and affective disorders. Schizophrenia and schizoaffective disorder
are characterized by a more pronounced negative impact on the level of labor
adaptation than AR. This is confirmed by a higher percentage of people who do
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not work (p <0. 01); a lower percentage of people working in positions related to
skills and mental work (p <0. 01), taking into account the lack of comparisons of
differences in educational level among groups. 

Дослідження і правильна діагностична оцінка нозологічної
приналежності кожного окремого клінічного випадку в групі ендо-
генних психозів дозволяє більш чітко визначити необхідні фарма-
кологічні та соціально-реабілітаційні впливи з метою корекції
наявних патоперсонологічних трансформацій та превенції загос-
трення ендогенного психозу і зниження рівня трудової адаптації. 

Мета дослідження. Проведення компаративного аналізу кліні-
ко-катамнестичних та медико-соціальних характеристик станів
ремісії у пацієнтів, які страждають на шизофренію, ШАР та АР. 

Контингенти та методи. На базі Обласної клінічної психіатрич-
ної лікарні (м. Запоріжжя) було обстежено 221 пацієнта, з яких
49 осіб (група 1), що страждають на АР (31 пацієнт з діагнозом
«біполярний афективний розлад» та 18 з діагнозом «рекурентний
депресивний розлад»), 76 пацієнтів із встановленим діагнозом «ши -
зо афективний розлад» (група 2) та 96 пацієнтів з діагнозом «пара-
ноїдна шизофренія, епізодичний тип перебігу» (група 3). Ос нов -
ними методами дослідження були клініко-катамнестичний та
клініко-психопатологічний, а також медико-статистичний аналіз. 

Клініко-катамнестичний метод включав в себе аналіз медичної
документації (амбулаторна карта), сбір даних шляхом опитуванні
пацієнта та його родичів і найближчого оточення. 

Результати та їх обговорення
Різниця між групами дослідження за віком та співвідношенням

за статтю не була клінічно та статистично значуща. 
При множинному порівнянні контингентів за рівнем освіти,

трудової та сімейної адаптації отримано такі результати. При оцін-
ці рівня освіти між групами порівняння статистично значущих від-
мінностей виявлено не було. У групах 2 та 3 непрацюючих осіб
(69,7% та 66,7% відповідно) було більше (р < 0,01), ніж у групі 1
(44,9%). Серед працюючих осіб контингенти груп 2 та 3 мали мен-
ший показник працевлаштування на посадах, пов’язаних з вико-
нанням кваліфікованої (р<0,01) та розумової праці (р < 0,01), ніж
контингент групи 1. Показник працевлаштованості на посадах,
пов’язаних з виконанням кваліфікованої праці, склав 20,4%; 7,9% та
10,4% (відповідно у 1-й, 2-й та 3-й групах). Показник працевлашто-
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ваності на посадах, пов’язаних з виконанням розумової праці, склав
14,3%; 5,3% та 6,3% (відповідно у 1-й, 2-й та 3-й групах). 

Пацієнти, що страждають на епізодичну параноїдну шизофренію
та ШАР, демонструють більш виражені ознаки трудової дезадаптації,
ніж пацієнти з АР: менший відсоток працюючих як в цілому так і
осіб, які працюють на посадах, пов’язаних з квалі фікованою та
розумовою працею. 

Висновки
У пацієнтів, що страждають на епізодичні ендогенні психози,

наявна стійка соціальна дезадаптація різного ступеня, вираженість
і прояви якої відрізняються залежно від нозологічної приналежнос-
ті. Шизофренія та ШАР характеризуються більш вираженим нега-
тивним впливом на рівень трудової адаптації, ніж АР. Це підтвер-
джується більшим відсотком осіб, що не працюють (р < 0,01);
меншим відсотком осіб, які працюють на посадах, пов’язаних з
кваліфікованою та розумовою працею (р < 0,01), з урахуванням від-
сутності відмінностей у групах порівняння за рівнем освіти. 

ПОКАЗНИКИ СТІЙКОГО ЗНИЖЕННЯ/ВТРАТИ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРИ ЕНДОГЕННИХ ПСИХОЗАХ 

З ПЕРІОДИЧНИМ ПЕРЕБІГОМ
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У пацієнтів з ендогенними психозами з епізодичним перебігом спосте-
рігається стійке зниження рівня трудової адаптації різного ступеня
тяжкості залежно від нозологічної приналежності. Шизофренія та
шизоаффективний розлад характеризуються більш вираженим негатив-
ним впливом на рівень адаптації праці, ніж афективні розлади. Це під-
тверджується високим відсотком людей, які не працюють (р < 0,01) та
більшим відсотком (p < 0,05) людей з частковою та повною втратою
працездатності (інвалідність 3 та 2 групи). Високий рівень показників
стійкого зниження чи інвалідності (інвалідності) при ендогенних психозах
свідчить про недостатню ефективність терапевтичних та реабіліта-
ційних заходів, які застосовуються в період ремісії. 
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In patients with endogenous psychoses with episodic course, there is a persis-
tent decline in the level of social adaptation of varying degrees, the severity and
manifestations of which differ depending on nosological affiliation. Schizophrenia
and schizoaffective disorder are characterized by a more pronounced negative
impact on the level of labor adaptation than affective disorders. This is confirmed
by a higher percentage of people who do not work (p <0. 01) and a higher percen-
tage (p <0. 05) of people with partial and complete disability (disability of groups
3 and 2). The high level of indicators of steady decline or disability (disability) in
endogenous psychoses is evidence of insufficient effectiveness of therapeutic and
rehabilitation effects that are applied during the remission period. 

Збереження трудової адаптації та здатності навчатись у пацієн-
тів, які страждають на ендогенні психози з епізодичним перебігом
являє собою надзвичайно актуальну проблему сучасної психіатрії.
Правильно та своєчасно проведена диференційна діагностика цих
станів визначає адекватність терапевтичних та соціально-реабіліта-
ційних впливів не тільки в період загострень захворювання, а і в пе -
ріод між нападами психозу з метою збереження соціальної (в першу
чергу трудової) адаптації пацієнтів. 

Метою цього дослідження було проведення аналізу характерис-
тик стійкого зниження та втрати працездатності в станах ремісії у
пацієнтів, які страждають на шизофренію, шизоафективний розлад
(ШАР) та афективні розлади (АР). 

Контингенти та методи. На базі Обласної клінічної психіатричної
лікарні (м. Запоріжжя) було обстежено 221 пацієнта, з яких 49 осіб
(група 1), що страждають на АР (31 пацієнт з діагнозом «біполярний
афективний розлад» та 18 з діагнозом «рекурентний депресивний
розлад»), 76 пацієнтів із встановленим діагнозом «шизоафективний
розлад» (група 2) та 96 пацієнтів з діагнозом «параноїдна шизофре-
нія, епізодичний тип перебігу» (група 3). Основними методами
дослідження були клініко-катамнестичний та клініко-психопатоло-
гічний, а також медико-статистичний аналіз. 

Результати. У пацієнтів, що страждають на ендогенні психози з
епізодичним перебігом, наявне стійке зниження рівня трудової
адаптації різного ступеня, вираженість і прояви якої відрізняються
залежно від нозологічної приналежності. Шизофренія та ШАР
характеризуються більш вираженим негативним впливом на рівень
трудової адаптації, ніж АР. Оцінка показників стійкого зниження
або втрати працездатності (інвалідизації) дала наступні результати.
Серед пацієнтів групи 3 був найбільший відсоток інвалідів 2 групи
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(р < 0,05). Цей показник склав 27,1% у групі 3 та 18,4% і 19,7% в гру-
пах 1 і 2 відповідно. Відсоток пацієнтів з 3-ю групою інвалідності у
2-ї та 3-ї групах статистично не відрізнявся (56,6% та 58,3%), але був
більшим (р < 0,05), ніж цей показник у групі 1 (38,8%). Група 1 мала
найвищий показник збереження працездатності. Пацієнтів, які не є
інвалідами, у групі 1 було 42,8%, і цей показник був статистично
достовірно більшим (р < 0,01), ніж у групах 2 і 3 (23,7% та 14,6% від-
повідно). Відсоток осіб, що не мають групи інвалідності, у групі 2
був меншим, ніж у групі 1, але більшим, ніж у групі 3 (р < 0,05). 

Висновки. Шизофренія та ШАР характеризуються більш вира-
женим негативним впливом на рівень трудової адаптації, ніж АР.
Це підтверджується більшим відсотком осіб, що не працюють (р <
0,01) та більшим відсотком (р < 0,05) осіб з частковою та повною
втратою працездатності (інвалідність 3-ї та 2-ї групи). 

Високий рівень показників стійкого зниження або втрати пра-
цездатності (інвалідізації) при ендогенних психозах є свідченням
наявних стійких патоперсонологічних трансформацій та недостат-
ньої ефективності лікувально-реабілітаційних впливів, які застосо-
вуються в період ремісії. 

УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Хомчук О. П.,
к. психол. н., доцент кафедри права та суспільно-поведінкових наук

Білоцерківського інституту економіки та управління 
Університету «Україна»

khomchukolena@gmail.com

У дослідженні проаналізовано основні умови соціально-психологічної
адаптації студентів з інвалідністю та специфічні проблеми, що пов’язані
з певними функціональними обмеженнями. 

The research analyzes the main conditions of social and psychological
adaptation of students with disabilities and specific problems associated with cer-
tain functional constraints. 

Актуальність теми. Поряд зі звичайними проблемами, які вини-
кають у здорових юнаків та юнок в процесі адаптації до нових умов
навчання у ВНЗ, таких як зміна звичного оточення, пристосування
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до нових вимог, зміна умов проживання тощо, перед інвалідом
постають специфічні проблеми, пов’язані з певними функціональ-
ними обмеженнями. Тому зміцнення та активізація адаптаційного
потенціалу особистості з інвалідністю, збереження та покращення
фізичного, психічного, соціального здоров’я особистості, створен-
ня сприятливих умов мікросоціуму для розвитку здібностей та
самореалізації особистості з інвалідністю є пріоритетними завдан-
нями соціально-психологічної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень. Сутністю процесу адаптації є при-
стосування до змін та вимог зовнішнього середовища, система
реакцій, що підтримують баланс на всіх рівнях існування живої
істоти. Процес адаптації може бути здійснений двома шляхами.
Один з них має на меті пристосувати інвалідів через створення спе-
ціального життєвого середовища (коляски, милиці, пандуси,
підйомники тощо). Інший шлях адаптації здійснюється через акти-
візацію життєвої позиції хворого для подолання свого дефекту. Він
пов’язаний з особистісною позицією інваліда [5]. 

Обидва вказані шляхи адаптації заслуговують на увагу, оскільки
соціальна адаптація інваліда буде неможливою без забезпечення
його засобами пересування, необхідними ліками тощо, тобто тими
першочерговими умовами, що забезпечують наближення життя
інваліда до життя його здорового оточення. І вже на основі цього
необхідно розвивати в особистості соціальну активність, залучати її
до суспільно корисної праці, діяльності в групі, що допоможе як
підвищити її самооцінку та сформувати відчуття власної значущос-
ті, так і прискорить процес її соціальної адаптації [2]. 

Студенти з особливими потребами в процесі пристосування до
умов навчання у ВНЗ стикаються зі специфічними труднощами,
які значно ускладнюють адаптаційний процес. Чинниками, що
утруднюють психологічну адаптацію осіб з інвалідністю, є фізична
і трудова ізоляція, малозабезпеченість, інформаційний та емоцій-
ний бар’єри, труднощі у спілкуванні. Ефективність адаптації людей
залежить також від індивідуальних особливостей людини та став-
лення до своєї хвороби, позиції щодо труднощів, обмежень, ситуа-
ції, що виникла. 

У реаліях сучасного суспільства інвалід стикається з негатив-
ними стереотипами, що панують у свідомості здорового населен-
ня та зумовлюють неприйняття людей з обмеженими можливос-
тями, негативне ставлення до них, дискримінацію та
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упередження. Інвалід сприймається як людина неповноцінна,
нездатна принести користь суспільству. Таке ставлення часто при-
зводить до зниження самооцінки самого індивіда, зміни його «Я-
концепції», де на передній план виходить характеристика «Я-
інвалід». Людина акцентує увагу на власній ваді та не здатна
відгородитись від цього усвідомлення та переживань, яке воно
викликає. Це в свою чергу призводить до самоізоляції, небажання
спілкуватись з оточуючими з остраху бути негативно оціненим.
Така людина замикається в собі, не бажає приймати участь в гру-
пових видах діяльності. Все це призводить до дезадаптації. Отже,
саме взаємодія інваліда з соціумом, референтною групою та гру-
пою членства є одним з основних чинників, що впливають на
адаптаційний процес [3]. Окрім створення сприятливої соціальної
ситуації розвитку, до шляхів підвищення соціально-психологічної
адаптивності юнаків та юнок з інвалідністю є профілактика стре-
су та підсилення конструктивних стратегій долання життєвих
труднощів. 

Профілактика стресу орієнтована на усунення джерел стресу
як у зовнішньому, так і у внутрішньому світі людини. Особливе
значення тут має навчання навичкам психічної саморегуляції та
методам, які дозволяють правильно аналізувати та інтерпретувати
ситуації життєвих труднощів, розширювати репертуар кон -
структивних копінг-стратегій та підвищувати мотивацію особис-
тісного зростання. До способів зняття стресу відносяться методи
релаксації, аутогенне тренування, дихальна гімнастика, фізичні
вправи [4]. 

Криза ідентичності в юнацькому віці виявляється в сумнівах у
собі, своїх можливостях, щодо свого місця у соціумі, що пород-
жує переживання невпевненості у собі. С. В. Болбукова довела,
що високий рівень впевненості у собі є необхідною умовою
успішної соціальної адаптації особистості [1]. Вчена зазначала,
що психологічні тренінги впевненості у собі і розвитку навичок
саморегуляції у процесі експериментального дослідження пока-
зали себе ефективним засобом корекції процесу соціальної 
адаптації. 

Для юнаків і юнок з особливими потребами важливу роль у
соціально-психологічній адаптації відіграють розуміння себе і
своєї ролі у життєвих ситуаціях, віра у здатність впливати на них,
брати на себе відповідальність, цілеспрямовано формувати про-
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фесійно-освітні прагнення та зв’язувати їх з віддаленою перспек-
тивою. Це забезпечує адекватну самооцінку, зміцнює стійкість Я-
концепції, потенціює когнітивну та соціальну активність.
Когнітивний контроль (локус контролю) – як віра індивіда в те,
що він здатен впливати на події свого життя – є важливим ресур-
сом, від якого залежить успішність адаптації до соціального сере-
довища й життєвий стиль особистості. Чим вищий особистісний
контроль над ситуацією, тим нижчий рівень тривоги, пом’якшу-
ється психологічний дистрес, збільшується мотивація, задово-
лення, покращується самопочуття [4, с. 150]. Таким чином,
успішна адаптація студентів з інвалідністю передбачає високий
рівень інтернальності когнітивного контролю. 

Висновки. Отже, існує декілька аспектів підвищення психоло-
гічної адаптації осіб з інвалідністю, серед них: створення ком-
фортних умов середовища, розвиток особистісних якостей та
умінь, що допомагають долати труднощі, розвиток мережі соці-
альних зв’язків, навчання здорових людей правилам спілкування
з інвалідами. 

Тому, окрім корекційної роботи зі студентами з інвалідністю, з
метою підвищення рівня їх соціально-психологічної адаптації у
закладах освіти повинна бути організована просвітницька діяль-
ність з викладачами, батьками та студентами з нормальним розвит-
ком. Просвітницька діяльність спрямована на ознайомлення
викладачів та батьків з даною проблематикою, способами підтрим-
ки та допомоги студентам з особливими потребами, що виявляють
низький рівень адаптації. 
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Здійснюється аналіз феномена самоорганізації особистості паралім-
пійців у спортивній діяльності. Показано наявність кореляційних зв’язків
між самоорганізацією спортсменів, їх самомотивацією та особистісними
якостями, що мають ціннісно-смислову основу. В структурі феномена
самоорганізації особистості виділено прагнення до свободи і незалежнос-
ті; прагнення до саморозвитку та самореалізації, потреба в досягненнях;
визначеність цілей; осмисленість життя; високий рівень самоорганізації;
здатність контролювати події життя, наполегливість, планомірність,
цілеспрямованість тощо. 

Ключові слова: самоорганізація, самомотивація, самодетермінація,
розвиток особистості, спортивна діяльність, параолімпійський спорт. 

Аnalyzes the phenomenon of personal self-organization of
Paralympic athletes in sports activities, its components and factors. The
correlation between athletes’ self-organization, their self-motivation
and the personal qualities having the value-meaning basis is shown. The
next personality parameters are singled out in the self-organization
structure: an aspiration for freedom and independence; a desire for self-
development and self-realization, a need for achievements; certainty of
purposes and meaningfulness of life; high level of self-organization at
time planning and management; capability to control life events, persis-
tence, planning abilities, purposefulness; self-confidence and self-con-
fidence; a sense of competence in everyday affair management. 

Key words: self-organization, self-motivation, self-determination, persona-
lity development, sportive activities, Paralympic sports. 
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Паралімпійській спорт є потужним стимулом для мобілізації
резервних можливостей організму, для усвідомлення людей з
важкими недугами чи травмами перспектив повноцінного інтег-
рування у суспільство. Разом з тим, спортивна діяльність вимагає
від людини наявності ряду важливих психічних якостей і власти-
востей: активності, самостійності, ініціативності, стійкості до
впливу негативних факторів, швидкості і точності прийняття опе -
ративних рішень тощо. Оптимальним є шлях, коли необхідні якос-
ті і властивості розвиваються на основі цілеспрямованої само -
організації особистості. Визначивши чинники самоорганізації
особистості, можна знайти ефективні засоби її формування в
процесі заняття спортом, що й зумовлює актуальність нашого
дослідження. 

Самоорганізація в широкому сенсі слова можна розглядатися
як вміння організувати себе на досягнення власних цілей.
Самоорганізація завжди знаходиться в тісному зв’язку з мотиваці-
єю і самомотивацією, що визначає спрямованість до мети, заснова-
ну на внутрішніх переконаннях людини. 

Вивчення особистісних чинників самоорганізації суб’єктів
спортивної діяльності має особливе значення, оскільки саме вони є
регуляційною основою їх особистості. Уміння і навички самоорга-
нізації та самомотивації діяльності надзвичайно важливі для підви-
щення ефективності діяльності, зокрема спортивних досягнень та
розвитку важливих особистісних якостей. 

Самоорганізація особистості – це, передусім, здатність управ-
ляти власним часом «структуризація особистого часу, тактичне пла-
нування і стратегічне цілепокладання». Н. Фізер 
і М. Бонд, які операціоналізували поняття «структура часу» (time
structure), зазначали, що індивідуалізовано не лише сприйняття
часу, але і те, як воно використовується у рамках людського життя.
Структура часу – та міра, в якій особистість сприймає використан-
ня свого часу як структурованого і ціле спрямованого. 

Із специфікою структури часу пов’язаний загальний рівень
задоволеністю життям, рівень суб’єктивного благополуччя, психіч-
ного здоров’я, депресії. 

Таким чином, самоорганізація особистості є свідомим проце-
сом вдосконалення емоційних, морально-вольових рис характеру
в діяльності, спрямована на розв’язання особистісно значимих
завдань. 
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У дослідженні взяли участь найкращі спортсмени-паралімпійці
України. А саме: 102 члени Паралімпійської збірної команди
України з 16 видів спорту, (віком 17–35 років); 32 члени
Дефлімпійської збірної команди України (віком 19-32 роки); збірна
команда України з футболу спортсменів-ампутантів (19 членів,
віком 21—31 рік). Також у дослідженні взяли участь здорові спор-
тсмени – 149 футболістів таких відомих команд, як «Динамо»,
«Шахтар», «Сталь», «Оболонь-Бровар», «Десна» та «Житлобуд-2»
(віком 18—28 років). 

Отримані результати є свідченням важливості розвитку самоор-
ганізації особистості для успішності її діяльності та спортивних
здобутків. 

Загалом результати кореляційного аналізу свідчать про те, що
особистісні якості паралімпійців мають тісні внутрішні структурні
взаємозв’язки і взаємозалежності. Це, на нашу думку, є свідченням
складної та багатогранної особистісної детермінації спортивного
успіху, важливе значення в якій належить, очевидно, факторам осо-
бистісної автономії, самовираженню, цілеспрямованості, планомір-
ності, наполегливості тощо. 

На основі факторного аналізу у структурі якостей, що забез-
печують самоорганізацію особистості (на вибірці досліджуваних
з високими показниками самоорганізації особистості), було виді-
лено 5 факторів. Аналізуючи фактори, що характеризують осо-
бистісні ресурси самоорганізації особистості, слід зазначити, що
позитивний вплив мають такі особистісні параметри як прагнен-
ня свободи і незалежності; прагнення до саморозвитку та само-
реалізації, потреба в досягненнях; визначеність цілей, та осмис-
леність життя; високий рівень самоорганізації при плануванні та
бюджетуванні часу; здатність контролювати події життя, напо-
легливість, планомірність, цілеспрямованість; упевненість в собі
і власних силах; почуття компетентності в управлінні повсякден-
ними справами. 

Отже, самоорганізація є свідомим процесом самовдосконален-
ня особистості, спрямована на вирішення особистісно значущих
завдань.
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У тезах висвітлюється поняття Інтернет-залежності у підлітків.
Визначені симптоми поведінки Інтернет-залежної людини. Виявлені при-
чини даної залежності у підлітковому віці. Розкрито основні психолого-
педагогічні завдання, що сприятимуть запобіганню Інтернет-залежної
поведінки підлітків. 

Ключові слова: залежність, підлітковий вік, вікова психологія.

The thesis highlights the concept of Internet addiction among adolescents.
Symptoms of behavior of an Internet dependent person were determined. Causes
of this addiction in adolescence were designated. The basic psychological and
pedagogical tasks which will promote the prevention of Internet addictive beha-
vior of adolescents were revealed. 

Key words: addiction, adolescence, age-related psychology.

Спілкування через інтернет, для багатьох користувачів, незрів-
нянне благо, але важливо відчувати межу, коли він перетворюється
в життєву небезпеку. Якщо людина проводить в мережі більше
трьох годин, не пов’язаних з роботою щоденно, то вона – в групі
ризику. У формуванні Інтернет-залежної поведінки відіграють ві -
ко ві особливості формування особистості молодої людини (невід-
повідність між суб’єктивною готовністю до дорослого життя та
об’єктивною обмеженістю його можливостей, гіпертрофована
потреба у спілкуванні, неадекватне бажання соціального визнання,
юнацький максималізм). 

У підлітка – свої відносини з комп’ютером. В грі він отримує
владу над віртуальним світом і його персонажами. Скоріш за все це
захоплення всмоктує дитину, яка відчуває як раз свою незахище-
ність, неуспішність в реальному житті і страждає від цього.
Хлопчиків приваблює реалізація їх агресивних схильностей, за зви-
чай не зовсім усвідомлених. Звичка вбивати віртуальних героїв,
може спровокувати у деяких підлітків агресію до оточуючих. А в
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цілому інтернет залежність – це ще одна форма підміни реального
життя. Ще однією причиною втечі у віртуальну реальність є фізич-
не або емоційно-психологічне насильство зі сторони однокласни-
ків чи однолітків; порушеннями міжособистісної взаємодії з бать-
ками, вчителями. І, як наслідок, дитина замикається в собі,
відволікається від проблем повсякденного життя, потрапляючи в
іншу, більш комфортну і бажану реальність. 

Симптомами комп’ютерної та інтернет залежності є: депресія,
тривожність, емоційно-вольові порушення, роздратованість, обме-
ження в спілкуванні, занижена самооцінка, особистісна дезадапта-
ція, внутрішній конфлікт, психологічна залежність від «всесвітньої
павутини». 

Лікарі попереджають: захоплення інтернетом і комп’ютерни-
ми іграми призводить до хвороби, вилікувати яку важче, ніж
алкоголізм чи наркоманію. Кожен двадцятий інтернетчик «підсі-
дає» на віртуальну голку, ефект від якої призводить до ейфорії.
Важливе місце в позбавленні від «інтернетоманії» займають
заняття спортом, прогулянки на свіжому повітрі, бесіди з психо-
логами і спілкування з однолітками – вже не через чати, а облич-
чям до обличчя. 

До психологічних умов запобігання Інтернет-залежної поведін-
ки підлітків відносяться:

а) розвиток та сприйняття себе як цілісної особистості; сприян-
ня адекватному самооцінюванню, підкріплення позитивної «Я-
концепції», розвиток у підлітків свідомого прийняття дійсності,
переживання якої відбувається за принципом «тепер-та-зараз»;
усвідомлення негативного впливу технологій Інтернет на свою осо-
бистість (когнітивний компонент); 

б) розвиток емпатії, вміння адекватно виражати свої емоційні
стани, в тому числі і негативні; керувати своїми емоціями загалом
(емоційний компонент);

в) формування впевненості у собі; організація цілеспрямовано-
го засвоєння навичок спілкування, вміння встановлювати нові
соціальні контакти; формування умінь визначати позитивні життє-
ві програми, приймати самостійно рішення, виконувати особливі
стратегії взаємодії, спрямовані на поліпшення свого становища у
соціумі; формування здатності до самоконтролю у різноманітних
життєвих ситуаціях (поведінковий компонент). 
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Отже, у психолого-педагогічну практику доцільно впроваджу-
вати програми запобігання Інтернет-залежної поведінки підлітків,
яка містить наступні напрями: 

1) розвиток особистісної та комунікативної сфери підлітків
(групова дискусія, психомалюнок, рольова гра, психодрама, методи
невербальної взаємодії); 

2) засвоєння батьками та вчителями теоретичних основ Ін тер -
нет-залежної поведінки з розглядом основних ознак, симптомів,
мотивів, динаміки розвитку адиктивного процесу та наслідків
(бесіди, лекції, консультації); 

3) впровадження в діяльність шкільної психологічної служби
програми попередження Інтернет-залежної поведінки підлітків. 

Список використаної літератури

1. Краснова С. В. Как справиться с компьютернойзависимостью / Крас нова
С. В., Казарян Н. Р., Тундалева В. С. и др. – М.: Эксмо, 2008. – 224 с. 

2. Хомич Г. О., Потапенко Ю. В. Дослідження проблеми інтернет
залежності в підлітків // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький,
2012. – Випуск 24. – С. 444.

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГА 
ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА

Шевченко О. А.,
к. пед. н., доцент кафедри спеціальної освіти, здоров’я 

та соціального забезпечення 
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

Університету «Україна» 
kseniya_mmirl@ukr.net

Організація інклюзивного освітнього середовища потребує спеці-
альної підготовки педагогічних кадрів, формування готовності педаго-
гів до здійснення інклюзивної освіти. Теоретичний аналіз проблеми
дозволив з’ясувати, що психологічна готовність педагогів до інклюзив-
ної освіти є загальною частиною психологічної готовності людини до
діяльності, має свій специфічний прояв та структуру (зумовлений спе-
цифікою інклюзії).
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Ключові слова: інклюзивна освіта, психологічна готовність педагога,
структура психологічної готовності, дитина з особливими освітніми
потребами.

Organizing of inclusive educational environment requires special training
of teachers, forming of their readiness to implement the inclusive education.
Theoretical analysis of the problem made it possible to find out that psycholo-
gical readiness of teachers to inclusive education is a common part of person’s
psychological readiness to aactivity, has its own specific manifestation and
structure (due to the specificity of inclusion).

Key words: inclusive education, psychological readiness of teachers, struc-
ture of psychological readiness, disabled child. 

Організація інклюзивного освітнього середовища потребує спе-
ціальної підготовки педагогічних кадрів, формування готовності
педагогів до здійснення інклюзивної освіти. 

Вітчизняний та зарубіжний досвід досліджень демонструє, що
педагоги не відразу оволодівають тими професійними ролями, які
потрібні для інклюзії, у них виникають «психологічні бар’єри»,
серед яких страх перед невідомим, страх шкоди інклюзії для інших
учнів, негативні установки та упередженість, професійна невпевне-
ність, небажання змінюватись, неготовність до роботи з «особли-
вими» дітьми [1, c. 85]. 

Оскільки в умовах запровадження інклюзивної освіти особливу,
іноді нову для себе роль, буде виконувати вчитель, саме його сфор-
мована психологічна готовність стає основним фактором успіш-
ності всього навчального процесу. 

Проблема психологічної готовності до педагогічної діяльності є
предметом теоретичного і практичного вивчення у сучасних психо-
логічних дослідженнях. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури (Л. Виготський,
А. Леонтьєв, А. Петровський, М. Дьяченко, І. Зимова, Л. Кан ди бо -
вич, В. Крутецький, В. Сластьонін та ін. ) свідчить про те, що у
наукових працях немає єдиної термінології щодо визначення
поняття психологічної готовності до діяльності, проте більшість
авторів дотримуються загальної позиції, що психологічна готов-
ність до діяльності є комплексним утворенням, яке складається із
функціональних та особистісних компонентів, що забезпечують 
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мотиваційно-змістову готовність та здатність суб’єкта до здійснен-
ня професійної діяльності. 

Дослідники С. Альохіна, М. Алексєєва, Є. Агафонова, дослід-
жуючи проблему психологічної готовності вчителя у до реалізації
інклюзивного підходу розглядають таку структуру психологічної
готовності: емоційне прийняття дітей з різними типами порушень у
розвитку (прийняття – відторгнення); готовність залучати дітей з
різними типами порушень до діяльності на уроці; задоволеність
власною педагогічною діяльністю. 

Структура психологічної готовності до інклюзивної освіти
може бути представлена такими компонентами: мотиваційний,
який виражає усвідомлене ставлення педагога до необхідності та
умов організації інклюзивного навчання та готовність їх забезпечи-
ти; когнітивний, який інтегрує та фіксує необхідні знання про інк-
люзивну освіту та способах її здійснення (технології інклюзивного
навчання); операційно-діяльнісний, який базується на сукупності
засвоєних умінь по організації навчальної діяльності (досвід діяль-
ності); ціннісний, який фіксує ставлення педагога до процесу, зміс-
ту і результату професійної діяльності. 

А. Линенко [2, с. 210] вважає, що компоненти структури
готовності доцільно розглядати через ставлення до діяльності або
настанову (для ситуаційної готовності), мотиви, знання про пред-
мет і способи діяльності, навички та вміння їх практичного вті-
лення. Стосовно готовності вчителя до корекційно-виховної
діяльності з дітьми з обмеженими можливостями різного віку, то її
структура, на думку дослідника, може бути конкретизована таки-
ми ознаками: позитивне ставлення до суб’єкта (учня), об’єкта
(педагогічного процесу) та способу діяльності (виховання та
навчання); емоційна насиченість позитивного ставлення педаго-
га, його особистісна зацікавленість; знання про структуру особис-
тості, її вікові зміни, мету та способи педагогічного впливу в про-
цесі її формування і розвитку; педагогічні вміння щодо організації
та здійснення нав чального і виховного впливу на особистість, яка
формується; прагнення спілкуватися з дітьми, передавати їм свій
досвід, знання відповідно до змісту і способів досягнення соціаль-
но значущих цілей. 

Отже, зміст структури психологічної готовності до діяльності
визначається особливостями цієї діяльності.
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В тезах представлено напрямок наукових розробок, спрямованих на
підвищення рухової активності студентів з інвалідністю і порушенням
здоров’я в умовах інклюзивної освіти. Обгрунтовано думку фахівців щодо
втілення інклюзії в педагогічний процес ЗВО. Приведено загальні законо-
мірності рухового розвитку. Визначено відправні критерії, які необхідно
враховувати при розробці індивідуальних програм навантаження.

The thesis presents the direction of scientific development aimed at increa-
sing motor activity of students with disabilities and health disorders in the context
of inclusive education. The author substantiates the opinion of experts on inclu-
sive inclusion in the pedagogical process. The general laws of motor development
are given. The starting criteria are determined, which must be taken into ac count
in the development of individual load program.



Отримання якісної освіти, зокрема у вищих навчальних закла-
дах, стає однією з умов студентів з інвалідністю і порушенням здо-
ров’я інтеграції у суспільство. Впевнено втілюється в освітянський
простір і інша форма навчання – інклюзія, що припускає зміну
існуючих норм, уявлень і стилю поведінки групи здорових осіб.
Фахівці наголошують на тому, що кожна людина, маючи право на
індивідуальність, повинна навчатися у звичайному освітньому
середовищі, за звичайною освітньою програмою нарівні з іншими.
Для цього вона включається до загального освітянського процесу,
до звичайного режиму і забезпечується всім необхідним обладнан-
ням і супроводом. Ідеологія інклюзії спрямована на зміну суспіль-
ства і його інститутів таким чином, щоб вони сприяли включенню
іншого (людини іншої раси, віросповідання, культури, людини з
інвалідністю і порушенням здоров’я, різним соціальним статусом ),
сприяючи інтересам всіх членів суспільства, зростанню їх здатності
до повноцінного життя і професійної діяльності, забезпеченню рів-
ності їх прав та ін. 

Фахівці виділяють загальні закономірності нормального рухо-
вого розвитку, які притаманні й людині з інвалідністю та порушен-
ням здоров’я, а саме: розвиток рухової функції здійснюється шля-
хом послідовності і стабільності; послідовні стадії в розвитку
функції перекривають одна іншу, тому дуже важливо не тільки
закріплювати найбільш інтенсивно формуючі функції, але й стиму-
лювати розвиток функції наступного вікового етапу; з загальним
розвитком моторики виникає можливість диференціації і ізоляції
окремих рухів; розвиток довільних рухів починається від голови до
верхніх, а потім до нижніх кінцівок, координація рухових навичок
удосконалюється у цієї ж послідовності, довільні рухи формуються
в послідовності: голова, руки, ноги; розвиток рухової функції вдос-
коналюється від проксимального у дистальному напрямку, тобто,
рухи частин тіла, що лежать ближче до середини лінії тіла, форму-
ються раніше, ніж рухи в більш віддалених областях. Наголосимо,
що практично не існує видів захворювань (виняток – гострі стадії
хвороби), при яких засоби й методи фізичного виховання не вия-
вилися б корисними. Ефект залежить від правильного відбору
вправ, визначення необхідної інтенсивності й дозування їх вико-
нання, інтервалів відпочинку та інших факторів. 

Зниження об’єму й інтенсивності фізичної активності, низький
рівень витрат на м’язову роботу, спрощення й збіднення рухової
діяльності приводять до негативних результатів у функціюванні як
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внутрішніх органів і систем людини, так і його психіки. І якщо здо-
рова людина знижує до недопустимого рівня свою рухову актив-
ність, то в цьому повинна тільки вона сама. У людини з інвалідніс-
тю і порушенням здоров’я дефіцит рухів, як правило, спровоковано
його нозологією. Дійсно, відсутність зору, наявність ДЦП, ампута-
ції, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання є серйозною
перешкодою для повноцінної рухової активності. Однак, підкрес-
люємо – перешкодою, але не забороною, виключенням. 

В результаті досліджень було експериментально обґрунтовано
ефективність використання індивідуальних програм навантажен-
ня, що враховували: відношення до здоров’я, мотивацію до здоро-
вого способу життя, особливості нозології, вікові та індивідуальні
психофізичні властивості студентів, їх «руховий досвід», оператив-
ний стан здоров’я. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ НАДЛИШКОВІЙ ВАЗІ

Базалінська Л. В.,
магістрант спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич О. М.,

доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
кандидат педагогічних наук, доцент Інституту соціальних технологій

Університету «Україна»
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Вивчено та проаналізовано ефективність лікувальної фізкультури в
боротьбі із надлишковою вагою для жінок на підставі науково-методич-
ної літератури з даної проблеми. Розглянуто різні методи фізичної реабі-
літації при ожирінні: лікувальна фізкультура, масаж і фізіотерапія.
Розроблено комплекс вправ з ЛФК для жінок 30–40 років при ожирінні. 

The effectiveness of medical physical education in struggle against overwe-
ight for women on the basis of scientific and methodical literature on this problem
was studied and analyzed. Different methods of physical rehabilitation during
obesity are considered: medical physical education, massage and physiotherapy.
The complex of exercises with lfk is developed for women 30-40 years at obesity. 

Надлишкова вага (ожиріння) – серйозна медико-соціальна
проблема людства. Актуальність її визначається в першу чергу
високою розповсюдженістю, більше як чверть населення країн сві -
ту з розвиненою економікою має масу тіла, яка на 15% перевищує
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норму. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)
прогнозують, що до 2025 року в світі буде нараховуватися більше
300 мільйонів людей з діагнозом «ожиріння». Попередження та
лікування ожиріння має важливу медичну, демографічну, державну,
та соціальну проблему. З кожним роком відбувається «омолоджен-
ня» цього виду патології, що дуже насторожує. 

Ожиріння — результат надмірного харчування й обмеженої
рухової активності, велике значення має спадковий чинник. Це
збільшення маси тіла на 20% від умовної норми. 25–30% дорослих
і 12-20% дітей у світі страждають ожирінням. Це дані Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ). Складність проблеми поля-
гає в тому, що надлишкова вага у людини, в ізольованому вигляді,
зустрічається рідко. Найчастіше ожиріння поєднується з гіперто-
нічною хворобою, атеросклерозом і цукровим діабетом. А це вже не
просто погане здоров’я. Спеціальні медико-соціологічні дослід-
ження показали, що тільки за рахунок нормалізації маси тіла можна
на 25–50% зменшити прояви атеросклерозу (зокрема, його усклад-
нення — інфаркти та інсульти), знизити захворюваність на цукро-
вий діабет. 

Темою надмірної ваги цікавляться всі жінки, або майже всі.
Тільки дуже небагато щасливиць зберігають свою колишню вагу
після вагітності або в період менопаузи. Що цікаво: рівні зусилля
жінок та чоловіків щодо зниження надлишкової маси тіла дають
різні результати. Чоловіки повільніше накопичують жир і швидше
від нього звільняються. 

Лікувальна гімнастика для людей з надмірною вагою є най-
більш доступною формою фізичних вправ, які можна здійснювати
вдома під контролем лікаря поліклініки. 

До останнього часу ожиріння знаходиться на першому місці
серед захворювань обміну речовин, але при цьому не є частою при-
чиною звертання людей до лікаря, бо пацієнти не усвідомлюють
важливості боротьби з надлишковою вагою. Напевно, ні при якому
іншому захворюванні самолікування не практикується з таким роз-
махом, як при ожирінні. 

Все більше й більше людей присвячують свій вільний час не
тільки телевізору, а і надмірному споживанню жирних страв.
Американці підрахували, що більшість дорослого американського
населення втрачає в рік приблизно 200 г м’язової маси (замість неї
наростає маса жирова, і набагато швидше), це на 0,5% знижує
швидкість обміну речовин, тобто енерговитрати сповільнюються
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неухильно, а кількість споживаної енергії так само неухильно зрос-
тає. В Україні такої статистики ніхто не веде. Тим часом, з віком
проблема ожиріння стає не просто актуальною, ціна вирішення цієї
проблеми — продовження життя. Справа в тому, що процес старін-
ня пов’язаний з втратою організмом вологи в шкірі, волоссі, внут-
рішніх органах, кістках, м’язах. А це призводить до зменшення
маси м’язів і збільшення кількості жиру. 

ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ ЯК ФАКТОР 
ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ПСИХОФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСІБ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Бойко Г. М.,
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У статті розкрито особливості та визначено підходи до застосу-
вання фізичної рекреації як фактору відновлення та збереження здоров’я
осіб з інвалідністю. З філософських і психологічних позицій охарактеризо-
вано поняття «здоров’я». Визначено ключові складові психофізичного здо-
ров’я людини з інвалідністю. Доведено роль рухової активності для віднов-
лення та збереження здоров’я. Наведено уніфіковані чинники, що мають
бити враховані під час розробки алгоритму підготовки та проведення
рекреаційних занять для осіб з інвалідністю. 

The article reveals peculiarities and approaches to the application of physi-
cal recreation as a factor of restoration and preservation of disabled people
health. The concept of «health» was described from the philosophical and psyc-
hological position. It was determined the key components of disabled person’s
psychological health. The role of motor activity for restoration and preservation
of health is proved. The unified factors that should be taken into account when
developing the algorithm for training and conducting recreational activities for
persons with disabilities are given. 
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За сучасними науковими відомостями встановлено залежність
здоров’я людини від низки біологічних, психологічних і соціальних
чинників [1, с. 99]. Здоров’я розглядається як необхідна умова
повноцінного функціонування та розвитку людини в онтогенезі.
Оптимальний рівень здоров’я виступає об’єктивною передумовою
адекватного виконання специфічних соціальних функцій у відпо-
відності до вікових періодів розвитку та соціокультурних традицій
суспільства, а також забезпечує можливість особистісного розвитку
людини протягом усього життя. Психологічне здоров’я є передумо-
вою здоров’я фізичного. За умови виключення впливу вроджених
патологій або випадкових несприятливих ендогенних факторів,
психологічно здорова людина, імовірно, буде здоровою й фізично.
Типовими психологічними характеристиками здорової людини є
оптимізм, емоційний спокій, здатність радіти, самодостатність,
вміння адаптуватися до складних життєвих обставин [1, с. 98]. 

Життя сучасної людини з інвалідністю, як правило, перетворю-
ється в нескінченну низку домінуючих негативних емоцій, що про-
вокують формування відчуттів стурбованості, тривоги, страху,
гніву, ненависті, заздрості. Усі вони входять у дисонанс із відчуттям
гармонії – балансом між різними складовими особистості: емоцій-
ною та інтелектуальною, соматичною (тілесною) та психічною, а
також гармонію між людиною та оточуючими. У той-же час, гармо-
нію необхідно розуміти не як статичний стан, а як процес особис-
тісних змін. Такий підхід дозволяє розглядати здоров’я як динаміч-
ну сукупність властивостей людини, що забезпечують гармонію
між потребами індивіда та суспільства й виступають передумовою
орієнтації особистості з інвалідністю на виконання своїх життєвих
завдань. Життєве завдання, у свою чергу, необхідно розуміти як те,
що необхідно зробити людині для навколишнього світу з урахуван-
ням її здібностей та можливостей. Оптимальне співвідношення між
виділеними психологічними характеристиками створює відчуття
гармонії, що визначає баланс між різними складовими особистості
з інвалідністю: емоційною та інтелектуальною, соматичною (тілес-
ною) та психічною, а також гармонію між людиною та оточуючими.
Ключовою ознакою здорової людини необхідно вважають самовре-
гульованість – здатність адекватно пристосуватися до сприятливих
і несприятливих умов і впливів. Розгляд сприятливих факторів
впливу, в контексті ризику порушень психофізичного здоров’я
людини з інвалідністю, обумовлений ймовірністю неадекватного
пристосування, що може викликати негативні особистісні зміни.
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Отже, основною функцією психофізичного здоров’я є підтримання
активного динамічного балансу між людиною та навколишнім
середовищем у ситуаціях, що вимагають мобілізації особистісних
ресурсів і визначають характер і зміст її діяльності. 

Також відомо, що для нормального функціонування людського
організму та збереження здоров’я необхідна певна «доза» рухової
активності. Найбільш адекватним вираженням кількості виконаної
м’язової роботи є величина енерговитрат. Це дозволяє нам розгля-
дати фізичну рекреацію в якості фактору відновлення та збережен-
ня психофізичного здоров’я людей з інвалідністю. Побудова занять
фізичною рекреацією має враховувати низку факторів: нозологічні,
вікові та статеві особливості людей з інвалідністю як суб’єктів рек-
реаційної діяльності, їхні інтереси, матеріально-технічні можли-
вості, стан соматичного здоров’я (показання та протипоказання до
певних видів фізичних вправ і пов’язаних із їх виконанням фізич-
них навантажень), а також актуальний рівень фізичної підготовле-
ності. До основних уніфікованих компонентів (чинників), що вра-
ховуються під час розробки алгоритму підготовки та проведення
рекреаційних занять нами віднесено: 

• оцінку умов організації занять фізичною рекреацією для лю дей
з інвалідністю (за паспортом закладу або рекреаційної території); 

• оцінку вихідного рівня психофізичного стану суб’єктів рек-
реаційної діяльності; 

• розробку програми рекреаційних занять; 
• проведення рекреаційних занять; 
• визначення ефективності впливу занять фізичною рекреацією. 
Кожне заняття повинно мати чітко визначену структуру: підго-

товчу, основну та заключну частини. Розподіл засобів і застосуван-
ня методів у різних частинах заняття має відповідати спрямованос-
ті кожної з його частин. Залежно від самопочуття, погоди, рівня
підготовленості суб’єктів рекреаційної діяльності можна збільшити
або зменшити розминку, основну та заключну частини заняття. 

Список використаної літератури

1. Бойко Г. М. Рекреаційна діяльність як складова філософії здорового
способу життя / Г. М. Бойко // Вісник Чернігівського національного
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні
науки, фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 112. –
Т. 3. – С. 97–99. 

людей з інвалідністю Секція IІІ
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Результати аналізу даних літературних джерел свідчать про те,
що у дітей шкільного віку суттєво збільшується кількість порушень у
стані опорно-рухового апарату (ОРА), при цьому негативний вплив на
дитячий організм мають шкільні фактори ризику, які сприяють
подальшому погіршенню здоров’я дітей і підлітків. У реабілітації дітей
з порушеннями ОРА важливу роль відіграють лікувальна гімнастика,
лікувальне плавання, вправи у воді, масаж, розвантаження хребта,
корекція положенням, гігієнічний режим і елементи спорту. Однак
застосовувані методи реабілітації часто не забезпечують сприятливо-
го результату. У наш час існує об’єктивна необхідність у розробці про-
грам фізичної терапії дітей 6–9 років із застосуванням вправ на балан-
сування в умовах загальноосвітньої школи з метою досягнення
найбільшої ефективності відновлення, насамперед, на ранніх стадіях
порушення постави. 

The results of the analysis of data from literary sources indicate that the
number of school-age children significantly increases the number of disorders
in the musculoskeletal system, with negative effects on the child’s body have
school risk factors that contribute to further deterioration of the health of chil-
dren and adolescents. In the rehabilitation of children with musculoskeletal
system disorders, an important role is played by therapeutic exercises, thera-
peutic swimming, exercises in water, massage, unloading of the spine, correcti-
on of positions, hygiene and sports. However, the rehabilitation methods often
do not provide a favorable outcome. In our time, there is an objective need for
the development of physical therapy programs for children aged 6–9 with the
use of balancing exercises in a general school with the aim of achieving the most
effective recovery, first of all, in the early stages of breach of posture. 

Вступ. Прагнення України приєднатись до європейської спіль-
ноти сприяє поступовому формуванню міжнародних підходів та
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стандартів у всіх сферах діяльності суспільства, зокрема у сфері
надання спеціальних послуг. Одним із виявів такої тенденції є
повільне, але невпинне просування ідеї інклюзивної освіти. У су -
час них умовах реформування системи шкільної освіти висуваються
нові, більш високі вимоги, пов’язані з організацією освітньо-
виховного процесу, при якій ефективно вирішувалися б освітні,
виховні й оздоровчі завдання. Навчання у школі вимагає від дітей
значного психофізіологічного напруження, тому особливої значи-
мості набувають питання підвищення рівня здоров’я, розвитку
основних фізичних якостей, виховання особистісних властивостей
у молодших школярів. Цілий ряд дослідників зазначають, що
період інтенсивного зростання організму – 5–8 і 13–14 років –
особливо вразливий і сприйнятливий для виникнення й прогресу-
вання деформацій ОРА [1]. 

У наш час стан здоров’я українських школярів має стійку тен-
денцію до погіршення. За даними фахівців, 52% дітей і підлітків
України мають різні відхилення у стані здоров’я. Найбільша кіль-
кість (90%) відхилень у стані здоров’я молодших школярів припа-
дає на порушення опорно-рухового апарату (ОРА) і захворювання
органів дихання. Найпоширенішими порушеннями ОРА є плос-
костопість і порушення постави у фронтальній і сагітальній пло-
щинах [2]. 

Рух у дітей є однією з основних фізіологічних складових нор-
мального формування і розвитку організму. Зниження рухової
активності у дітей призводить до порушення кістково-м’язового
апарату і пов’язаних з цим змін у серцево-судинній та дихальній
системах, порушуються обмінні процеси, зменшується м’язова
маса тіла, знижується працездатність, спостерігається порушення
психіки, що негативно впливає на їх життєдіяльність. Водночас у
зв’язку із значними пластичними можливостями організму дітей,
саме у першому десятиріччі життя реальніше усунути більшість
паталогічних станів та запобігти незворотнім наслідкам захворю-
вань. Корекція таких порушень може здійснюватися різними засо-
бами, але найбільш доступним і ефективним є застосування спеці-
альних фізичних вправ. 

Проблемі фізичної реабілітації дітей з порушеннями постави
присвячені роботи багатьох учених. У наш час розроблені програ-
ми реабілітації із включенням йоги, тракційної і мануальної тера-
пії [1, 2]. Ряд програм фізичної реабілітації передбачає щадний
руховий режим, лікувальну гімнастику, різні види масажу, фізіоте-
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рапію, фактори зовнішнього середовища. Деякі фахівці [2] під-
креслюють необхідність комплексного використання ортопедич-
них заходів, лікувальної фізкультури, масажу, фізіотерапії та гігіє-
нічних заходів. 

Однак застосовувані методи реабілітації часто не забезпечують
сприятливого результату [1]. У той же час у сучасній літературі
з’явився ряд робіт, що свідчить про ефективність зміцнення м’язів
тулуба під час занять вправами на рівновагу, балансування й ін. Але
нажаль, спостереження показують, що застосування їх носить епі-
зодичний характер, форми проведення занять із використанням
балансувальних вправ недостатньо ефективні, малопривабливі для
дітей. Це пояснюється, насамперед, відсутністю розробленої й
апробованої програми фізичної терапії, що включає застосування
гімнастичних вправ на балансування для дітей з порушеннями
постави. 

У наш час існує об’єктивна необхідність у розробці програм
фізичної терапії дітей 6-9 років в умовах загальноосвітньої школи з
метою досягнення найбільшої ефективності відновлення, насампе-
ред, на ранніх стадіях порушення постави. 
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Сучасна освіта України увійшла в еру інтенсивного впровадження
інклюзивного простору, який базується на вихованні відчуття рівності,
толерантності. Повноцінна інтеграція інклюзивного навчання не можли-
ва без активної участі мультидисциплінарної команди. Відповідно до кон-
цепції розвитку інклюзивної освіти необхідна розробка та впровадження
етіопатогенетично обумовленої фізичної реабілітації для дітей з пору-
шенням психофізичного розвитку, яка буде зрозумілою та доступною для
фахівців загальноосвітніх шкіл. Підвищення фізичної активності дітей з
особливими потребами, пролонгована фізична реабілітація без відриву від
шкільного навчання дозволить максимально адаптувати дану категорію
дітей до подальшого суспільного життя. 

Modern Ukrainian education entered into the era of intensive implementa-
tion of inclusive field which is based on the education of equality, tolerance to the
people with special needs. The full integration of inclusive education is impossib-
le without active participation of specialists. Due to the conception of inclusive
education development it is necessary to make and implement the ethiopathoge-
netic physical rehabilitation for the children with mental and physical disturban-
ces, which will be intelligible and accessible for specialists of comprehensive
schools. Increasing of physical activity of the children with special needs, the pro-
longed physical rehabilitation without separation from studying process will
maximally help to adapt such category of children to the further social life. 

Сучасний етап розвитку українського суспільства базується на
імплементації Саламанської декларації в національне законодав-
ство, що створює передумови до повноцінного включення осіб з
інвалідністю в суспільне життя, зокрема надає можливість дітям з
особливими освітніми потребами на навчання в умовах Нової
Української школи. Концепція впровадження інклюзивної освіти
базується на створенні оптимальних індивідуальних умов навчальної
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та корекційної роботи, що відображається при створенні ІПР
(індивідуальної програми розвитку). Корекційна робота у школярів
з ДЦП в першу чергу направлена на покращення роботи опорно-
рухового апарату та центральної нервової системи. 

Метою роботи є надання якісних послуг з фізичної реабіліта-
ції/терапії для дітей 5,5–7,5 років в перших класах НУШ, які дотри-
муються принципів спільного навчання нормотипових дітей та
дітей з особливими освітніми потребами. 

Матеріали та методи. Проведено комплексний діагностичний
аналіз стану опорно-рухового апарату школярів з особливими
освітніми потребами (ДЦП), які навчаються в першому класі
НУШ; розроблено та впроваджено в роботу індивідуальні програми
рухової корекції, які включено в ІПР. 

З 2018/2019 навчального року в перших класах НУШ школи
№168 м. Києва під контролем лікаря проведено обстеження шко-
лярів з особливостями розвитку опорно-рухового апарату та роз-
роблено індивідуальні програми кінезіотерапевтичного супроводу,
які використовуються під час навчального процесу та корекційних
занять з лікувальної фізкультури. 

Індивідуальний підбір кінезіотерапевтичних вправ базується на
анатомо-топографічних дисфункціях опорно-рухового апарату дити-
ни з урахуванням нередукованих тонічних рефлексів. Оцінка стану
опорно-рухового апарату проводиться за алгоритмом, протокол якого
розроблений у рамках науково-дослідницької роботи, яка проводить-
ся на базі загальноосвітньої школи № 168 та реабілітаційного центру
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». 

На основі отриманих даних розробляється індивідуалізована
програма фізичної реабілітації школяра. Основою комплексної
індивідуалізованої програми фізичної реабілітації є: 

– індивідуальна робота з дитиною і батьками, яка складається з
поглибленого вивчення анамнезу захворювання, комплексного
антропометричного, неврологічного, мануального обстеження,
вивчення соматогностичної функції та пропріоцептивної сфери; 

– складання індивідуальної карти рухових порушень, виявлен-
ня ключової дисфункції;

– корекція провідних тонічних рефлексів; соматогнозису; 
– кінезіотерапія; відпрацювання біомеханіки рухів. 
Результатом корекційного фізіотерапевтичного супроводу в

умовах НУШ є позитивна динаміка рухової активності за шкалами
GMFCS, MACS, PEDI. 
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
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У статті розкрито особливості фізичного розвитку та стану здо-
ров’я дітей з порушенням зору. Охарактеризовано дослідження вітчизня-
них і зарубіжних вчених. Розглянуто вплив цілеспрямованої корекції фізич-
ного розвитку, загального соматичного стану організму, рухових порушень
та стану зорового апарату у дітей з вадами зору засобами фізичної реа-
білітації. 

The article reveals the features of physical development and health of child -
ren with visual impairment. The research of domestic and foreign scientists is
characterized. The influence of purposeful correction of physical development,
General somatic state of the organism, motor disorders and the state of the visual
apparatus in children with visual impairment by means of physical rehabilitati-
on is considered. 

На сьогоднішній день у світі існує суттєве зростання розпов-
сюдженості патології органу зору, яке науковці пояснюють взаємо-
дією різних процесів, а саме: ростом виробництва, соціально-еко-
номічним прогресом, розвитком науки та техніки, що зумовили
збільшення навантаження на зір людини починаючи з раннього
дитячого віку. Зокрема і в Україні спостерігається тенденція до
збільшення кількості дітей із порушеннями зору, що актуалізує
роботу з профілактики та корекції не тільки зорових порушень, але
й корекції відхилень у фізичному стані даної групи. Серед них –
велика кількість дітей шкільного віку. 

На думку таких науковців, як А. Данків, Г. Демирчоглян, В. Ер -
ма ков у слабозорих дітей спостерігається відставання у фізичному та
руховому розвитку в порівнянні із здоровими однолітками. Провідне
місце, серед відхилень у показниках фізичного розвитку слабозорих
дітей молодшого шкільного віку, належить дефектам постави.
Навчальне навантаження здійснює негативний вплив на центральну
нервову систему слабозорих учнів, що призводить до погіршання
їхнього зору [1–3]. У зв’язку з цим виникає необхідність у пошуку та
розробці ефективних методів та засобів, науково обґрунтованих реа-
білітаційних програм для дітей із порушенням зору. 
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Вади зору можуть заважати вільному, швидкому та ненапруже-
ному розвитку, що включає рухову активність, яка покращує поста-
ву, збільшує тонус м’язів і позитивно впливає на ходу. Наслідком
зниженого зору є недостатня рухова активність дитини, спричиняє
відставання у фізичному розвитку, погіршення рухових функцій,
координації, орієнтації в просторі та інших важливих функцій
(Л. Ф. Касаткин, 1980; Г. Д. Жабоєдов, А. О. Ватченко, М. М. Ти мо -
феєв, 2003; В. М. Ремажевська, Ю. М. Раніцький, 2004 та ін.).
Часткове або повне порушення зору насамперед порушує загальну
витривалість, координацію рухів, викликає порушення функцій
м’язів. 

Численними дослідженнями встановлено, що правильно орга-
нізовані заняття з використанням спеціальних засобів фізичної
реабілітації значною мірою сприяють корекції рухових порушень і
недоліків фізичного розвитку слабозорих дітей. Систематичні
заняття фізичними вправами позитивно впливають на функціо-
нальний стан зору дітей. Відзначено також вплив фізичних вправ
на поліпшення центральної гостроти зору, кровообігу ока, гостроти
глибинного зору та внутрішньоочного тиску в слабозорих дітей.
Для раціональної організації процесу фізичного виховання дітей з
порушеннями зору необхідне обстеження лікаря- офтальмолога та
педіатра. Важливо чітко дозувати навантаження, уникати перевто-
ми та протипоказання, уважно планувати програму на кожне
заняття із слабозорими дітьми, а також регулярно консультуватися
з дитячим офтальмологом. 

Як відомо, одним із основних принципів фізичної реабілітації є
принцип комплексного застосування усіх необхідних реабілітацій-
них заходів, що дозволяє послідовно впливати на існуючу пробле-
му. У спеціальних навчальних закладах для дітей з вадами зору,
окрім занять з ЛФК, повинні проводитися: корекційні рухливі ігри,
лікувальний масаж, фізкульт-хвилинки та фізкультпаузи під час
предметних уроків, спрямовані на розвантаження хребта, розслаб-
лення м’язів тулуба [1]. 

Таким чином, збільшення рухової активності дітей у межах
оптимальних норм покращує функціональний стан серцево-судин-
ної системи, підвищує працездатність, зміцнює здоров’я та збіль-
шується опір організму до втоми. Тому використання фізичних
вправ є надзвичайно важливим фактором у навчальних закладах
слабозорих дітей. 
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В даній роботі виствітлена актуальність проблеми захворювань
дихальної системи, що являють собою ці захворювання та чим вони небез-
печні. Теорія, стосовно виникнення та формування захворювань. Ефек -
тив ність лікувальної фізтчної культури в боротьбі з цими хворобами. 

This paper highlights the relevance of the problem of diseases of the respira-
tory system, which are the diseases and how dangerous they are. Theory in rela-
tion to their origins and formation. The effectiveness of medical physical culture
in the fight against in these diseases. 

Актуальність теми: Захворювання органів дихання заимають
провідне місце в структурі захворювань людини. Останнім часом
спостерігається збільшення випадків захворювань дихальноі систе-
ми. Це приводить до тимчасовоі втрати працездатності, можуть
часто виникати рецидиви захворювань. Тому лікувальна фізична
культура відіграє значну роль в лікуванні та профілактиці захворю-
вань органів дихання. 

Мета: розглянути особливості лікувальної фізичної культури
при захворювань органів дихання. 

Об’єкт: ЛФК при хворобах дихальної системи. 
Предмет: вплив лікувальної фізичної культури на імунну систе-

му та органи дихання. 
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Методи дослідження: теоретичний аналіз та обґрунтування дан-
ної спеціальної літератури

Хвороби дихальної системи займають одне з провідних місць.
Це пов’язано як з анатомо-фізіологічними особливостями, так і з
своєрідністю реактивності організму. Найважливіші з морфологіч-
них особливостей зводяться до «експіраторної будови» грудної
клітки в ранньому віці, порівняльної вузькості трахеї, бронхів і
бронхіол, багатої васкуляризації легенів, слизової оболонки трахеї,
бронхів, незавершеності морфологічних структур органів дихання,
бідності еластичних волокон, м’якості і податливості ребер, хрящів
трахеобронхіального дерева. У зв’язку з цим у хворого обмежені
можливості вентиляції, легко утворюються ателектази, є сприятли-
ві умови для розвитку набряку, порушень бронхіальної прохідності,
що генералізують інфекції. 

При захворюваннях органів дихання у слід враховувати, що і
апарат зовнішнього дихання, і газообмін функціонують в особли-
вих умовах, що забезпечують потреби організму шляхом більш
напруженої діяльності. Фізіологічні пристосовні механізми фун-
кціональної системи дихання нестійкі, а резерви — недостатні.
Функція основних і допоміжних дихальних м’язів, що виникає
через порушення довільної регуляції дихання, безперечна. 

ЛФК призначають при стиханні гострого процесу протікання
хвороби. Методика проведення заняття складається з урахуванням
функціонального стану системи органів, зокрема, враховується
характер порушення легеневої вентиляції (наявність обструкції) за
даними спирографії, пневмотахометрії і ступені легеневої недо -
статності. 

Вивчення фізіології дихальних вправ показало, що в основі їх дії
лежать нервові впливи. Довільна зміна дихання під час виконання
вправ здійснюється по механізму умовного рефлексу і виробляєть-
ся на основі словесних подразників. Чим раніше дихальні вправи
включаються в методику занять, тим довше їх ефект. Пристосована
перебудова дихання, компенсація дихальної недостатності, що роз-
вивається, під впливом засобів лікувальної фізкультури використо-
вуються в гострій стадії дихальних розладів шляхом застосування
деяких видів масажу і гімнастичних вправ за принципами рефлек-
торної терапії. В той же час необхідно враховувати і безпосередній
вплив м’язової роботи на вентиляцію і газообмін, що виявляється
поліпшенням альвеолярної вентиляції, підвищенням коефіцієнта
використовування кисню і т. д. 
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Найважливішу роль в лікувальному ефекті фізичних вправ має
поліпшення умов лімфо і кровопостачання легеневої тканини,
поліпшення репаративних процесів в трахеї, бронхах і бронхіолах,
зменшення застійних явищ і набряку, розсмоктування патологіч-
них інфільтратів і т. д. Засоби лікувальної фізкультури сприяють
відновленню рівномірності вентиляції, покращують альвеолярно-
капілярні взаємостосунки, відновлюють відповідність легеневої
вентиляції і легеневого кровотоку, призводять до поліпшення
дифузії газів в легенях. 

Фізичні вправи, адекватні можливостям хворого, викликають
деяке поліпшення бронхіальної прохідності, що особливо посилю-
ється під впливом спеціальних вправ. Ряд засобів лікувальної фіз-
культури при особливій методиці їх застосування викликають
поліпшення дренажної функції бронхів і евакуацію патологічного
вмісту. 

Висновок: вивчення процесів, що протікають в організмі люди-
ни при хворобах органів дихання, дозволило значно поліпшити
профілактику і лікування різних форм хвороб і запобігти їхньому
розвитку завдяки використанню лікувальної фізичної культури. 

СИСТЕМА КІНЕЗОТЕРАПІЇ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД
ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ 

ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Волошин Є. А.,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
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Система кінезитерапії як новий немедикаментозний підхід для від-
новлення здоров’я, реабілітації та профілактики захворювань опорно-
рухового апарату. Ця система базується на аналізі кінезіологічної діаг-
ностики, корекції та кінезитерапії. Цей підхід забезпечує вплив не лише
на проблемну зону, а й на весь організм у цілому і дає можливість проводи-
ти відновну терапію причини захворювання, а не її наслідків. 

The system of kinesiotherapy as a new non-pharmacological approach for
the restoration of health, rehabilitation and prophylaxis of diseases of the mus-
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culoskeletal system. This system is based on the analysis of kinesiological diag-
nosis, correction and kinesiotherapy. This approach provides an impact not only
on the problem area, but also on the whole organism as a whole, and provides the
opportunity to carry out rehabilitation of the causes of the disease, and not its
consequences. 

В наш час, в умовах зростання несприятливих екологічних умов
та інших негативних чинників зовнішнього середовища, що впли-
вають на сучасну людину, відбувається велике зростання кількості
патологій опорно-рухового апарату. Однією з причин такої ситуації
є беззастережна орієнтація медицини на лікування симптомів
захворювання, при цьому ігноруючи їх причини. Таке симптома-
тичне лікування не вирішує механічні проблеми, пов’язані з кістко-
во-м’язовим дисбалансом, зміщенням хребців, порушенням рухли-
вості, кровопостачання або іннервації органів тощо. Крім цього,
залишається незадіяним величезний потенціал кінезитерапії в ком-
плексі з кінезіологією, у яких закладені принципи холістичної
медицини. У рамках даного дослідження під терміном «кінезотера-
пія» (лат. kinesis – рух, therapia – лікування) слід розуміти вид тера-
пії, спрямований на корекцію наявних патологій опорно-рухової
системи (ОРС) шляхом виконання пацієнтом адаптованих і посту-
пово наростаючих фізичних навантажень, вид та інтенсивність яких
визначається в індивідуальному порядку з урахуванням гіпо- та
гіпертонічних м’язів і причини їх підвищеного або зниженого тону-
су, типу захворювання, стадії, скарг хворого, його анамнезу, статі,
віку, особливостей фізіології тощо. Виконання цих навантажень у
більшості випадків здійснюється за допомогою сучасних спеціаль-
них тренажерів. У цьому дослідженні термін «кінезіологія» (лат.
kinesis – рух, logos – наука) вживається в такому значенні: науково-
практична дисципліна, що вивчає рухову функцію організму люди-
ни з метою діагностики причин формування порушень у кістково-
м’язовій системі, їх корекції і відновлення повноцінної роботи
організму. Теоретичні та клінічні аспекти кінезитерапії, кінезіології
та фізичної реабілітації висвітлено в працях вітчизняних науковців і
практиків, зокрема А. М. Лапутіна, М. О. Носко, Т. Г. Рідковець, В.
І. Козявкіна та багатьох інших. Високо оцінюючи значущість прове-
дених досліджень і внесок вищеназваних авторів, які займалися
дослідженням проблеми використання лікувальної фізкультури та
кінезіології в клінічній практиці, слід наголосити на необхідності
подальшого поглибленого дослідження проблеми комплексного й
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інтегративного підходу з метою створення дієвого інструментарію,
який забезпечить ефективну відновну терапію, реабілітацію та про-
філактику захворювань опорно-рухового апарату. 

На сьогодні в Україні досить динамічно розпочався процес клі-
нічного використання кінезитерапевтичних методів для реабіліта-
ції та лікування захворювань кістково-м’язової системи. Діючі
методи кінезитерапії мають свої плюси і мінуси, більшою чи мен-
шою мірою ефективні у різних ситуаціях. 

В. І. Дікуль створив методику реабілітації при захворюваннях
опорно-рухового апарату [3], яка ґрунтується на використанні
кінезитерапії і спеціальних тренажерів. Важливим елементом ліку-
вання є система вправ з вольової саморегуляції людини. 

Методика С. М. Бубновського [1] схожа на методику В. І. Ді ку -
ля стосовно кінезитерапевтичного впливу на організм пацієнта. Ця
методика дає змогу розробити індивідуальну кінезитерапевтичну
програму відновлення за допомогою спеціальних тренажерів. 

Як показали численні дослідження, у разі використання фізич-
них вправ з обтяженнями найбільш ефективно відбувається форму-
вання м’язової тканини, ліквідація її дефіциту, і, відповідно, дефі-
циту її корсетної, гіподинамічної та метаболічної функцій [1]. 

Методика С. М. Бубновського допускає виконання вправ на
фоні больових відчуттів. Ми вважаємо, що не варто вдаватися до
виконання вправ через біль, тому що за законами кінезіології не
можна тренувати болючий м’яз. Якщо правильно виконувати рух,
біль повинен зникнути. Якщо на фоні болю продовжувати викону-
вати вправу, то це буде оголошенням війни своєму організму, яка
завжди буде програна [4]. 

Враховуючи вищевикладене, ключовим недоліком розглянутих
методів є відсутність взаємодії кінезіології та кінезитерапії в проце-
сі їх практичного застосування для реабілітації та відновлення
(нині кінезіологія і кінезитерапія значною мірою розвиваються
незалежно одна від одної, що позначається на ефективності реабі-
літаційних заходів). 
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ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
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та фізичного виховання
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На сучасному етапі розвитку суспільства гуманітарний напрям
вищої освіти передбачає переорієнтацію на особистість, на виховання
людини з інвалідністю як унікальної творчої індивідуальності, що прагне
до самоактуалізації та яка здатна здійснювати свідомий і відповідаль-
ний вибір у різних життєвих ситуаціях. У цьому контексті перед
науковцями і фахівцями постає невідкладне завдання перебудови систе-
ми фізичного виховання та фізичної реабілітації згідно вимог нової пара-
дигми освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної
цінності. 

Ключові слова: фізичне виховання, фізична реабілітація, студенти з
інвалідністю. 

At the present stage of the development of society, the humanitarian direc-
tion of higher education involves a reorientation towards a personality, the edu-
cation of a person with disability as a unique creative individuality, which seeks
for self-actualization, and which is able to make a conscious and responsible
choice in different life situations. In this context, before the scientists and spe-
cialists there is an urgent task of reorganizing the system of physical education
and physical rehabilitation in accordance with the requirements of the new
paradigm of education, which is to establish a person as the highest social
value. 

Key words: physical education, physical rehabilitation, students with disa-
bilities. 

Важливим компонентом гуманізації системи вищої освіти є
формування у студентів з інвалідністю стійкого інтересу до зміц-
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нення власного здоров’я, права вибору мети, засобів і методів
його корекції з урахуванням власних потреб і мотивацій, а не
авторитет викладача або вимоги соціуму. Однак, низька мотивація
до занять фізичною культурою і спортом залишається актуальною
проблемою фізичного виховання та фізичної реабілітації у вищих
навчальних закладах. Це пояснюється тим, що сьогодні фізичне
виховання та фізична реабілітація студентів здебільшого не є
виховним процесом, обов’язковою умовою якого є тісна співпра-
ця педагога і студента [1, c. 50]. На жаль, така взаємодія рідко зус-
трічається на практиці. Причину такого стану науковці вбачають
не у врахуванні викладачем ціннісних орієнтацій, потреб, інтер-
есів, що складають спрямованість особистості студента з інвалід-
ністю, тому, процес фізичного виховання та фізичної реабілітації
у їхній свідомості стає механічною діяльністю [1, с. 52].
Викладачам, у свою чергу, необхідно організовувати навчальний
процес так, щоб фізичне виховання та фізична реабілітація стали
психолого-педагогічним процесом, спрямованим на формування
у студентів з інвалідністю мотиваційно-ціннісного ставлення до
занять. 

Недостатня кількість часу, відведеного на заняття, все частіше
позбавляє студентів з інвалідністю теоретичної і методичної під-
готовки у сфері фізичної культури та фізичної реабілітації, а цей
процес скерований лише на підвищення рівня фізичної підготов-
леності та фізичної роботоздатності, а не зміцнення здоров’я.
Однак процес прилучення цих студентів до цінностей фізичної
культури через теорію і практику суттєво активізує культурний
потенціал особистості студента з інвалідністю, розширює його
світогляд, підвищує духовність, сприяє формуванню активної
життєвої позиції. Свобода вибору, самостійність у прийнятті
рішень сприяє активному включенню студентів у процес фізич-
ного самовдосконалення, підвищенню вимог особистості до себе
[2, c. 47]. 

На сьогодні все гостріше постає проблема адаптації студентів з
інвалідністю до умов навчання у ВНЗ. Значне інформаційне наван-
таження навчально-освітнього процесу, нове соціальне середовище
вимагає від них швидкої адаптації для ефективної життєдіяльності.
Спілкування на заняттях є могутнім фактором адаптації особистос-
ті, тому що воно активно формує норми поведінки. На цьому етапі
студенти мають активно залучатись до участі й організації фізкуль-
турних і спортивних заходів, опановуючи комунікативні вміння і
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навички, які дозволяють їм ефективно взаємодіяти з іншими людь-
ми [2, с. 48]. 

Однією з причин низької ефективності занять з фізичного
виховання та фізичної реабілітації є стандартизовані форми їх про-
ведення. З метою підвищення ефективності навчально-виховного
процесу необхідно використовувати принципи індивідуалізації і
деференціації. Реформування процесу фізичного виховання та
фізичної реабілітації студентів з інвалідністю науковці вбачають у
зміні підходів і пріорітетних напрямів, впровадженні ефективних
форм, методів і засобів фізкультурно-оздоровчої діяльності, де
педагоги мають досконало володіти системою знань у галузі,
постійно оновлювати їх на основі останніх наукових даних, знахо-
дити дієві засоби передачі їх студентам з інвалідністю, а також
досконало володіти навичками науково-дослідницької та науково-
методичної роботи, сучасними інформаційними технологіями
тощо. 

Таким чином, актуальною проблемою залишається недостат-
ність матеріально-технічної і фінансової забезпеченості освіт-
нього процесу, що не дозволяє повною мірою використовувати
широкий вибір засобів фізичного виховання та фізичної реабілі-
тації. Вирішення цієї проблеми має бути з боку держави й адмі-
ністрації ВНЗ, бо тільки з належною матеріально-технічною
базою можна очікувати позитивного результату від процесу такої
діяльності, де фізичне виховання та фізичну реабілітацію студен-
тів з інвалідністю необхідно спрямовувати на розвиток професій-
но важливих якостей, що будуть задовольняти вимоги до майбут-
ніх фахівців. 
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В даній роботі висвітлена актуальність проблеми і причини виник-
нення захворювань дихальної системи людини, що собою являє ця пробле-
ма, і детальний аналіз літератури та методів профілактики та запобі-
гання розвитку хвороб. Ефективність фізичної терапії в боротьбі з цими
захворюваннями. 

This paper highlights the relevance of the problem and the causes of respi-
ratory system diseases in humans, which is the problem, and a detailed analysis
of literature and methods for preventing and preventing the development of disea-
ses. The effectiveness of physical therapy in the fight against these diseases. 

Актуальність теми: Дихання – невід’ємна ознака життя, одна з
основних життєвих функцій, сукупність процесів, які забезпечують
надходження в організм кисню. Органам дихання людини, як і іншим
фізіологічним системам притаманні спеціалізовані захисні механізми,
призначенні для попередження можливих порушень у процесі їх фун-
кціонування. Проте, незважаючи на наявність захисних механізмів,
органи дихання надзвичайно чутливі до впливу різних хімічних і
фізичних чинників зовнішнього середовища. Основним профілактич-
ним заходом захворювань органів дихання є формування високого
рівня адаптативних можливостей організму людини. Це досягається
шляхом поєднання фізичних вправ і природних факторів, які загарто-
вують організм і роблять його стійким до шкідливих факторів середо-
вища. За матеріалами Міністерства освіти України близько 60%
дошкільників і школярів мають різні порушення у стані здоров’я. За
даними статистики стан здоров’я кожного четвертого школярам має
відхилення, а на момент закінчення школи тільки 5% школярів є
практично здоровими. Захворювання органів дихання, особливо хро-
нічні, завдають великої шкоди організму дітей і підлітків. Одними з
найбільш поширених захворювань у цьому віці є хронічні неспеци-
фічні захворювання легенів. Зростаюча частота хронічних бронх леге-
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невих захворювань у дитячому віці в останнє десятиріччя робить акту-
альним вивчення нових, високоефективних, по можливості індивіду-
альних та безпечних методів лікування. Тому на сьогодні у різних галу-
зях медицини поряд з традиційною медикаментозною терапією, яка
нерідко призводить до побічних, а також алергічних реакцій, викорис-
товуються і немедикаментозні методи лікування та реабілітації. На
сучасному етапі розвитку нашого суспільства однією з актуальних
проблем є пошук дієвих факторів оздоровчого впливу на школярів.
Тривожні тенденції збільшення контингенту у спеціальних медичних
групах свідчать не тільки про проблематичність їх подальшого всебіч-
ного розвитку, а й про можливі перспективи зростання кількості моло-
ді зі зниженою працездатністю і ранньою інвалідністю. У таких умовах
актуальною є проблема ретельного та всебічного вивчення питання
попередження хвороб дихальної системи школярів. 

Мета: дослідження можливостей фізичної терапії при захворю-
ваннях дихальної системи. 

Об’єкт: фізична терапія при захворюваннях дихальної системи. 
Предмет: фізична терапія та ЛФК при захворюваннях дихальної

системи.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та обґрунтування

даної спеціальної літератури. 
Захворювання органів дихання – це порушення нормальної жит-

тєдіяльності організму людини через виникнення відхилень у будо-
ві та функціях органів дихальної системи. 

Коли при деяких захворюваннях, травмах, під час хірургічних
операцій людина не може дихати самостійно, апарати штучного
дихання качають повітря в легені та у зворотному напрямку й таким
чином імітують функцію зовнішнього дихання. 

Причини захворювань органів дихання:
• інфекції від мікроорганізмів: бактерії (аденоїди, гайморит,

кашлюк, дифтерія, туберкульоз тощо), віруси (грип), спори грибів;
• фізичні й хімічні чинники (сухе, холодне, гаряче повітря;

оксиди Нітрогену; чадний газ, хронічні професійні отруєння, побу-
товий пил, пилок рослин, вплив радіації тощо, адже тверді пилові
частинки, занурюючись в епітеліальні клітини дихальних шляхів,
травмують їх, їдкі речовини легко проникають крізь слизові обо-
лонки і відкривають шлях для проникнення збудників хвороб);

• шкідливі звички (куріння);
• переохолодження сприяє розмноженню бактерій і вірусів у

організмі;
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• інші хвороби;
• дихання ротом, особливо у холодну пору року; 
• алергія на домішки повітря, пилок рослин, пил (бронхіальна

астма);
• авітаміноз, білкове та вуглеводне голодування;
• переохолодження організму сприяє розмноженню бактерій та

вірусів. 
Симптоми захворювань органів дихання: набряклість слизової

оболонки органа, виділення великої кількості слизу, що спричиняє
кашель, підвищення температури тіла, загальна слабкість. 

ІДЕОМОТОРНЕ ТРЕНУВАННЯ В ПЛАВАННІ 
ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ЗАНЯТТЯ 

Гусаревич О. В.,
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій 
Житомирського економіко-гуманітарного інституту 

Університету «Україна»

Багато спортсменів що стали успішними використовують ту чи
іншу форму ідеомоторного підготовки для поліпшення своїх показників.
Так само роблять і найбільш успішні плавці. На ділі виходить так, що всі
люди, які супроводжує успіх, у багатьох життєвих ситуаціях викорис-
товують деякі форми ідеомоторного тренування для досягнення постав-
лених перед собою цілей. 

Many successful athletes use one or another form of ideomotor training to
improve their performance. So do the most successful swimmers. In fact, it turns
out that all people who succeed in many life situations use some forms of ideo-
motor training to achieve their goals. 

Ідеомоторне тренування (ІТ) – це планомірно повторюване, сві-
доме, активне уявлення і відчуття освоюваної навички. Ідео моторне
тренування може застосовуватись на всіх рівнях підготовки фахівця. 

Активне подання реально виконуваних рухових навичок спри-
яє оволодінню ними, їх зміцненню, корегуванню, а також приско-
ренню вдосконалення. 

Представлення рухів можна класифікувати наступним чином:
1. Як ідеальну картину (зразок) реальних дій, які, будучи про-

грамою рухової діяльності, виконують програмуючу функцію;
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2. Як образ, який допомагає процесу освоєння руху і виконує
таким чином тренуючу функцію;

3. Як образ, який виникає в процесі контролю та виправлення
рухів по ходу їх виконання, як сполучна ланка і здійснює тим самим
регуляторну функцію. 

Всі три функції характеризуються синхронністю [1; 2]. 
Механізм впливу ідеомоторного тренування виражається в

тому, що за рахунок використання м’язового потенціалу відбуваєть-
ся неусвідомлена і невидима іннервація м’язів, імпульсна структу-
ра якої відповідає відчутним, що подаються або уявним рухам. 

Ідеомоторне тренування полягає у свідомому уявленні техніки
рухів. У ідеомоторному тренуванні прийнято виділяти три основ-
них функції уявлень: програмуюча, тренуюча і регуляторна. Перша
з них базується на уявленні ідеального руху, друга – на уявленнях,
що оточують освоєння навику, третя – на уявленнях про можливу
корекцію, контроль рухів і зв’язки окремих елементів [3]. 

Як показали дослідження провідних фахівців, ідеомоторне тре-
нування понад усе ефективне для підвищення швидкості (близько
43%), точності (12–28%) рухів. 

Уява відіграє важливу роль. Адже з її допомогою спортсмен має
можливість ще до початку тренування уявити хід тренування, під-
готовитись, налаштуватись, уявити у всіх подробицях як проходи-
тиме тренування. Навчання техніці рухів в плаванні починається з
формування уяви про рухи. 

Взаємозв’язок фізичних якостей характерний для будь-якого
виду спорту, проте питома вага прояву їх у різних видах різна.
Наприклад, в плаванні домінують сила, швидкість, витрива лість,
гнучкість. При цьому слід зазначити, що найвищі показники роз-
витку однієї якості можуть бути досягнуті лише за певного розвит-
ку інших. Адже процес підготовки спортсменів повинен забезпечу-
вати розвиток фізичних якостей у необхідному співвідношенні, які
він уявно будує та втілює в процес тренування [4]. 

Отже, вивчення психологічної саморегуляції організму взагалі
та ідеомоторного тренування зокрема, як структурної одиниці
комплексної підготовки, дозволило визначити, що саме із впровад-
женням у навчання прийомів ідеомоторного тренування можна
розраховувати на підвищення технічної майстерності й психологіч-
ної надійності, підведення кінцевого результату до стану найвищої
результативності. 
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Науковий керівник: Колядич О. І., старший викладач 

Одним з найсприятливіших впливів на здоров’я має біг. Він здійснює
різнобічний фізіологічний вплив на всі системи організму. Біг є природним
руховим актом, що супроводжує людину протягом усього її розвитку. Він
з усіх видів спорту має найбільший вплив на серцево-судинну систему в
цілому, при ньому зростає життєва ємність легень, покращується обмін
речовин, вдосконалюється робота м’язової системи, активізується діяль-
ність нервової системи й ендокринного апарату. В результаті підвищу-
ється працездатність організму, його опірність до несприятливого впли-
ву зовнішнього середовища. 

Ключові слова: біг, опірність організму, гіподинамія, життєва
ємність легень, вентиляція легень, нервово-гуморальна регуляція. 

One of the most beneficial health effects is running. It carries a diverse phy-
siological effect on all systems of the organism. Running is a natural motor act
that accompanies a person throughout her development. He has all kinds of
sports having the greatest influence on the cardiovascular system as a whole, with
it increases the vital capacity of the lungs, improves metabolism, improves the
work of the muscular system, activates the activity of the nervous system and the
endocrine apparatus. As a result, the body’s ability to work, its resistance to the
adverse effects of the environment increases. 

Key words: running, resistance of the body, hypodynamia, vital capacity of
the lungs, ventilation of the lungs, neuromuscular regulation. 
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Біг належить до типу циклічних природних динамічних
вправ, що надає гарні умови аеробного тренування, яке збільшує
поріг витривалості, позитивно впливає на серцево-судинну сис-
тему, підвищує обмін речовин в організмі і, таким чином, допо-
магає здійснювати контроль за вагою тіла. Біг позитивно впливає
на імунну систему, нервово-гуморальну регуляцію, покращує
тонус шкіри. 

Біг дозволяє налагодити ритмічну роботу ендокринної та нерво-
вої систем. Під час бігу людина постійно переборює земну гравіта-
цію, підскакуючи й опускаючись у вертикальному положенні, кро-
воток у судинах входить в резонанс з бігом, при цьому
акти візуються раніше незадіяні капіляри. Мікроциркуляція крові
активізує діяльність органів внутрішньої секреції. Потік гормонів
зростає і сприяє координуванню діяльності інших органів і систем
організму. 

При систематичних заняттях такими циклічними видами спор-
ту як біг поліпшується кровопостачання мозку, загальний стан
нервової системи на всіх її рівнях. При цьому відзначаються велика
сила, рухливість і врівноваженість нервових процесів, оскільки
нормалізуються процеси збудження та гальмування, що становлять
основу фізіологічної діяльності мозку. 

При відсутності необхідної м’язової активності відбуваються
небажані зміни функцій мозку і сенсорних систем, знижується
рівень функціонування підкоркових утворень, що відповідають
за роботу, наприклад, органів чуття (слух, рівновага, смак) або
відають життєво важливими функціями (дихання, травлення,
кровопостачання). Внаслідок цього спостерігається зниження
загальних захисних сил організму, збільшення ризику виникнен-
ня різних захворювань. У таких випадках характерні нестійкість
настрою, порушення сну, нетерплячість, ослаблення самовла-
дання. 

Фізичні тренування надають різнобічний вплив на психічні
функції, забезпечуючи їх активність і стійкість. Встановлено, що
стійкість уваги, сприйняття, пам’яті знаходиться в прямій залеж-
ності від рівня різнобічної фізичної підготовленості. 

Основною властивістю нервової системи, яке може враховува-
тися при відборі в бігові дисципліни та інші циклічні види спорту, є
врівноваженість. Вважається, що чим довше дистанція, тим менше
вимоги, які пред’являються до сили нервових процесів, і більше –
до врівноваженості. 
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Основні процеси, що відбуваються в нервовій системі під час
інтенсивного фізичного навантаження:

– формування в головному мозку моделі кінцевого результату
діяльності;

– формування в головному мозку програми майбутнього пове-
дінки;

– генерація в головному мозку нервових імпульсів, що запуска-
ють м’язове скорочення, і передача їх м’язам;

– управління змінами в системах, які забезпечують м’язову
діяльність і не приймають участь в м’язовій роботі;

– сприйняття інформації про те, яким чином відбувається ско-
рочення м’язів, робота інших органів, як змінюється навколишнє
оточення;

– аналіз інформації, що надходить від структур організму і
навколишнього оточення;

– внесення при необхідності корекцій в програму поведінки,
генерація і посилка нових виконавчих команд м’язам. 

Біг вважається одним з кращих способів відновлення і підтрим-
ки серцево-судинної системи на належному рівні. 

Під час бігу з постійною періодичністю скорочується практич-
но вся скелетна мускулатура. Скорочуючи, м’язи здавлюють крово-
носні судини, підвищуючи їх еластичність. 

Показниками працездатності органів дихання є дихальний
об’єм, частота дихання, життєва ємність легень, легенева вентиля-
ція, кисневий запит, споживання кисню, кисневий борг і ін. При
фізичному навантаженні споживання кисню і продукція вуглекис-
лого газу зростають в середньому в 15–20 разів. 

Під час занять бігом ряд чинників може викликати підвищення
температури тіла, однак спеціальні системи організму дозволяють
розсіювати тепло. Це явище називається температурним балансом. 

Таким чином, заняття бігом за умови регулярних тренувань і
підбору індивідуальної адекватного навантаження здатні вирішити
проблеми зі здоров’ям. Зробити це можна і самостійно за умови
уважного ставлення до власних відчуттів і конструктивного підходу
до тренувань. 
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В статті вивчено ефективність системи фізичного виховання у за -
кладах вищої освіти. Встановлено взаємозв’язки між показниками
індексів і результатами фізичної підготовленості студенті-аграріїв. 

The article examines the effectiveness of the system of physical education in
higher education institutions. Interrelations between indices of indices and results
of physical preparedness of students-agrarians are established. 

Заняття фізичними вправами в закладах вищої освіти має на меті
задовільнити біологічну потребу в рухах, покращити стан соматично-
го здоров’я, фізичної підготовленості, збільшити рівень фізичної та
рухової активності [2, с. 219–222], сприяти фізичному та інтелекту-
альному розвитку тощо. Реалізація даної мети базується на: вдоско-
наленні фізичних якостей та підготовленості студентів; опрацюванні
отриманих даних; використання результатів в плануванні навчально-
го процесу і подальшого удосконалення тощо [6]. Один із важливих та
ефективних шляхів аналізу є правильне виявлення взаємозв’язків
показників фізичного розвитку (індекси) і результатів виконання
контрольних нормативів фізичної підготовленості [4, с. 81–87]. 

Удосконалення системи фізичного виховання в ВНЗ є пріори-
тетними для багатьох фахівців в області фізичного виховання і
спорту (Г. П. Грибан, Л. П. Сергієнко, В. І. Наумчук, Б. М. Шиян,
Ж. К. Холодов, В. М. Волков, Т. Ю. Круцевич, В. Н. Платонов та
ін.). Велика кількість робіт спрямована на вирішення питань дифе-
ренціації, індивідуалізації, оптимізації, профілізації фізичного
виховання. Але, незважаючи на проаналізовані нами літературу,
повною мірою не висвітлені питання, які пов’язані з вирішенням
проблеми оцінки і взаємозв’язків рівня фізичної підготовленості,
функціонального стану, методами, які могли дозволити враховува-
ти індивідуальні особливості студентів [5, с. 69–73]. 
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Мета дослідження: вивчення ефективності системи фізичного
виховання у закладах вищої освіти за допомогою встановлення
взаємозв’язку та подальшою оптимізацією і корекцією оздоровчого
навчального процесу. 

Завдання дослідження: встановлення взаємозв’язків між показ-
никами індексів і результатами фізичної підготовленості студенті-
аграріїв. 

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури,
програмно-нормативних документів, контрольних нормативів з
фізичної підготовленості, метод індексів, методи математичної ста-
тистики: метод середніх величин і кореляційного аналізу (коефіці-
єнт Браве-Пірсона). 

Результати дослідження. Розподіл результатів вибірки за всіма
функціональними показниками фізичного розвитку, фізичної під-
готовленості на відповідність закону розподілу. Виходячи з кореля-
ційного аналізу залежності між показниками індексу Руфьє та
результатами рухових контрольних вправ свідчать, що функціону-
вання серцево-судинної системи достовірно пов’язане з результа-
тами в бігу на 3000 м, в бігу на 100 м та човниковому бігу, але показ-
ники свідчить про незначну силу зв’язку (r = + 0,32, r = + 0,30, r =
+ 0,27). Виявлені середні кореляційні зв’язки між показниками
індексу Руфьє та результатами тестів, які визначають силові та
швидкісно-силові здібності. 

Слід зазначити, що за кількістю значущих зв’язків з показника-
ми рухових нормативів, індекс Гарвардського степ-тесту значно
поступається індексу витривалості. Між показниками ваго-зросто-
вого індексу та результатами бігу на 3000 м, виявлено середній
позитивний зв’язок (r = +0,48), більш значущий, ніж ступінь зв’яз-
ку показників маси (r = +0,42) та довжини тіла (r = +0,07 ) з часом,
за який долається дистанція 3000 м. 

Показники ваго-зростового індексу корелюються з результата-
ми тестів, які визначають силу м’язів верхнього плечового поясу та
тулубу при виконанні згинання та розгинання рук в упорі лежачи,
r = –0,48; вис, r = –0,57; піднімання в сід, r = –0,49). Кореляційний
аналіз показників швидкісно-силового індексу виявив середні,
позитивні зв’язки з результатами контрольних нормативів, які
визначають силу різних груп м’язів (r = +0,37, r = +0,49), так і нега-
тивні зв’язки з результатами в бігу на 3000 м (r = –0,51), та човни-
кового бігу (r = –0,41). Слід підкреслити, що кореляційні зв’язки
показників силового індексу проявилися з усіма результатами рухо-
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вих тестів. Спостерігається послаблення зв’язку між показниками
силового індексу та результатами нормативів: піднімання тулуба в
сід, гнучкість (r = +0,27). 

Велика кількість взаємозв’язків спостерігається між показника-
ми життєвого індексу та результатами контрольних нормативів, які
визначають фізичну підготовленість. Із збільшенням життєвого
індексу, поліпшується результат в бігу на дистанції 3000 м 
(r = –0,60), 100 м (r = –0,51), човниковому бігу 4х9 м (r = –0,35);
збільшується кількості секунд під час виконання вису (r = +0,59),
збільшується кількості рухів при згинанні і розгинанні рук в упорі
лежачи (r = +0,49) тощо. Не відмічено значущого зв’язку показни-
ків життєвого індексу з результатами контрольного нормативу,
який визначає гнучкість. 

Показники індексу Робінсона слабо корелюються з результата-
ми рухових вправ: спостерігаються позитивні зв’язки в бігу на
3000 м (r = +0,15), човниковому бігу (r = +0,19), негативні – з
результатами стрибка в довжину з місця (r = –0,20), піднімання
тулуба в сід за 1 хв (r = –0,21), згинання і розгинання рук в упорі
лежачи (r = –0,23). 

Індекс витривалості знаходиться в прямій залежності від антро-
пометричних показників: довжини тіла та швидкості бігу на дистан-
ції 3000 м і в зворотній – від маси тіла. Проведений кореляційний
аналіз між показниками індексу витривалості та результатами кон-
трольних нормативів, за допомогою яких, визначають рівень фізич-
ної підготовленості, показав наявність слабких (човниковий біг, r =
–0,21, і середніх зв’язків (вис на зігнутих руках r = +0,60 і підніман-
ня в сід, r = +0,54; біг на 100 м, r = –0,44; згинання і розгинання рук
в упорі лежачи, r = +0,48, стрибок в довжину з місця, r = +0,31).
Результати кореляційного аналізу підтверджують висновки інших
авторів [1, с. 39–43] щодо доцільності застосування цього тесту для
визначення координаційних здібностей студентів [3, с. 57–59]. 

Висновки. У результаті застосування кореляційного аналізу, вста-
новлена велика кількість взаємозв’язків між результатами контроль-
них нормативів та показниками індексу Руфьє, життєвого, ваго-зрос-
тового, швидкісного, швидкісносилового індексів. Таким чином,
застосування індексів у фізичному вихованні студентів дозволяє вра-
ховувати антропометричні і функціональні показники, які сприяють
індивідуалізації навчального процесу, визначенню залежностей між
показниками фізичного розвитку, функціонального стану, удоскона-
ленню системи оцінки фізичної підготовленості студентів. 
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Розглянуто інноваційні технології зміцнення здоров’я студентів з
особливими потребами у процесі фізичного виховання. Обґрунтовано про-
блему оздоровлення студентів з особливими потребами на заняттях з
фізичного виховання. Розкрито характерні особливості фізичного вихо-
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вання студентів з особливими потребами закладів вищої освіти.
Уточнено форми проведення занять з фізичного виховання зі студентами
з особливими потребами, які передбачають врахування низки особливос-
тей цього студентського контингенту. 

Innovative technologies of strengthening the health of students with special
needs in the process of physical education are considered. The problem of hea-
ling of students with special needs in physical education classes is substantiated.
The characteristic features of physical education of students with special needs of
institutions of higher education are revealed. The forms of conducting physical
education classes with students with special needs are specified, which include
taking into account a number of features of this student contingent. 

У закладах вищої освіти України навчаються сотні тисяч сту-
дентів, з яких значний відсоток має певні вади в стані здоров’я
постійного чи тимчасового характеру, котрі пов’язані з недоліками
фізичного розвитку і зниженими функціональними можливостями
організму. С. І. Присяжнюк підтверджує, що із 10 студентів 9 мають
суттєві відхилення у стані здоров’я. Біологічний вік студентства на
25–35 років перевищують календарний, понад 60 відсотків мають
низький рівень фізичної підготовленості, до 70,0% випускників
закладів вищої освіти фізично не готові працювати в екстремальних
умовах сучасного виробництва [1]. 

У зв’язку з цим проблема зміцнення здоров’я і підвищення пра-
цездатності студентів на основі ефективних науково-обґрунтованих
методик з фізичного виховання має першочергове соціально-еко-
номічне значення. Вочевидь, через ці причини протягом багатьох
років у закладах вищої освіти України і за кордоном ведуться пошу-
ки раціональних форм і методів організації занять з фізичного вихо-
вання студентів з особливими потребами. Разом з тим, системи
фізичного виховання студентів країн близького зарубіжжя мають у
принципі ті ж недоліки, що й система фізичного виховання сту-
дентської молоді в Україні. Головними з них є: низька ефективність
фізкультурної освіти, малоефективне дидактичне наповнення прак-
тичного розділу навчальної програми з фізичного виховання, кадро-
ве, методичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення,
пасивне ставлення студентів до фізичного виховання. 

У сучасній системі вищої освіти, у сфері фізичного виховання
студентів з особливими потребами упроваджуються формальні тех-
нології, які орієнтують кафедри фізичного виховання на формалі-
зовану систему управління, де студентам відведено роль пасивних
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учасників. На наш погляд, основними причинами недостатньої
ефективності фізичного розвитку студентської молоді в Україні у
сучасних умовах є: відсутність чіткого функціонального, ієрархіч-
ного, процесуального уявлення та оформлення системи фізичного
виховання студентів з особливими потребами, перш за все, на рівні
закладів вищої освіти. 

Для фізичного виховання студентів з особливими потребами
закладів вищої освіти характерні також: недостатня гуманістична і
прикладна направленість, аномія – нестійкість, неконкретність і
суперечливість програмно-нормативних розпоряджень, слабка діє-
вість дидактичного наповнення, вибір неадекватних сучасному
менталітету і мотиваційній зрілості студентів форм організації про-
цесу фізичного вдосконалення, відсутність належних умов для його
ефективного функціонування і мотивації до підтримання свого
здоров’я та рівня фізичного розвитку. Усе це обумовлює соціальний
попит на оволодіння основами фізичного виховання студентів у
ЗВО на усіх етапах професійної підготовки фахівця. 

Ми вважаємо, що з метою забезпечення належного рівня фізич-
ного виховання у вищих навчальних закладах України потрібно
розробляти інноваційні технології, які передбачають розвиток та
модернізацію фізичного виховання студентів з особливими потре-
бами при проведенні навчально-виховного процесу з фізичного
виховання, які будуть включати базові моделі проведення занять з
фізичного виховання або різні форми їх поєднання, а саме: секцій-
на, професійно-орієнтована, нетрадиційна, індивідуальна, само-
стійна, оздоровчо-фізична. 

Отже, відповідно до сучасних уявлень інноваційних технологій
розвитку людини з особливими потребами, освітній процес, з
одного боку, співвідноситься зі своїм соціально значимим змістом,
з іншого боку – обумовлений досвідом студента як суб’єкта освіт-
нього процесу й носія власної культури. Тому інноваційні техноло-
гії у ЗВО мають бути орієнтовані на формування студента з особли-
вими потребами як суб’єкта власної фізичної культури. 
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Розглянуто проблему соціальної реабілітації людей з особливими
потребами. Основну увагу звернено на причини виникнення та способи
подолання соціально-психологічних проблем інвалідів. Розглянуто основні
міжнародні та державні правові акти, які регламентують права і соці-
альний захист інвалідів. Головною тенденцією сучасних процесів соціаліза-
ції інвалідів визначається пристосування суспільства до потреб інвалідів,
а не навпаки, як було раніше. Тілький такий підхід є єдино можливим
засобом подолання соціальної ізоляції інвалідів. Мета процесу соціалізації
людей з особливими потребами — подолання ставлення до них як до
«виключних», не таких, як усі. 

This article is about the problems of social reabilitation of people with spe-
cial needs. The main attention is paid to the investigation of problems of appea-
rance and the ways of decision of social-pcycologic problems of people with spe-
cial needs. The main international and state legislative acts are shown in this
article which show the rights and the social protection of people with special
needs. The main tendention of modern processes of socialization of people with
special needs designates as adaptation of society to the needs of people with spe-
cial needs, but not on the contrary, as it was earlier. This is the only way whech
how to decide the problem of social isolation of people with special needs is to
make the attitude to them as to the healthy people. 

Актуальність проблем людей із функціональними обмеженнями
визначається тим, що в Україні спостерігається тенденція до зрос-
тання чисельності інвалідів унаслідок зниження рівня медичного
обслуговування. Значущість проблем інвалідів або людей з особли-
вими потребами посилюється за рахунок збільшення їх частки в
загальній структурі населення України. У сучасних умовах економіч-
ної нестабільності інваліди виявились однією із найнезахищеніших
верств населення. Головною проблемою, яка потребує не гай ного
вирішення, є подолання соціальної ізоляції інвалідів. За сучасних
умов простежується тенденція до зростання уваги саме до со ціа -
лізації, соціальної реабілітації й адаптації інвалідів, які включають в
себе як матеріальну, так і духовну соціально-психологічну допомогу. 
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Метою даного дослідження є вивчення проблем соціальної реа-
білітації людей з обмеженою дієздатністю. 

У сучасних умовах економічної нестабільності інваліди вияви-
лись однією із найнезахищеніших верств населення. Головною
проблемою, яка потребує негайного вирішення, є подолання соці-
альної ізоляції інвалідів. Ця проблема формулюється приблизно
так: структурні порушення або яскраво виражені, або такі, що діаг-
ностуються за допомогою медичної апаратури, можуть призвести
до втрати або недосконалості навичок, необхідних для певних видів
діяльності, внаслідок чого і формуються „обмежені можливості»
для життєдіяльності; це, в свою чергу, за відповідних умов спричи-
нятиме соціальну дезадаптацію, неуспішну або уповільнену соціа-
лізацію. 

У наш час допомога людям з порушеною дієздатністю стає все
важливішим суспільним завданням. 

Соціальний захист молоді з обмеженою дієздатністю набуває
дедалі глибшого характеру, тобто суспільство прагне задовольняти
все ширше коло їхніх потреб, наближати умови їх життя до умов
життя здорової молоді. 

Поступово розширюються можливості отримання інвалідами
освіти, набуття професії, здійснення особистісного самоствер-
дження. Влаштовуються національні та міжнародні виставки твор-
чості інвалідів, спортивні змагання, що включають і Олімпійські
ігри для цієї категорії людей — паралімпійські. На літніх паралім-
пійських іграх в австралійському місті Сіднеї у 2000 р. українська
команда виборола 34 медалі, з них 3 золоті та 30 срібних. Створено
цілу структуру закладів фізичної культури та спорту для реабілітації
людей з особливими потребами «Інваспорт». 

Позитивним і перспективним явищем є помітний розвиток
волонтерської допомоги, що є найбільш органічним проявом гума-
нізації суспільної моралі. 

Збереження відчуття відмінності, хай навіть у кращий бік, від
інших на основі свого фізичного обмеження зберігається, а саме
його суспільство і має допомогти подолати. 

Отже, можна зробити висновки, що «духовна» реабілітація
повинна мати двосторонній характер. Здебільшого об’єктом її вва-
жається людина з особливими потребам, яку треба пристосувати до
суспільства. Наразі потрібно розвивати зворотний аспект пробле-
ми — пристосовувати суспільство до того, що все більше його чле-
нів мають функціональні обмеження. 
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Одним з основних видів, напрямків реабілітаційної справи,
особливо на початкових етапах, є медична реабілітація інвалідів.
Інколи виникає непорозуміння, коли плутають це поняття з таки-
ми до нього близькими, як лікування та оздоровлення. Відмінність
між ними пов’язана з їх головною метою: якщо лікування може
бути підтримуючим, симптоматичним, полегшуючим страждання,
то ціль реабілітації – відновлення порушених функцій організму,
нормалізація стану здоров’я людини. [ 1, c. 250]. 

Медична реабілітація – це система лікувально-оздоровчих захо-
дів, які спрямовані на відновлення у хворого порушених чи втраче-
них функцій організму, на активізацію його адаптаційно-компен-
саторних можливостей з метою забезпечення умов для повернення
особи до нормальної життєдіяльності. Медична реабілітація може
бути ранньою, коли її заходи включаються у процес активної медич-
ної допомоги, спрямованої на ліквідацію небезпечних для життя
гострих ознак хвороби, стабілізацію стану, недопущення тяжких
ускладнень, пов’язаних зі стійкими порушеннями функцій організ-
му та інвалідністю. Пізньою реабілітацією називають „лікування
інвалідності», коли медичні заходи спрямовані на відновлення
значних порушень функцій організму та втрати здатностей до нор-
мальної життєдіяльності. [2, c. 185]. 

Враховуючи послідовність перебування інвалідів в медичних
закладах, розрізняють такі етапи процесу медичної реабілітації: ста-
ціонарний, амбулаторний, санаторний, диспансерний. Для кожно-
го з цих етапів характерне призначення певного режиму медичної
реабілітації, а саме:

1) лікувально-охоронний режим – призначається хворим пере-
важно з гострими формами захворювань на першому етапі
реабіліта ційного процесу і передбачає цілеспрямований комплекс
лікувально-психологічних заходів. Зокрема, це інтенсивна меди -
каментозна терапія, ретельний догляд, оберігання психоемоційної
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сфери хворих. Добре лікування, психологічний комфорт – запору-
ка успішної стабілізації хворобливого процесу та поступового оду-
жання хворого;

2) лікувально-активізуючий режим – призначається тоді, коли
гострі прояви хвороби і небезпека життю хворого вже минули, він
починає вставати з ліжка, більше рухатися, відновлює здатність до
самообслуговування. Окрім медикаментозного лікування, хворому
призначають заходи, що стимулюють процес одужання і відновлен-
ня нормальної життєдіяльності. Це зокрема, фізіотерапія, лікуваль-
на фізкультура, прогулянки тощо;

3) лікувально-відновлювальний режим – пов’язаний з поступовим
відновленням у хворого нормального функціонування організму, а
також працездатності та життєдіяльності. На перший план виступа-
ють заходи відновлювальної терапії: активний режим дня, фізкуль-
тура, заняття по інтересам, трудотерапія тощо. Здійснюються захо-
ди, що мають сприяти адаптації хворого щодо переходу до
звичайних умов життя, трудової діяльності, відновлення поперед-
нього життєвого статусу. [3, c. 215]. 

Фізкультурно – спортивна реабілітація – це система заходів,
розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здо-
ров’я особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за допо-
могою занять фізичною культурою і спортом функціональних мож-
ливостей її організму для покращення фізичного і психологічного
стану. Фізкультурно – спортивна реабілітація спрямовується на
підвищення рухової активності, оздоровлення, формування ком-
пенсаторних функцій організму і позитивної мотивації інвалідів,
дітей – інвалідів до суспільної адаптації. [4, c. 147]. 

Фізична реабілітація– система заходів, спрямованих на вироб-
лення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах
лікування і реабілітації, що забезпечують функціональне віднов-
лення особи, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні
можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенса-
торних навичок, користування технічними та іншими засобами
реабілітації, виробами медичного призначення. Мета фізичної реа-
білітації – відновлення працездатності чи пристосування до повно-
цінного виконання хворою людиною професійних та соціальних
функцій. 

Завдання фізичної реабілітації:
– мобілізація резервних сил організму;
– активізація захисних і пристосувальних механізмів;
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– попередження ускладнень та рецидивів захворювання;
– прискорення відновлення функції різних органів та систем;
– скорочення термінів клінічного та функціонального відновлення;
– тренування та загартування організму;
– відновлення працездатності. [5,c. 234]. 
Фізична реабілітація включає: лікувальну фізичну культуру,

лікувальний масаж, фізіотерапію, механотерапію, працетерапію,
кінезотерапію, егротерапію, консультування, мануальну терапію,
рефлексотерапію, фітотерапію, гомеопатичну терапію, ароматера-
пію, природні фізичні чинники, загартування. 

Основними виконавцями реабілітаційних програм, в першу
чергу, є:

1. Реабілітаційно-лікувальні (лікувально-профілактичні) установи,
що забезпечують проведення наступних етапів реабілітації: стаціо-
нарного; напівполіклінічного (денний стаціонар); поліклінічного. 

2. Реабілітаційно-оздоровчі установи. Після закінчення реабілі-
тації в лікувально-профілактичних установах хворий чи інвалід
переводиться на реабілітацію в реабілітаційно-оздоровчі установи,
які здійснюють санаторний етап реабілітації. 

3. Санаторне лікування базується на використанні природних
цілющих фізичних факторів. Вони забезпечують високу ефектив-
ність відновної терапії, реабілітації, профілактики, дають можли-
вість зменшити кількість медикаментозних засобів у лікуванні хво-
рих. [6, c. 450]. 
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Неодмінна умова виховання правильної постави – рівномірний розви-
ток у дітей усієї мускулатури, які утримують хребет у правильному
положенні. Це потрібно для створення єдиного м’язового корсета. Метою
нашої програми є корекція та профілактика порушень постави дітей
середнього шкільного віку на уроках фізичної культури. Для вивчення зміс-
ту і технології порушення постави розроблені і впроваджені в режим
навчального дня дітей середнього шкільного віку дві експериментальні
програми з корекції та профілактики порушень постави у дітей середньо-
го шкільного віку. Корекція постави являє собою не тільки завдання фізич-
ного виховання, але й важливий компонент профілактики ортопедичних
захворювань і хвороб внутрішніх органів у дітей шкільного віку. 

An indispensable condition for the formation of the correct posture is the
uniform development of children of all muscles that keep the spine in the correct
position. This is needed to create a single muscle corset. The purpose of our pro-
gram is to correct and prevent the delivery of children of secondary school age in
physical education classes. To study the content and technology of postural mal-
function, two pilot programs for correction and prevention of posture disturban-
ces in middle school age children were developed and implemented in the school
day of middle school-age children. Correction of posture is not only a task of phy-
sical education, but also an important component of the prevention of orthopedic
diseases and diseases of internal organs in school-age children. 

Хребет – основа кісткової, м’язової та нервової системи. Навіть
найменше порушення у хребті може негативно впливати на стан
інших частин тіла. 

Розглядають такі характерні ознаки правильної постави: пряме
розташування голови; симетричність плечового поясу; симетрич-
ність обох лопаток; однакова довжина рук і ніг; однакова форма
трикутників талії – простору, що утворюються боковою поверхнею
тулуба та внутрішньою поверхнею опущених рук; симетричне роз-
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ташування тазу; помірно окреслені фізіологічні вигини хребтового
стовпа; ноги в положенні стоячи помірно розігнуті в кульшових і
колінних суглобах. 

Неодмінна умова виховання правильної постави – рівномірний
розвиток у дітей усієї мускулатури, які утримують хребет у правиль-
ному положенні. Це потрібно для створення єдиного м’язового
корсета. 

Метою нашої програми є корекція та профілактика порушень
постави дітей середнього шкільного віку на уроках фізичної культу-
ри. Для вивчення змісту і технології порушення постави розробле-
ні і впроваджені в режим навчального дня дітей середнього шкіль-
ного віку дві експериментальні програми з корекції та
профілактики порушень постави у дітей середнього шкільного віку. 

Корекція постави являє собою не тільки завдання фізичного
виховання, але й важливий компонент профілактики ортопедичних
захворювань і хвороб внутрішніх органів у дітей шкільного віку.
Відповідно до даної мети в програмі вирішуються наступні завдання: 

1. Покращення фізичного розвитку дитини, стимуляція діяль-
ності органів і систем, нормалізація емоційного тонусу дитини. 

2. Активізація загальних і місцевих (у м’язах тулуба) обмінних
процесів, сприяння розвитку загальної витривалості м’язів тулуба. 

3. Профілактика порушень постави і оволодіння умінням і
навичками самостійно виконувати вправи для корекції постави,
окремих вправ гімнастики, плавання, спортивних ігор та ін. 

4. Навчання навичкам контролю за правильною поставою. 
5. Ознайомлення з основами самоконтролю та дозування

навантаження за ЧСС під час заняття фізичними вправами. 
Під час розробки програм експериментального дослідження із

корекції порушень постави дітей середнього шкільного віку вико-
ристовувався особливий підхід, де враховувалися особливості фі зич -
ного розвитку випробуваних, вплив фізичних вправ різної біомеха-
нічної спрямованості на організацію тіла. Багато вправ спря мовано
на навички правильної статодинамічної постави, що забез печує нор-
мальне функціонування всього опорно-рухового апарату. 

Вирішення даних завдань сприяє виконанню вимог програми:
Формування знань про функціонування опорно-рухового апа-

рату та основні види порушення постави і причини їх виникнення. 
Формування умінь виконувати загальнорозвиваючі, коригуючи

та спеціальні вправи, спрямовані на розслаблення та зміцнення
м’язів та контролювати стан своєї постави. 
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Програма корекції та профілактики порушень постави склада-
ється з практичних та теоретичних занять. Теоретичні заняття про-
водилися за наступними темами: «Значення постави в житті люди-
ни», «Гігієна постави», «Причини виникнення порушення постави
та їх профілактика». 

На практичних заняттях діти оволодівали умінням і навиками
спеціальних вправ та ігор, спрямованих на збереження і поліпшен-
ня постави, уміння контролювати стан постави. Корекційно-про-
філактичні заходи застосовувались на кожному занятті за програ-
мою загальноосвітньої школи, включаючи в підготовчу та
заключну частину фізичних вправ направлених на корекцію та про-
філактику порушення постави. 

Враховуючи зміни, що відбуваються в процесі порушення
постави, до яких відносяться зростаюча адаптація організму дити-
ни до фізичного навантаження, кожний місяць проводилась корек-
ція комплексів вправ для попередження звикання організму до
певних видів тренувальних навантажень. 
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Фізичний розвиток глухих і слабочуючих дошкільників має деяку своєрід-
ність, причинами якого є перенесені дитиною захворювання, соматичне
ослаблення. У цих дітей відзначаються більш низькі в порівнянні з дітьми, що
чують, показники росту, маси тіла, окружності грудної клітки, м’язова
слабкість, зниження тонусу м’язів, вегетативні розлади. У групі дітей з
порушеннями слуху відзначаються великі індивідуальні розходження усереди-
ні однієї вікової групи. Разом з тим, у фізичному і моторному розвитку таких
дошкільників відзначаються тенденції, характерні для дітей, що чують. 

Ключові слова: фізичний розвиток, слабочуючі та глухі діти, загар-
тування. 
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The physical development of deaf and hard of hearing preschoolers has
some peculiarity, the causes of which are the child’s disease, somatic weakening.
These children have lower rates compared with hearing children, growth rates,
body weight, chest circumference, muscle weakness, muscle tone reduction, and
autonomic disorders. In the group of children with hearing impairment, there are
large individual differences within one age group. At the same time, in the physi-
cal and motor development of such preschoolers, there are tendencies characte-
ristic of hearing children. 

Key words: physical development, hearing impaired and deaf children, har-
dening. 

Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху – один з важли-
вих напрямків корекційно-педагогічної роботи – знаходиться в тіс-
ному зв’язку з усіма іншими сторонами виховання і навчання.
Правильно організоване фізичне виховання створює основу для
зміцнення здоров’я дітей, розвиває активність, підвищує працез-
датність, стає базою для успішного проведення корекційно-вихов-
ної роботи. 

Багатьом слабочуючим і глухим дітям притаманні порушення
дрібної моторики (рухів пальців, артикуляційного апарата), що від-
бивається надалі на формуванні різних видів дитячої діяльності.
При виконанні багатьох рухів, у тому числі і побутових, діти з вада-
ми слуху створюють зайвий шум, неритмічні уповільнені рухи. Це
виявляється в хибкій ході, човганні ногами, некоординованих і
неспритних рухах. Спостерігається асиметрія кроків, похитування
корпусу, підвищена різкість рухів. Відсутність вербального спілку-
вання в процесі формування рухів також є однією з причин, що
знижують якість рухів. Серед дітей з порушеннями слуху виділя-
ються ті, у кого є залишкові явища ДЦП, що зв’язано з паралічами
і парезами тулуба, різко обмежуючи пересування дітей у просторі.
Негативний вплив на моторний розвиток дошкільників з порушен-
нями слуху створює великий обсяг статичних навантажень,
пов’язаний з безліччю занять у дитячому саду і будинку.
Гіподинамія, є однією з причин недостатнього розвитку деяких
рухових якостей, викликає і збільшує порушення постави, плос-
костопість у глухих і слабочуючих дошкільників. 

Фізичний розвиток глухих і слабочуючих дошкільників має
деяку своєрідність, причинами якого є перенесені дитиною захво-
рювання, соматичне ослаблення. У цих дітей відзначаються більш
низькі в порівнянні з дітьми, що чують, показники росту, маси тіла,
окружності грудної клітки, м’язова слабкість, зниження тонусу
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м’язів, вегетативні розлади. У групі дітей з порушеннями слуху від-
значаються великі індивідуальні розходження усередині однієї
вікової групи. Разом з тим, у фізичному і моторному розвитку таких
дошкільників відзначаються тенденції, характерні для дітей, що
чують. 

Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху спрямовано на
охорону і зміцнення здоров’я, гармонійний фізичний розвиток,
загартовування дитячого організму, розвиток потреби в руховій
активності, формування основних рухів і рухових якостей, корекцію
і профілактику порушень фізичного розвитку. У процесі роботи з
фізичного виховання реалізуються як загальні з масовими дошкіль-
ними завдання, так і специфічні, обумовлені наявністю своєрідності
у фізичному і моторному розвитку дітей з порушеннями слуху.
Рішення оздоровчих завдань — зміцнення здоров’я дітей, сприяння
їх фізичному розвитку і загартовування організму припускають сис-
тематичний контроль за здоров’ям дітей з боку педагогів і лікарів,
проведення постійних медичних оглядів, правильну організацію
режиму дня в дитячому саду і будинку. Чергування різних видів
діяльності, занять і відпочинку сприяє чіткій роботі організму.
Режим кожної вікової групи побудований з урахуванням психофі-
зичних особливостей дітей, у ньому регламентований час сну (11-
годинний нічний сон і 1,5–2 години вдень), чотириразове харчуван-
ня, ранкові і вечірні прогулянки (у цілому 3–4 години), вільні ігри
дітей (близько 1,5 години), заняття. З огляду на більше (в порівнянні
з масовим дитячим садком) число занять і значні статичні наванта-
ження, особливого значення набуває контроль з боку сурдопедагога
і вихователів за зміною видів діяльності на заняттях, включення в
них рухливих ігор, фізкультурних хвилинок, фонетичної ритміки. 

Зміцненню організму дітей, підвищенню стійкості до простуд-
них і інфекційних захворювань сприяє загартовування. Його про-
водять з першого року перебування в дитячому садку дітей шляхом
систематичних повітряних і водних процедур, обтирання й обли-
вання ніг водою. Загартовуванню також сприяють перебування в
добре провітрюваних приміщеннях і сон при відкритих фрамугах.
Процедури, що гартують, проводяться з урахуванням стану здо-
ров’я дітей, перенесених захворювань, індивідуальних особливос-
тей. Формування основних рухів і рухових якостей – одна з основ-
них завдань фізичного виховання дітей з порушеннями слуху.
Навчання дітей правильній ходьбі, бігу, лазінню, стрибкам, метанню
впливає на розвиток всього організму. Сформованість основних
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рухів забезпечує можливості розширення рухового досвіду, створює
необхідну базу для оволодіння більш складними рухами. Для фор-
мування основних рухів використовуються вправи, що спрощують
деякі умови їх виконання. У єдності з формуванням основних рухів
розвиваються рухові якості: швидкісні, швидкісно-силові, удоско-
налюються просторово-часові орієнтування, рівновага, виховують-
ся спритність, витривалість. 

Рішення корекційних завдань пов’язано з розвитком і трену-
ванням функції рівноваги, формуванням правильної постави,
корекцією і профілактикою плоскостопості, розвитком дихання,
координації рухів. Одним з важливих корекційних завдань фізич-
ного виховання глухих і слабочуючих дошкільників є розвиток
їхнього орієнтування в просторі. Для цього використовуються
вправи, пов’язані зі зміною місцезнаходження дітей і розміщення
інвентарю в залі, зміною напрямку й умов руху. Дітей необхідно
тренувати у швидкому виконанні ряду рухів, розвивати їхню рухову
реакцію в іграх, змінювати умови застосування сформованих нави-
чок і умінь. Використання звукового супроводу на заняттях з фізич-
ного виховання допомагає розвитку відчуття ритму, вібраційній
чутливості, розрізненню повільних і швидких звучань, що, таким
чином, сприяє розвитку слухового сприйняття

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ
НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ

Ковальчук А. А.,
студент 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних технологій 
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У статті розкрито проблеми ураження нервової системи у дітей.
Проаналізовано дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених. Виявлено
статистичні дані. Охарактеризовано методику В. І. Козявкіна. 

The article reveals the problems of nervous system damage in children. The
research of foreign and domestic scientists is analyzed. Statistical data are revea-
led. The technique of V. I. Kozyavkin is characterized. 

Пре- і перинатальні ураження нервової системи у дітей є одні-
єю з найбільш актуальних медико-соціальних проблем сучасної
неврології та педіатрії, що зумовлено як високою смертністю дітей
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раннього віку з пре- і перинатальним ураженням ЦНС, так і знач-
ною питомою вагою цієї патології у структурі дитячої інвалідності. 

Вікові особливості виникнення неврозів вивчали Г. Е. Сухарева
і Л. С. Юсевич. У роботах С. В. Лебедєва встановлено статистично
достовірний зв’язок невропатії з неврозами. За В. Н. Мясищевим,
сутність неврозу полягає в невідповідності між можливостями, що
знаходяться в розпорядженні особистості, і тими обов’язками, що
виникають з наявності визначених соціальних відносин. 

За даними ВООЗ (2004) у світі щорічно народжується 4–5%
дітей з вродженими вадами розвитку (ВВР), серед яких 25–30% – із
вадами розвитку ЦНС, які є однією з провідних причин смертнос-
ті дітей першого року життя та основною причиною первинної
дитячої інвалідності. Зростання питомої ваги аномалій розвитку
мозку зумовлено не тільки істинним збільшенням їх частоти в
популяції, але і пов’язане з покращенням їх виявлення завдяки
досягненням сучасних методів нейровізуалізації in vivo та поліп-
шенню інформованості лікарів про вроджені диснейроонтогене-
тичні вади. Найбільш вагомими причинами пре- і перинатальної
патології нервової системи у дітей є внутрішньоутробна гіпоксія та
вроджені вади розвитку ЦНС [1]. 

Незважаючи на значні досягнення сучасних діагностичних тех-
нологій в останнє десятиріччя багато аспектів церебральних ура-
жень у плода і дітей раннього віку залишаються нез’ясованими.
Прогностичні критерії ембріофетальних і гіпоксично-ішемічних
порушень ЦНС плода потребують подальшої діагностичної інфор-
мації. Недостатньо вивчені складні патогенетичні механізми ура-
ження нервової системи плода та немовлят, що перешкоджає вибо-
ру вчасної оптимальної тактики лікувально-профілактичних і
реабілітаційних заходів. Не визначена діагностична значущість
новітніх методів нейровізуалізації таких, як магнітно-резонансна
томографія (МРТ) і магнітно-резонансна спектроскопія (МРС), які
набули перспективного розвитку у високо розвинених країнах
світу. Не розроблені показання до застосування цих методів для
пренатального виявлення ембріофетальних уражень ЦНС і ранньої
постнатальної діагностики церебральної патології у дітей.
Відсутність об’єктивної інформації щодо поширеності і структур-
ної характеристики вроджених вад розвитку ЦНС зумовлює істотні
недоліки організації медичної допомоги дітям. Питання щодо
поетапної відновної медикаментозної терапії та ранньої реабілітації
дітей з пре- і перинатальною патологією ЦНС залишаються 
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предметом дискусії. Не розроблені показання до застосування цих
методів для пренатального виявлення ембріофетальних уражень
ЦНС і ранньої постнатальної діагностики церебральної патології у
дітей. Відсутність об’єктивної інформації щодо поширеності і
структурної характеристики вроджених вад розвитку ЦНС зумов-
лює істотні недоліки організації медичної допомоги дітям. 

На підставі результатів МРТ-дослідження показано, що у 68,7%
дітей з тяжким органічним ураженням ЦНС (церебральний параліч)
спостерігаються структурні зміни головного мозку у вигляді коркових
дисгенезій, вентрикуломегалії, поренцефалії, дисгенезії мозолистого
тіла, синдрому Денді-Уолкера [1]. Доведена ефективність комплекс-
ного поетапного відновного лікування дітей з органічним ураженням
ЦНС пре- і перинатального генезу, зокрема у хворих на церебральний
параліч, із застосуванням системи інтенсивної нейрофізіологічної
реабілітації (СІНР) за методикою професора В. І. Козявкіна:

1. Визначити частоту і основні фактори ризику розвитку пре- і
перинатальних порушень мозку у новонароджених за даними рет-
роспективного аналізу. 

2. Сформувати групи жінок високого ризику щодо народження
дитини з пре- і перинатальним ураженням ЦНС на підставі скри-
нінгового відбору вагітних та провести моніторинг розвитку нерво-
вої системи у їх потомства. 

Розробити алгоритм ранньої діагностики пре- і перинатальних
порушень мозку у плода і дітей раннього віку з використанням
сучасних методів нейровізуалізації [2]. 

Підводячи підсумок, розуміємо, що для вирішення актуальної
медико-соціальної проблеми перинатальної неврології та педіатрії
щодо збереження здоров’я і зниження частоти первинної інвалід-
ності дітей шляхом створення послідовної системи підвищення
ефективності ранньої діагностики церебральної патології з вико-
ристанням новітніх методів пренатальної нейровізуалізації та удос-
коналення індивідуалізованих алгоритмів поетапної відновної
терапії і раннього реабілітаційного втручання, що і є основою про-
філактики пре- і перинатальних уражень ЦНС у дітей. 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Колядич О. І.,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Інституту соціальних технологій Університет «Україна»
o_kolyadich@ukr.net

Стаття присвячена концепції покращення рівня здоров’я населення,
прогнозам її подальшого розвитку; сучасній діяльності людини, виникнен-
ню та профілактиці різноманітних захворювань, патологій; екологічним
проблемам здоров’я. Розглянуто необхідність нового підходу до процесу
професійної підготовки фахівців, які б в повній мірі відповідали не лише за
боротьбу з патологічними станами, а й несли відповідальність за форму-
вання якісного здоров’я населення. 

Ключові слова: здоров’я населення, культура здоров’я, профілактика,
деградація здоров’я, концепція здоров’я. 

The article is devoted to the concept formation population’s health, forecasts
of its further development; modern human activity, the emergence of diseases
variety, pathologies; environmental health problems. The article considers the
need of a new approach to the process of professional training of specialists who
would fully answer not only for fighting pathological conditions but also bears res-
ponsibility for the formation of quality health of the population. 

Keywords: public health, health culture, prevention, health degradation,
the concept of health. 

Збереження здоров’я визначається способом життя населення.
Стає очевидним, що джерела захворювань – в способі життя, в
навколишньому середовищі і ніщо не може краще зміцнити здо-
ров’я населення, ніж знання законів природи, а також факторів, які
призводять до захворювань. 

Актуальність дослідження визначається тим, що, незважаючи
на значну кількість теоретичних і емпіричних досліджень, значу-
щість вивчення даної проблеми не знижується. 
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За даними ВООЗ, здоров’я людини залежить: на 10% від меди-
цини; на 30% від екології; на 60% від способу життя. 

Аналіз ситуації, що склалася, і яка стосується проблеми здоров’я
населення, і прогноз її подальшого розвитку призводять до очевид-
ного висновку про необхідність прийняття і реалізації цілого ком-
плексу соціальних, медичних, профілактичних та організаційних
заходів, що протидіють подальшій деградації здоров’я населення. 

Виконання цих заходів будується на реалізації концепції покра-
щення рівня здоров’я населення, в основі якої – ідея превентивної
фізичної реабілітації та спільні дії систем охорони здоров’я і фізич-
ної культури. 

Культура здоров’я– це не тільки сума знань, обсяг відповідних
умінь і навичок, але й здоровий спосіб життя гуманістичної орієн-
тації. Рівень культури здоров’я визначається знанням резервних
можливостей організму (фізичних, психічних, духовних) і вмінням
правильно використовувати їх. 

Формування здоров’я – процес, регульований низкою факто-
рів, основними з яких є стиль життя індивіда і стан навколишнього
середовища. Зв’язки цих факторів з процесами формування здо-
ров’я присвячені фундаментальні дослідження і безліч публікацій.
Тисячоліттями найбільш досвідчені у лікуванні, особливо близькі
до природи люди шляхом проб і помилок, надихаючих удач і дра-
матичних поразок накопичували досвід, передаючи його з поколін-
ня в покоління. Це був великий тисячолітній експеримент. 

Людський організм чітко підпорядкований дії біологічних і
соціальних законів. У сучасній медицині, як правило, виключаєть-
ся принцип взаємодії організму з зовнішнім середовищем: відчужує
хворого від самої природи, лікаря від природи, хворого від лікаря,
від самого себе. При цьому ні психіка, ні воля, ні знання хворого не
дозволяють реалізувати адаптивно-компенсаторні можливості його
організму в процесі лікування, яке в багатьох випадках надає ще й
токсичну дію на організм. 

Перераховані факти свідчать на користь того, що необхідне
впровадження в суспільні відносини соціально-економічних сти-
мулів здорового способу життя, залучення до процесу формування
якісного здоров’я з дитячих років, максимальне використання
наявної спортивно-оздоровчої бази. Потрібен і новий підхід до
процесу професійної підготовки фахівців, які б в повній мірі відпо-
відали не тільки за боротьбу з патологічними станами, а й несли
відповідальність за формування якісного здоров’я населення. 
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Підготовка фахівців із сформованою культурою здоров’я є
необхідною умовою для забезпечення держави здоровим та працез-
датним трудовим потенціалом. 

Поняття «культура» об’єднує в собі науку і освіту, мистецтво,
мораль, спосіб життя та світогляд. Культура — це не просто одна зі
специфічних сфер життя суспільства, вона розглядається як куль-
турна реальність, системний людський спосіб буття, що визначає
увесь спектр практичної й духовної діяльності людей, їх ставлення
до навколишнього світу й до самих себе. 

Спосіб життя є сукупністю стійких форм життєдіяльності люди-
ни, які визначають її життєвий шлях. Культура здорового способу
життя передбачає дотримання звичайного виконання певних пра-
вил, що забезпечують гармонійний розвиток, високу працездатність,
духовну рівновагу та здоров’я людини. В основі здорового способу
життя лежить індивідуальна система поведінки й звичок кожної
окремої людини, що забезпечує їй потрібний рівень життєдіяльності
та здорове довголіття. Здоровий спосіб життя є практичними діями,
спрямованими на запобігання захворювань, зміцнення всіх систем
організму й поліпшення загального самопочуття людини. 

Теоретичне осмислення даної проблеми дало можливість
визначити сутність і зміст культури здоров’я як невід’ємної складо-
вої загальнолюдської культури, спрямованої на формування знань,
вмінь і навичок для виховання здорової особистості. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ФОРАМІНАЛЬНИХ КІЛАХ
ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА ЛЮДИНИ

Коробієвський П. І.,
магістрант спеціальності «Фізична терапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Адирхаєв С. Г.,
доктор педагогічних наук, доцент, 

директор Інституту соціальних технологій Університету «Україна» 
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В тезах представлено результати власних досліджень, спрямованих
на пошук інноваційних засобів фізичної терапії при ушкодженнях хребта
дорослого населення. Увагу сконцентровано на фізичній реабілітації при
форамінальних кілах поперекового відділу хребта. Визначено ефективні
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фізичні вправи, що дозволяють знімати больові прояви та відновлювати
рухи в уражених хребтово рушійних сегментах. Доведено необхідність
виконання алгоритму реабілітаційних заходів. 

The theses present the results of their own research aimed at finding inno-
vative means of physical therapy in case of damage to the adult spine. Attention
is concentrated on physical rehabilitation with foramal kills of the lumbar spine.
The effective physical exercises have been determined, which allow to remove
pain manifestations and restore movements in the affected vertebrooperative seg-
ments. The necessity of implementation of the rehabilitation algorithm is proved. 

Актуальність. Теоретичний аналіз та обґрунтування даних спеці-
альної літератури з питань сучасної фізичної терапії поперекового
відділу хребта людини вказує на те, що консервативне лікування дає
істотні переваги над оперативним і дозволяє стабілізувати патологіч-
ні зміни хребта, зменшити розмір протрузій і кіл. Наведено іннова-
ційні підходи до використання засобів фізичної терапії при лікуван-
ні хребта людини. Однак, нами звернено увагу на те, що при
пульпозних форамінальних кілах крижового відділу хребта запропо-
новані засоби фізичної реабілітації недостатньо систематизовані і
обґрунтовані. Комплекси лікувальної та коригуючої гімнастики
переважно розроблені без урахування компресії нервових корінців
сідничного нерву в районі міжхребцевих отворів поперекового відді-
лу хребта. Майже відсутні наукові данні про створення програм
фізичної реабілітації у дорослого населення при пульпозних форамі-
нальних кілах поперекового відділу хребта і компресійних синдромах
нервових корінців. Тому пошук шляхів розробки та оптимізації
комплексної програми фізичної реабілітації дорослого населення з
ушкодженням хребта різного прояву визначає актуальність роботи. 

Мета дослідження. Визначити ефективність застосування різ-
них вправ та розробити комплексну програму реабілітації людини
при форамінальних кілах поперекового відділу хребта. 

Впродовж усього періоду реабілітації хворий повинен викону-
вати певні умови, а саме: відповідально ставитися до стану свого
здоров`я, своєю поведінкою допомагати власному організму та
фізичному терапевту в успішному застосуванні фізичних вправ.
Бути в повному контакті с тими хто його оточує. Організація реабі-
літаційного процесу вимагає індивідуального підходу до розробки
плану реабілітаційних заходів та визначення їх етапності: 

1. Проведення діагностики. 
2. Встановлення і підтвердження діагнозу. 
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3. Прогноз. 
4. Планування реабілітаційної програми. Вправи, які викону-

ються в гострий період, направлені на зняття больового синдрому.
Вправи, які виконуються в період ремісії, направлені на відновлен-
ня руху в уражених хребтово рушійних сегментах. . 

5. Реалізація запланованих дій. При даному діагнозі характер
реалізації запланованих дій взаємозалежний між лікарем і фізич-
ним терапевтом. Планування і реалізація лікарських призначень і
реабілітаційних вправ виконується разом і доповнює одне одного. 

6. Оцінювання і корекція вправ. В якості критерію оцінювання
програми фізичної реабілітації форамінальних кіл поперекового
відділу хребта розглядається тест Ласега і шкала больових відчуттів 

(0 – дуже боляче до +5 — гарно). 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ 
ПРО ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

Косяченко О. С., 
аспірант спеціальності «Фізична культура і спорт» кафедра здоров’я людини 

та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. наук, 

доцент Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – це ціла група станів, викли-
каних ушкодженням мозку різного походження на ранніх стадіях розвит-
ку та являє собою найтяжчий наслідок ураження ЦНС. В усьому світі
відзначається зростання кількості таких випадків. Також цей стан
ускладнюється супутніми не менш тяжкими захворюваннями які нега-
тивно впливають на адаптацію дитини. Варто зважити, що на стан
дитини мають негативний вплив фактори ризику, яких у сукупності
понад 400, а головний серед них – це недоношеність. Одним з основних зав-
дань сучасної медицини є розробка нових ефективних методик фізичної
реабілітації дітей з даною патологією. 

Cerebral Palsy is a group of states caused by damage to the brain of various
origins in the early stages of development and is the most serious consequence of
central nervous system involvement. There is an increase in the number of such
cases worldwide. Also, this condition is complicated by the accompanying no less
severe diseases that negatively affect the adaptation of the child. It is worth noting
that the child’s condition has a negative impact on the risk factors, which in
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aggregate more than 400, and the main among them is premature birth. One of
the main tasks of modern medicine is the development of new effective methods
of physical rehabilitation of children with this pathology. 

В останні десятиліття відзначається зростання кількості виявле-
них випадків дитячого церебрального паралічу (ДЦП) в світі, що
має ряд причин, однією з яких є вдосконалення методів виходжу-
вання недоношених дітей, які є суттєвою за кількістю групою з
формуванням синдрому ДЦП. В даний час в різних країнах виявля-
ється до 8 дітей з дитячим церебральним паралічем на одну тисячу
дітей. 

Дитячий церебральний параліч – клінічний, описовий термін,
що характеризує групу станів, викликаних ушкодженнями мозку
різного походження на ранніх етапах його розвитку в основі яких
лежить селективний дефект моторної функції мозку, що супровод-
жуються руховими розладами церебрального походження, і часто
вираженими порушеннями розумового розвитку, і когнітивних
функцій [1]. 

Дитячий церебральний параліч відноситься до найбільш важ-
ких наслідків перинатальних уражень центральної нервової систе-
ми і залишається однією з головних причин інвалідності дітей, зай-
маючи при цьому одне з провідних місць в структурі дитячої
інвалідності. 

Один із найважливіших симптомів при ДЦП — підвищення
м’язового тонусу за типом спастичності. Із сучасних позицій спас-
тичність розглядають як результат комбінованого пошкодження
пірамідних та екстрапірамідних структур головного або спинного
мозку. Розвиток спастичності при пошкодженні головного мозку
(церебральна спастичність) пов’язаний з ослабленням гальмівних
впливів на мотонейрони (здебільшого в антигравітаційних м’язах),
що спричиняє появу постуральних антигравітаційних феноменів та
утворення контрактур [2], які можуть бути нефіксованим і фіксова-
ними [1].

У клінічній картині ДЦП провідною є патологія рухової сфери,
яка виявляється порушенням елементарних рухів через спастич-
ність, ригідність, дистонію або гіпотонію окремих м’язів або м’язів,
функціонально об’єднаних у м’язову синергію [2]. Отже, рухові
порушення є провідним синдромом при церебральному паралічі,
але не єдиним. Крім них, у дітей з ДЦП також зустрічаються:

• інтелектуальні та пізнавальні порушення;
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• порушення комунікації;
• порушення поведінки;
• епілепсія;
• сенсорні порушення: зниження зору, слуху, поверхневих і

глибокої чутливості;
• порушення мови (дизартрія) і харчування (дисфагія). 
Супутні порушення часом більш негативно впливають на адап-

тацію дитини, ніж власне рухові. 
Всього описано понад 400 факторів ризику, що негативно впли-

вають розвиток мозку плода. Серед яких є внутрішньоутробні,
пологові та післяпологові фактори ризику. 

Поняття «фактор ризику», на відміну від поняття «причина»,
передбачає, що вплив шкідливого агента може призвести до виник-
нення порушень розвитку плода, а може і не призвести. Чим біль-
ше поєднується факторів ризику, чим більше час і інтенсивність їх
впливу, тим вище ймовірність виникнення порушень [1]. 

Однак найвагомішим чинником є недоношеність, оскільки у
недоношених важливі процеси розвитку ЦНС відбуваються не
внутрішньоутробно, а в складних умовах постнатальної адаптації. 

Це пов’язано зі зростанням народжуваності, та досягненнями
медицини, що дозволили підвищити виживаність новонароджених
груп високого ризику, в т. ч. глибоко недоношених з низькою
масою тіла. 

В зв’язку з невпинним зростанням народжуваності, яка призво-
дить і до зростання захворюваності на церебральний параліч,
пошук ефективних, та розробка нових методик фізичної реабіліта-
ції дітей з даною патологією є одним з основних завдань сучасної
медицини. 
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У тезах розкривається питання філософського аспекту сутності
життя та здоров’я людини як життєвої цінності. Визначено цінність
людини та її життя як синтезу існуючих у суспільстві цінностей.
Проаналізовано проблему збереження життя, не як органічного процесу, а
як усвідомленого життя із глибинною сутністю та сенсом. Оха рак -
теризовано погляд на здоров’я як на найвище життєве благо. З’ясовано
питання основи ціннісного ставлення людини до проблем здоров’я. 

The thesis reveals the question of the philosophical aspect of the essence of life
and human health as a vital value. The value of man and his life as a synthesis of
values existing in a society is determined. The problem of preservation of life, not
as an organic process, but as a conscious life with a deep essence and meaning, is
analyzed. A view of health is described as the highest vital benefit. The questions
of the basis of human value relation to health problems are found out. 

У сучасному суспільстві положення «людина – найвища цін-
ність» застосовується як аксіома, і, це, дійсно, є аксіомою, у тому
сенсі, що людство вистраждало ідею вищої цінності, пройшовши
до неї через складний досвід багатьох поколінь. Цінність людини та
її життя може розглядатися як індивідуальний синтез усіх існуючих
цінностей, які функціонують у суспільстві. Вона є сукупністю еле-
ментів особистісних орієнтацій. Життя людини є найвищою цін-
ністю тому, що поза життя людини немає і не може бути абсолютно
ніяких цінностей. Це є єдиним критерієм і умовою для існування
будь-яких інших цінностей. Для індивіда життя виступає як найви-
ща цінність та найвище благо безвідносно до будь-чого. Цінність
життя – ніби фундамент і вершина для всіх інших цінностей.
У залежності від розуміння цінності життя, буде формуватися і від-
ношення суспільства до людини. Якщо у ставленні між людьми
цінність життя розглядається в індивідуальному аспекті, тобто зна-
чимість життя визначається не для самого індивідуума, а для усього
суспільства, то питання про те, чи є сама людина цінністю, можна
розглядати з двох сторін: у чому для людини полягає цінність іншої
людини і людини взагалі та у чому цінність власного життя люди-
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ни? Інтерес індивіда до інших людей має для нього сенс, який зале-
жить не тільки від того, який він сам [2, с. 555]. 

У процесі розвитку цивілізації, крок за кроком, створювалися
передумови для відносин між людьми, які, в абстрактній формі,
виражено категоричним імперативом Імануїла Канта: «…Чини так,
щоб ти завжди відносився до людства і у своїй особі, і у особі будь-
кого іншого так само, як до цілі, і, ніколи, не відносився як до засо-
бу…». Людина є особливою цінністю, з інтересами якої, співвідно-
сяться усі інші цінності. Але, абсолютною цінністю людина є тільки
потенційно. Перетворення абсолютного характеру цінності люди-
ни із потенції у реальність, означає становлення вільного розвитку
індивідів суспільно значимим явищем. Для людини важливим має
бути збереження не тільки життя як такого, а і усякого життя взага-
лі. Це для неї є однією із найважливіших і глибинних цінностей, які
вона успадкувала від природи. Для людини важливим і цінним є
усвідомлене життя або, інакше кажучи, не просто органічне існу-
вання, а життя із сенсом[1, 142]. 

Природною та абсолютною життєвою цінністю, яка займає
одну із верхніх сходинок в ієрархічній драбині цінностей є здоров’я.
Від міри володіння здоров’ям залежить рівень задоволення прак-
тично усіх потреб людини. Потреба у здоров’ї носить всезагальний
характер, вона притаманна і окремим індивідам, і суспільству уці-
лому. Погляд на здоров’я як на найвище життєве благо має тисячо-
річну традицію, але наукової форми набуває лише у сучасності.
Можна говорити про три рівні цінностей здоров’я: біологічний, так
зване початкове здоров’я, соціальний – здоров’я як міра соціальної
активності та особистісний – здоров’я, не як відсутність хвороби, а
як заперечення у сенсі її подолання. 

Ціннісне ставлення залежить від ступеню гармонізації індивіду-
альних смислів життя в контексті співвідношення соціального і
біологічного, тілесного і духовного та від здатності людини обира-
ти адекватні способи реалізації власних смислових устремлінь. Для
характеристики його сформованості можуть бути використані
базові параметри, що розкривають психологічний зміст будь-якого
суб’єктивного відношення особистості: широта, усвідомленість,
інтенсивність (О. О. Бодальов, Б. Ф. Ломов, В. М. М’ясищев та
інші), які відображають власне потребу в збереженні здоров’я. Ха -
рактеристики емоційності, узагальненості, домінантності, когерен-
тності, принциповості описують її у взаємозв’язку з іншими харак-
теристиками особистості. Здоров’я є мірилом життєвих проявів
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людини не лише на біологічному рівні, а й на рівні загального сві-
товідчуття. Формування ставлення особистості до здоров’я 
як цінності визначається, насамперед, якістю її смислових відно-
шень, оскільки «цінність є не що інше, як обраний вами сенс» 
(Ж.-П. Сартр). 
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Артеріальна гіпертензія (АГ) – це одне з найпоширеніших у світі люд-
ських хронічних недуг, з яким після 25 років стикається кожен 10-й, після
35 років – кожен 5-й, а після 45 років – кожна третя людина. За оцінкою
фахівців різних країн світу, 20–25% дорослого населення індустріально
розвинених країн страждає на АГ. Результати показали, що середні зна-
чення показників ЯЖ значно відрізнялися від 100% рівня «ідеального» здо-
ров’я у всіх пацієнтів з АГ. Загальні показники психічного і фізичного здо-
ров’я і усереднена оцінка ЯЖ у діпперів, нондіпперів і овердіпперів були
низькими і не перевищували 60-ти балів. Отже, зроблено висновок, що АГ
негативно впливає на ЯЖ пацієнтів, причому ступінь нічного зниження
САТ має прямий вплив на соціальну активність студентів з інвалідністю. 

Arterial hypertension (AG) is one of the most common human chronic disea-
ses in the world, with which every 10th is encountered after 25 years, every 5th
after 35 years, and after every 45 years, every third person. According to experts
from different countries, 20–25% of the adult population of industrially develo-
ped countries suffers from hypertension. The results showed that the mean values   
of YJ scores differed significantly from 100% of the «ideal» health in all patients
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with hypertension. The general indicators of mental and physical health and
the averaged estimation of LAS in dipper, non-dipper and overdipper were
low and did not exceed 60 points. Consequently, it was concluded that hyper-
tension has a negative effect on patients’ well-being, and the degree of night-
time sleep deprivation has a direct impact on the social activity of students
with disabilities. 

Артеріальна гіпертензія (АГ) є однією з серйозних проблем охо-
рони здоров’я і найважливішим фактором ризику серцево-судин-
них захворювань серед студентської молоді. Це одне з найпошире-
ніших у світі людських хронічних недуг, з яким після 25 років
стикається кожен 10-й, після 35 років – кожен 5-й, а після
45 років – кожна третя людина. За оцінкою фахівців різних країн
світу, 20-25% дорослого населення індустріально розвинених країн
страждає на АГ. Щорічно виявляється до 500 тис. хворих, 30–40%
яких не знають про своє захворювання. Якість життя (ЯЖ) – тер-
мін, який передає загальне почуття благополуччя, включаючи
аспекти щастя і задоволеність життям в цілому і широко викорис-
товується в сучасній медицині. Проведені дослідження показали
негативний вплив АГ на якість життя серед студентів з вадами
слуху. У літературі, однак, є мізерні дані про вплив порушень добо-
вого профілю артеріального тиску (АТ) на якість життя серед сту-
дентів з інвалідністю. 

Метою дослідження було оцінити вплив порушення добового
профілю систолічного артеріального тиску (САТ) на ЯЖ студентів
інклюзивного простору з АГ. 

На базі Хмельницької поліклініки №4 було обстежено 47 сту-
дентів з артеріальною гіпертензією у віці від 18 років до 22 років. У
дослідження увійшли 26 (55%) чоловіків і 21 (45%) жінок. АГ 1 сту-
пеня встановлена у 23 (49%) осіб, 2-го – у 10 (21%), 3-го – у 4 (8%),
контрольована АГ – у 10 (21%); нічна АГ у 27 (57%). Вивчали ЯЖ
пацієнтів за допомогою опитувальника SF36. Методика дозволяє
оцінити ЯЖ за допомогою 8 шкал, що характеризують фізичний,
психологічний і соціальний функціонування, при цьому більш
високі значення шкал відповідають більш високому рівню ЯЖ. Всім
пацієнтам проводилося добове моніторування артеріального тиску
(ДМАТ) з використанням комп’ютерної системи «Кардіосенс» (ХАІ
Медика, Україна) з осцилометричним методом вимірювання АТ[6].
Всі учасники дослідження були розділені на 4 групи, в залежності
від типу добового профілю САТ: група 1 – пацієнти з типом 
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добового профілю САТ діппер – 26 (44%) особи; група 2 – нондіп-
пер – 10 (33%) осіб; група 3 – найтпікер – 6 (8%) осіб; група 4 –
овердіппер – 4 (8%) осіб. Оцінювали середні значення САТ і ДАТ
в різні періоди моніторування та показники ЯЖ по 8 шкалах і
порівнювали між собою в досліджуваних групах. Визначали серед-
нє арифметичне (М), стандартне відхилення (Sd), медіану (Me)
і довірчий інтервал (CI) для середнього. 

Результати показали, що середні значення показників ЯЖ знач-
но відрізнялися від 100% рівня «ідеального» здоров’я у всіх пацієн-
тів з АГ. Загальні показники психічного і фізичного здоров’я і усе-
реднена оцінка ЯЖ у діпперів, нондіпперів і овердіпперів були
низькими і не перевищували 60-ти балів. У овердіпперів ці показ-
ники були дещо вище, але все ж набагато нижче 100 балів. ЯЖ за
шкалами фізичного функціонування, соціального функціонування
і шкалою болю найнижчим виявилося у нондіпперів і найтпікерів,
а найвищим – у овердіпперів. Також у овердіпперів відзначалися
найвищі серед досліджуваних груп показники за шкалами загаль-
ного здоров’я, життєздатності та психічного здоров’я. У той же час
ЯЖ за шкалою рольового фізичного функціонування у пацієнтів з
цим типом добового профілю САТ виявилося найнижчим – трохи
більше 30 балів. Методом багатьох порівнянь встановлені відмін-
ності між групами нондіпперовердіппер за шкалою соціального
функціонування. Подальший аналіз показав слабкий прямий
зв’язок (коефіцієнт кореляції Спірмена = 0,23) між ДНС САТ і ЯЖ
за шкалою соціального функціонування на рівні статистичної зна-
чущості р = 0,04. 

Зроблено висновки, що АГ негативно впливає на ЯЖ пацієнтів,
причому ступінь нічного зниження САТ має прямий вплив на соці-
альну активність студентів з інвалідністю. 
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У тезах розкрито сутність та ефективність методів фізичної тера-
пії, які застосовують при захворюванні на дитячий церебральний параліч
Описані традиційні та нетрадиційні методи які мають досить високу
ефективність при реабілітації дітей з діагнозом ДЦП. 

The essence and the effectiveness of methods of physical rehabilitation
which are used when the cerebral palsy is treated are revealed in this article.
Traditional and untraditional methods which have rather high effectiveness in
rehabilitation of children with the diagnosis SW are described. 

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – це термін для груп
захворювань, які проявляються порушеннями рухів, рівноваги та
положення тіла, розладами мовлення. Це захворювання важко ура-
жає рухову систему, викликає порушення мови та інтелекту. На сьо-
годнішній день існує безліч пропозицій щодо лікування та реабілі-
тації хворих з ДЦП Значний внесок у розвиток методів реабілітації
ДЦП внесли Берта і Карел Бобат. Ще в 40-х роках ХХ ст. почали
розробляти свої підходи, які базуються на клінічних спостережен-
нях Спочатку Карел і Берта Бобати відстоювали необхідність ста-
вити дитину в спеціальні «положення, що заглушають патологічні
рефлекси». При терапевтичному впливі велике значення має підбір
допоміжних засобів. До них відносять як прості (С-подушка), так і
складні (стільці, трансфери, стендери). 

У 1950–1970 рр. чеський лікар В. Войта виявив, що на певні
подразнення в певних положеннях тіла діти відповідають повторю-
вальними руховими реакціями тулуба та кінцівок. За допомогою
регулярних подразнень, при дотриманні заданих вихідних поло-
жень і точок подразнення відбувалася активація рухових рефлексів
і діти, які страждають на ДЦП, після цього могли виразніше гово-
рити та після деякого періоду часу впевненіше вставати і ходити.
Рефлекторна локомоція лягла в основу Войта-терапії. Суть Войта –
терапії полягає в тому, щоб примусити мозок активізувати «природ-
женні збереженні зразки руху» та скоординувати їх із мускулатурою
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тулуба і кінцівок. Дуже важливо зрозуміти: першим у роботу під час
проведення Войта – терапії включається мозок, і завдання мозку –
знайти провідники – нерви, які в свою чергу активізують природ-
жені зразки руху та передають їх в опорно-руховий апарат дитини
(руки,ноги,пальчики,шию). 

І Бобати, і В. Войта приділяли велику увагу руховій активності
дитини. Умовою подальшого розвитку дитини є щоденне викорис-
тання вивченого і продовження занять удома. У цьому ключову роль
відіграють батьки, які на основі набутих знать забезпечують продов-
ження цього процесу. Метод Войта терапії, відомий також під назвою
метод рефлекс-локомоції, був розроблений чеським лікарем
Вацлавом Войтою (Vaclav Vojta) на початку 50-х років. Цей метод від-
новного лікування був створений емпірично, при вивченні моторних
реакцій, спостережуваних у відповідь на специфічну стимуляцію,
проведену в певних положеннях дитини Завдяки своїм досліджен-
ням В. Войта виявив, що рефлекторні реакції, що виникають у паці-
єнтів з руховими порушеннями аналогічні реакціям здорових дітей.
Це означало, що можна стимулювати формування важливих рухових
моделей ще в ранньому віці, тобто створювати необхідні «будівельні
блоки», важливі для раннього моторного розвитку. 

Метою методу рефлекс-локомоції є розвиток у дитини навичок
контролю положення тіла, формування опорної функції кінцівок і
стимулювання координованої м’язової активності. Ці навички в
різному ступені порушені у всіх пацієнтів з центральними і пери-
феричними порушеннями нервової системи, а також у пацієнтів з
порушеннями опорно-рухового апарату різної етіології. При цих
ураженнях виникають патологічні рухові моделі,які можуть кори-
гуватися за допомогою методу рефлекс-локомоції. 

Програма фізичної реабілітація повинна спрямовувати зусилля
на уникнення цього небажаного ускладнення шляхом розтягу спас-
тичних м’язів. 

Важливою метою фізичної реабілітації є сприяння моторному
розвитку дитини. Поширеною програмою фізичної реабілітації,
спрямованої на розвиток рухів, є терапія за методом Бобата, яка
була розроблена доктором Карелом Бобат і його дружиною Бертою.
Ця програма базується на ідеї, що примітивні рефлекси раннього
віку, які у дітей з церебральними паралічами не зникають, а збері-
гаються і посилюються, є основною перешкодою до здійснення
вольового контролю за рухами. Реабілітологи, що застосовують
метод Бобата, намагаються протидіяти цим рефлексам шляхом
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позиціонування дитини, тобто додання йому правильного поло-
ження тіла, необхідного для виконання певних рухів. 

Висновок. Розглянуті методики фізичної реабілітації при захво-
рюванні на дитячий церебральний параліч доцільно розглядати у
ході теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців з
фізичної терапії, ерготерапії. Напрямом подальших досліджень
може бути практичне впровадження зазначених методик. 
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У даній статті представлено пошуки шляхів підвищення ефектив-
ності навчання і розвитку фізичної культури осіб з обмеженими можли-
востями, зокрема, з порушенням зору. 

This article presents the search for ways to improve the effectiveness of trai-
ning and the development of physical culture of persons with disabilities, in par-
ticular, with visual impairment. 

На сьогоднішній день більше 500 млн осіб (тобто кожна десята
людина на Землі) відносяться до осіб з обмеженими можливостя-
ми. До того ж серед них приблизно 150 млн дітей. На Україні
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поставлена задача – знайти рішення проблеми підвищення якості
життя осіб з обмеженими можливостями. 

Широку популярність отримує думка, згідно з яким турбота
суспільства про осіб з обмеженими можливостями є мірилом його
культурного і соціального розвитку, а також морального здоров’я.
Тому фахівці багатьох країн ведуть пошук ефективних програм
зміцнення здоров’я осіб з обмеженими можливостями, відновлен-
ня їх працездатності, соціальної реабілітації, адаптації, активної
участі в житті. Дане завдання досить складне, адже щоб розв’язати
цю проблему, необхідні наукові дослідження, а також об’єднання
зусиль медиків, різних педагогів, фахівців в галузі фізичної культу-
ри і спорту. 

Сьогодні процес фізичного виховання з традиційним підходом
до навчання не вирішує всю суть проблеми поліпшення показників
фізичного розвитку і підвищення рівня фізичної підготовленості як
школярів, так і студентів. 

У той же час встановлено, що для осіб з порушенням зору
характерно відставання у фізичному розвитку, в темпах біологічно-
го дозрівання, функціональні порушення серцево-судинної і
дихальної систем, відхилення у функціях опорно-рухового апарату.
Визнано, що існуюча система адаптивного фізичного виховання
(АФВ) не в повній мірі сприяє ефективності фізичного вдоскона-
лення людей та потребує вдосконалення [1, с. 42]. 

У зв’язку зі сказаним представляється актуальним наукове
обгрунтування методу адаптивного фізичного розвитку і виховання
осіб з порушенням зору. 

З цією метою необхідно вирішити наступні завдання:
1. Провести теоретичний аналіз літературних джерел з пробле-

ми стану фізичного розвитку і фізичної підготовленості осіб з пору-
шенням зору. 

2. Розробити і експериментально обгрунтувати зміст методики
безперервного адаптивного виховання (АФВ) і розвитку осіб з
порушенням зору. 

3. У педагогічному експерименті перевірити ефективність роз-
робленої методики та дати практичні рекомендації по її викорис-
танню. 

Вище перераховане дає можливість введення в систему адап-
тивного фізичного виховання різних форм занять і засобів. 

Головною метою, звичайно, є поліпшення результатів фізично-
го розвитку і підвищення рівня фізичної підготовленості, а саме
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позитивне задоволення всіх потреб в активності, відновленні, зміц-
ненні і підтримці всього здоров’я і тонусу. 

Перерахуємо головні завдання адаптивного фізичного розвитку
і навчання:

1) виховання гармонійно розвиненої особистості;
2) підтримання здоров’я;
3) навчання життєво важливим руховим умінням, навичкам. 
Даний метод розвитку включає деякі форми, способи занять. В

першу чергу це заняття з фізичної підготовки. По-друге, включає в
себе лікувальну фізичну культуру (ЛФК). По-третє, індивідуальні
заняття різними видами гімнастики. 

Особливу увагу слід приділяти дихальним вправам (динамічно-
го і статичного характеру), оскільки ця категорія людей схильна до
частих простудних захворювань. Такі вправи (які посилюють леге-
неву вентиляцію і кровообіг) поєднуються з общеразвивающими і
спеціальними вправами в співвідношенні 1:4. 

Заняття ЛФК у воді в якості одного із засобів адаптивного
фізичного виховання осіб з порушенням зору обрані нами на під-
ставі різних міркувань. Взагалі вода є найбезпечніше місце для
роботи опорно-рухового апарату. Для того щоб домогтися більшої
рухливості в суглобах допомагають універсальні вправи на гнуч-
кість, що виконуються у воді, оскільки виштовхує сила води забез-
печує пасивне розтягування, а опір, який чиниться водою, обмежує
швидкість рухів, зменшує ризики пошкодження суглобів і м’язів.
До того ж поліпшується діяльність серцево-судинної і дихальної
систем, підвищується життєва ємність легенів, збільшується інтен-
сивність обмінних процесів. На думку фахівців, важливим є ефект
загартовування водним середовищем в різних умовах. 

Звідси випливає, що запропонований метод адаптивного фізич-
ного виховання осіб з порушенням зору включає в себе різні спосо-
би занять і засобів: на заняттях з фізичної культури повинні вико-
ристовуватися загально-розвиваючі вправи з предметами і без
предметів, на снарядах, різноманітні ігри та інші; на заняттях з
ЛФК – інші спеціальні вправи, які в першу чергу націлені на роз-
виток і зміцнення м’язово-зв’язкового апарату (зміцнення м’язів
спини, живота, плечового пояса, нижніх і верхніх кінцівок), на роз-
виток дихальної і серцево-судинної систем, тренування вестибу-
лярного апарату, на розслаблення м’язів. На індивідуальних занят-
тях необхідні спеціальні вправи, по-перше, на формування
навички правильної постави, по-друге, спеціальні вправи для зоро-
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вого тренінгу, що поліпшують функціонування м’язів очі і кровоо-
біг тканин ока, а також вправи на розвиток зорового сприйняття
навколишнього світу. 

Таким чином, адаптивне фізичне виховання і навчання осіб з
порушенням зору вибудовується як велика цілісна система, яка орі-
єнтується на загальний фізичний розвиток як зону можливого роз-
витку людини, а також вирішує специфічні завдання в умовах мно-
жинності засобів і форм. 
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В тезах представлено результати досліджень, спрямованих на
обґрунтування ефективних засобів фізичної реабілітації при захворюван-
нях шийного відділу хребта. Обгрунтовано дію фізичних вправ різного
спрямування в поєднанні з масажем і механотерапією. Розроблено програ-
му реабілітації з урахуванням віку, статі, фізичного розвитку і фізичної
підготовленості хворих. Доведено необхідність виконання спеціальних
дозованих вправ з використанням допоміжних засобів і пристосувань,
обладнання і елементів з видів спорту. 

Theses present the results of research aimed at substantiation of effective
means of physical rehabilitation in diseases of the cervical spine. The effect of
physical exercises of different directions in combination with massage and mec-
hanotherapy is substantiated. A rehabilitation program has been developed
taking into account age, gender, physical development and physical preparedness
of patients. The necessity of performing special dosed exercises with the use of
auxiliary devices and devices, equipment and elements from sports was proved. 
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Захворювання хребта в усьому світі фахівцями розглядається як
одна із найбільш поширених патологій сучасного суспільства. Біль
у шийному відділі хребта щорічно зростає у більшості людей нашої
країни і населення загалом. Вона зустрічається в будь – якому віці і
у всіх осіб, незалежно від статі, при чому захворювання шийного
відділу хребта все частіше діагностують у людей 16–25 років. З усіх
м’язових груп постійне навантаження несуть м’язи тулуба і шиї, які
своєю невеликою, але постійною статичною напругою зберігають і
підтримують робочі та побутові пози. При наростанні стомлення
м’язів тулуба і шиї їх амортизаційну функцію беруть структури хреб-
та. Захворювання шийного відділу хребта веде до зниження якос ті
життя, порушень роботи внутрішніх органів, зменшення працездат-
ності, погіршення самопочуття, а іноді і навіть до інвалідності. 

Нами розроблено програму фізичної реабілітації для людей при
захворюваннях шийного відділу хребта. Перевірено лікувальну дію
фізичних вправ при остеохондрозі. Впродовж проведення дослід-
ження нами доведено, що фізична реабілітація – це процес, який
включає в себе такі ефективні засоби як лікувальну фізичну культу-
ру, масаж, фізіотерапевтичні методи та санаторно-курортне ліку-
вання. Головною складовою фізичної реабілітації є дозовані фізич-
ні вправи. Головним завданням ЛФК є усунення болю, відновлення
рухливості шийного відділу хребта за допомогою спеціально підіб-
раних вправ, зміцнення загального стану організму, відновлення
функцій і профілактика загострень захворювання. Основними
засобами ЛФК при остеохондрозі шийного відділу є фізичні впра-
ви на розслаблення та координацію. Програма фізичної реабілітації
призначається індивідуально кожній людині в залежності від
загального стану, функціональних можливостей, а також стадії роз-
витку хвороби. Лікувальний вплив фізичних вправ на організм хво-
рого і весь комплекс фізичної реабілітації при остеохондрозі ший-
ного відділу хребта відбувається за допомогою рухових режимів:
щадного, щадно-тренуючого та тренуючого. Масаж у фізичній реа-
білітації застосовано з метою профілактики багатьох захворювань
для загального зміцнення організму, а також як ефективний само-
стійний метод фізичної реабілітації. 

При шийному остеохондрозі застосування ефективних фізич-
них вправ в поєднанні з масажем, механотерапією та мануальною
терапією дозволяє досягти прискореного одужання хворого. 
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В даній роботі висвітлена актуальність проблеми супроводу дітей з
особливими освітніми потребами. Визначення дитячого церебрального
паралічу, теорії, стосовно його виникнення та формування. Ефектив -
ність використання хмарних технологій в організації та проведенні ерго-
терапевтичного процесу дітей, що страждають на дитячий церебраль-
ний параліч. 

This paper highlights the relevance of the problem of supporting children
with special educational needs. Definition of cerebral palsy, theory, in relation to
its occurrence and formation. The effectiveness of using cloud technologies in the
organization and conduct of the ergotherapeutic process of children with cereb-
ro-paralysis in children. 

Актуальність теми: «Діти з особливими освітніми потребами» —
поняття, яке широко охоплює всіх дітей, чиї освітні потреби вихо-
дять за межі загальноприйнятої норми. Воно зокрема стосується
дітей з порушеннями психофізичного розвитку, дітей-інвалідів,
дітей із соціально вразливих груп та інших. 

У межах міжнародного руху «Освіта для всіх» (Education For All
(EFA)), ініційованого ЮНЕСКО, першочерговим завданням сус-
пільного розвитку стає забезпечення кожного правом на отримання
якісної базової освіти. У цьому контексті особливої актуальності
набуває проблема задоволення освітніх потреб дітей і молоді з обме-
женими можливостями, зокрема проблема інклюзивної освіти. 

Навчання в інклюзивних навчальних закладах є корисним, як
для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з типо-
вим рівнем розвитку. 

Мета: розглянути особливості ерготерапевтичного супроводу
дітей з особливими освітніми потребами. 

Об’єкт: хмарні технології при дитячому церебральному паралічі. 
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Предмет: особливості використання сервісу Google Classroom
при організації ерготерапевтичного процесу. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та обґрунтування
даної спеціальної літератури. 

Дитячий церебральний параліч (ДЦП)  це непрогресуюча рухо-
ва неповносправність, викликана аномальним розвитком або
пошкодженням несформованого головного мозку. Дитячий
церебральний параліч  це швидше характерний тип порушень
нервово-м’язового розвитку, ніж хвороба. 

Сьогодні за допомогою сучасних методів дослідження ми може-
мо розглянути пошкоджені ділянки головного мозку. Це іноді
дозволяє зрозуміти, коли вони виникли, але далеко не завжди
допомагає з’ясувати причини пошкодження. 

У розвинених країнах число дітей, які народжуються з цереб-
ральним паралічем, за останні 30–40 років практично не змінюєть-
ся. Воно трохи скоротилося в 1970–1980-х роках, але зараз знову
спостерігається тенденція до зростання: церебральний параліч
виявляється принаймні у двох новонароджених з тисячі. 

Новим еволюційним етапом розвитку сучасних інтернет-техно-
логій стала технологія хмарних обчислень (англ. Cloud computing).
Фахівці визначають технологію хмарних обчислень як динамічно
масштабовану інтернет-технологію з можливістю вільного доступу
до інформаційних обчислювальних ресурсів у вигляді сервісів, що
надаються за допомогою мережі. 

Хмарні технології – це парадигма, яка передбачає віддалену
обробку та зберігання даних. Хмара – це певний сервер, дата-центр
або їх мережа, де зберігаються дані та програми, що з’єднуються з
користувачем через Інтернет. Хмарні технології дозволяють корис-
тувачам використовувати програми без установки на ПК та нада-
ють можливість доступу до особистих файлів з будь-якого
комп’ютера, що має вихід в Інтернет. 

Головною особливістю хмарних технологій є можливість мас-
штабованості: користувач може працювати з хмарними сервісами з
будь-якого пристрою, що має доступ в Інтернет. 

Висновки. Хмарні технології мають значні можливості впливу
на освітню систему, що побудована для дітей з особливими освітні-
ми потребами, в зв’язку з їх порушеннями координаторних фун-
кцій. 

Використання сервісу Google Classroom сприяє більш ефектив-
ному та зручному виконанню освітніх завдань. 

людей з інвалідністю Секція IІІ
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Задачі абілітації студента з особливими потребами активно вплива-
ють на формування професійної компетентності і сприяють послідуючій
соціальній інтеграції. Комплекс освіти і виховання може бути успішно
доповнений опануванням суміжних професій, вибір яких визначається
потребами компенсаторного розвитку. Вирішенню цих задач якнайкраще
сприяє заняття адаптивним спортом, а саме вітрильним туризмом.
Адаптивний вітрильний туризм покращує фізичні та особистісні харак-
теристики людини, розвиває його компенсаторні механізми. 

The tasks of habilitation of a student with special needs actively influence
the formation of professional competence and contribute to the subsequent social
integration. The complex of education and training can be successfully comple-
mented by the development of related professions, the choice of which is determi-
ned by the needs of compensatory development. The solution to these problems is
better promoted by the practice of adaptive sports, namely sailing tourism.
Adaptive sailing tourism improves the physical and personal characteristics of a
person, develops his compensatory mechanisms. 

Задачею навчального закладу інклюзивного спрямування
Законом України «Про освіту» [5] визначається не тільки форму-
вання професійної компетентності учня, а й абілітація його, голов-
ним завданням якої є руйнування патерналістської моделі інвалід-
ності, виховання антирентних установок і почуття обов язку до
компенсаторного розвитку, через посилення мотиваційно-вольової
складової особистост; розвиток компенсаторних інструментів, за
рахунок опанування суміжних професійних навичок. Так студенти
із порушенням зору можуть опановувати машинопис, масаж, пси-
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хотерапію. Одним з найпотужніших інструментів вирішення цих
задач є адаптивний спорт [6, 9], зокрема вітрильництво. 

Вітрильний спорт [10] вимагає високого рівня політехнічних
знань і умінь, операторських здібностей, фізичної, технічної, так-
тичної, теоретичної та психологічної підготовки, має потужні біо-
логічні і соціальні фактори впливу на усі складові особистості
людини [9], сприяє перетворенню рентних установок на альтруіс-
тично-командні, що призводить до ефективної соціалізації та
інтеграції в суспільство. Він передбачає переміщення у просторі, а
від так, туристичну подорож [4]. Соціальне значення туризму, без-
посередньо пов’язане з духовним і фізичним розвитком особистос-
ті, маючи наступні функції: оздоровчу, спортивну, освітню, виховну
[1], забезпечуючи єдність навчання, виховання та розвитку; зв’язок
із світовою та національною історією, культурою, національними
традиціями; виховання патріотизму, поваги до культурних ціннос-
тей Українського народу, його історико-культурного надбання і тра-
дицій; формування культури здорового способу життя, екологічної
культури і дбайливого ставлення до довкілля [7]. Туризм виступає
одним із засобів потужної соціальної реабілітації інвалідів [3, 8]. 

Поширення у світі [2, 6], включення вітрильництва до парао-
лімпійських видів спорту вселяє оптимізм у перспективи викорис-
тання адаптивного вітрильництва та адаптивного туризму не тільки
у якості інструменту формування інклюзивної професійної компе-
тенції, а й подальшої ментальної та соціальної інтеграції, а також
розбудови дружнього соціального середовища. 
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В тезах представлено результати досліджень, спрямованих на
обґрунтування методу ЛФК, його основних засобів в поєднанні з медика-
ментозним лікуванням при захворюваннях серцево-судинної системи.
Особливу увагу надано лікуванню ішемічної хворобі серця. Визначено особ-
ливості впливу різних засобів ЛФК. Розроблено комплекси фізичних вправ
при різних проявах хвороби у людини віком 40–45 років. 

The theses present the results of research aimed at substantiation of the met-
hod of exercise therapy, its basic means in combination with medical treatment in
diseases of the cardiovascular system. Particular attention has been given to the
treatment of coronary heart disease. The peculiarities of the influence of various
means of exercise therapy are determined. Complexes of physical exercises at
various manifestations of illness in a person aged 40–45 years are developed. 
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Захворювання серцево-судинної системи в наш час є основною
причиною смертності та інвалідності населення економічно розви-
нених країн. З кожним роком частота і тяжкість цих хвороб
неухильно зростають, все частіше захворювання серця і судин зус-
трічаються в молодому віці. У цьому зв’язку проблема обмеження
рухової активності людини все більше привертає увагу спеціалістів
різних галузей медицини. Особливої уваги заслуговує ішемічна
хвороба серця – хвороба, пов’язана з гострою або хронічною дис-
функцією серцевого м’яза внаслідок зменшення постачання міо-
карда артеріальною кров’ю. Різновидами ішемічної хвороби є сте-
нокардія та інфаркт міокарда. Ішемічна хвороба протікає
підступно, часто у 35–40% випадків без клінічних симптомів, дає
мільйони випадків втрати працездатності. 

Поширенню хвороби сприяє ряд факторів зовнішнього та внут-
рішнього середовища («фактори ризику»). А саме: з групи соціаль-
но-культурних факторів найбільше значення мають: споживання
висококалорійной їжі; куріння; «сидячий» (малоактивний) образ
життя; стресові умови сучасного життя. З порушень біохімічних і
фізіологічних регуляторних механізмів важливе значення мають:
гіперхолестеринемия, гіпертригліцеродемія, ряд форм гіперліпоп-
ротейнеміі, порушена толерантність до вуглеводів, артеріальна
гіпертонія та ін. Oстаннім часом зростає увага до проблеми віднов-
ного лікування хворих серцево-судинними захворюваннями. 

Одним із значущих факторів, що регулюють серцеву діяльність,
є фізичне навантаження. Адекватні фізичні вправи покращують
кровопостачання серцевого м’яза за рахунок розкриття резервних
капілярів в міокарді, позитивно впливають на обмін речовин шля-
хом підвищення окислювально-відновлювальних процесів, таким
чином, прискорюють процеси відновлення в міокарді. М’язова
діяльність сприяє тренуванню екстракардіальних факторів кровоо-
бігу. Так, фізичні вправи для дрібних м’язових груп, сприяють про-
суванню крові по венах, діючи як м’язова помпа. Така дія фізичних
вправ компенсує недостатність кровообігу. Мобілізація резервної
функції судинної системи покращує циркуляцію крові та лімфи,
що сприяє зменшенню застійних явищ в організмі. Регулярна фізич-
на активність підвищує фізичну працездатність або тренованість –
«спроможність здійснювати фізичні дії, не відчуваючи втоми, мож-
ливість підтримання такої спроможності протягом життя».
Дослідження свідчать, що фізична активність істотно залежить від
функціональних можливостей індивіда, рівня його фізичного 
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виховання, побутових, природних умов, способу життя і виду
занять. Питанням взаємозв’язку недостатньої фізичної активності
із захворюваністю та смертністю від хвороб системи кровообігу
присвячено багато досліджень клінічного, епідеміологічного, пато-
логоанатомічного та експериментального характеру. Результати їх
неоднозначні, інколи – суперечливі: одні з них зазначають про
більш високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань в
осіб «сидячих» професій, інші ж не підтверджують подібних даних. 

Різноспрямованість одержаних результатів певною мірою
можна пояснити методологічними недоліками проведених дослід-
жень, а саме відсутністю точного кількісного визначення типу
рухової активності та відомостей про рівень фізичної активності
конкретної людини в цілому. 

Мета дослідження. Визначити ефективні засоби фізичного
виховання та їх вплив на стан серцево-судинної системи людини,
як основного підґрунтя для розробки комплексної програми фізич-
ної реабілітації при ішемічній хворобі серця. 

Впродовж проведення досліджень увагу було сконцентровано
на всебічному використанні і поєднанні засобів ЛФК, а саме: дозо-
вані фізичні вправи, масаж, механічна і мануальна терапія. ЛФК
розглядається як неспецифічний метод загальної терапії. Цінність
ЛФК полягає в тому, що сво має не локальну дію, а викликає реак-
тивні зміни всього організму. Доведено, що структурні зміни в
організмі, які розвиваються в процесі адаптації до фізичних наван-
тажень, здатні забезпечувати позитивні лікувальні та профілактич-
ні ефекти, що запобігають розвитку захворювань серцево-судинної
системи. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ 
В ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Матвійчук В. М.,
старший викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Стан здоров’я студентів як значущої соціальної групи нашого сус-
пільства – це не тільки показник існуючого соціально-економічного та
суспільного розвитку країни, а й важливий індикатор майбутнього тру-
дового, економічного, культурного, військового потенціалу суспільства.
Наукове забезпечення сфери фізичної культури інвалідів вимагає прове-
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дення відповідних наукових досліджень, наявність необхідних навчальних
посібників, методичних розробок, видання спеціалізованих науково-мето-
дичних журналів, проведення конференцій. Реалізація спеціальної адапта-
ційної програми, яка спрямована на підвищення самооцінки, професійних
навиків і корисних умінь для людей із вадами здоров’я. Таку програму
можна реалізувати за допомогою створення адаптаційного центру, із
використанням новітніх інформаційних технологій. 

Дослідження проблеми освіти та реабілітації осіб з інвалідністю у
вищих навчальних закладах показали, що суттєвим доповненням до
системної діяльності й суспільної інтеграції осіб з особливими потре-
бами є організація постійної медико-реабілітаційної допомоги й залу-
чення студентів-інвалідів до систематичних занять з адаптивного
фізичного виховання та спорту. 

The state of health of students as a significant social group of our society is
not only an indicator of the existing socio-economic and social development of
the country, but also an important indicator of the future labor, economic, cultu-
ral, and military potential of society. Scientific provision of the sphere of physical
culture of the disabled requires the carrying out of appropriate scientific research,
the availability of the necessary teaching aids, methodological developments, the
publication of specialized scientific and methodological journals, conferences.
Implementation of a special adaptation program aimed at increasing self-esteem,
professional skills and useful abilities for people with disabilities. 

Such a program can be implemented through the creation of an adaptation
center, using the latest information technologies. 

The study of the problem of education and rehabilitation of persons with
disabilities in higher educational institutions has shown that a significant additi-
on to the systemic activity and social integration of people with special needs is
the organization of permanent medical and rehabilitation assistance and the
involvement of students with disabilities in systematic training in adaptive physi-
cal education and sports. 

Стан здоров’я студентів як значущої соціальної групи нашого
суспільства – це не тільки показник існуючого соціально-еконо-
мічного та суспільного розвитку країни, а й важливий індикатор
майбутнього трудового, економічного, культурного, військового
потенціалу суспільства. Тому, надзвичайно важливим державним
завданням є розуміння того, як формується здоров’я молодих
людей, від яких чинників залежить і як на ці фактори впливати з
метою отримання позитивних результатів. 

Мета дослідження – визначити особливості здоров’язберігаю-
чих поведінки осіб з інвалідністю Хмельницького інституту соці-
альних технологій Університету «Україна». 

людей з інвалідністю Секція IІІ



Для реалізації встановленої мети використовували анкетування
за допомогою опитувальника, анкета включала як альтернативні,
так і ранжовані за ступенем проявів питання відносно навчальної
діяльності, вільного часу, стосунків в родині підлітків, характеру
ризикової поведінки, харчування та самооцінку здоров’я. Про ана -
лі зовано 58 анонімних відповідей осіб з інвалідністю Хмель -
ницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що студен-
ти інтерпретують здоров’я швидше як фізичну дієздатність, можли-
вість виконувати свої звичні обов’язки, а не як наявність або від-
сутність конкретних симптомів хвороби. Так, 60,8% опитаних
показали, що вони повністю здорові і 39,2% відповіли, що скоріше
здорові. У зв’язку з цим слід зазначити, що питання про те, чи пік-
лується опитуваний про своє здоров’я, по суті скоріше відображає
знання їм соціальних норм в цій галузі. Тому позитивна відповідь в
анкеті означає швидше за все не наявність реальної турботи, а лише
те, що вони знайомі з цією нормою. Великий обсяг інформації, як
аудиторної, так і позааудиторної, прагнення до високих оцінок
(68,5%), обмеження часу для відпочинку і занять фізичною культу-
рою (31,5%) знижують адаптаційні механізми організму. Це зумов-
лює емоційну нестійкість, перевтому, зниження засвоюваності
навчального матеріалу, погіршення самопочуття. Таким чином, в
процесі навчання у вищому навчальному закладі основними чин-
никами, що впливають на здоров’язберігаючу поведінку є: стрес,
нестача часу, в тому числі на відпочинок і сон, що призводить до
зриву адаптаційних механізмів і розвитку психосоматичних станів.
Крім того, у студентів фізичних терапевтів має місце ряд чинників,
що також знижують адаптаційні механізми. В першу чергу, це
недостатня організація харчування, що багато в чому визначає
виникнення в подальшому захворювань шлунково-кишкового
тракту, серцево-судинної та ендокринної систем, опорно-рухового
апарату та інших органів і систем. По-друге, це шкідливі звички
(алкоголь, куріння), присутні в тій чи іншій мірі у більшості опиту-
ваних, формування яких у достатнього відсотка респондентів
пов’язано з емоційною напруженістю. По-третє – гіподинамія –
тільки 16% регулярно займаються спортом. 

Тому, з огляду на перераховані вище негативні тенденції, які
складаються в даний час в студентському середовищі відносно
свого здоров’я, існує необхідність розробки цільових заходів, спря-
мованих на збереження і зміцнення здоров’я учнівської молоді,

184

Секція ІIІ Медична, фізична та спортивна реабілітація  



185

профілактику зриву адаптаційних механізмів і зниження факторів
промоції, що негативно впливають на здоров’язберігаючих пове-
дінку студентів. 

Наукове забезпечення сфери фізичної культури інвалідів вима-
гає проведення відповідних наукових досліджень, наявність необ-
хідних навчальних посібників, методичних розробок, видання
спеціа лізованих науково-методичних журналів, проведення кон -
ферен цій. Реалізація спеціальної адаптаційної програми, яка спря-
мована на підвищення самооцінки, професійних навиків і корис-
них умінь для людей із вадами здоров’я. Таку програму можна
реалізувати за допомогою створення адаптаційного центру, із вико-
ристанням новітніх інформаційних технологій [1; 9]. 

На основі аналізу літературних даних, інтерактивних опитувань
студентів з інвалідністю та думок експертів ми визначили, що
основними проблемами у сфері освіти й фізичної реабілітації
людей з інвалідністю є такі: 

1. Низька поінформованість громади щодо важливості фізично-
го виховання людей із вадами здоров’я. 

2. Психологія людей з обмеженими можливостями та низька
самооцінка. 

3. Певні недоліки в законодавстві, насамперед у сфері освіти. 
4. Брак ресурсів та майже повна відсутність механізму створен-

ня умов для фізичного виховання людей осіб з інвалідністю. 
5. Не раціонально вибудувана система освіти й професійної під-

готовки людей із вадами здоров’я. 
Дослідження проблеми освіти та реабілітації осіб з інвалідністю

у вищих навчальних закладах показали, що суттєвим доповненням
до системної діяльності й суспільної інтеграції осіб з особливими
потребами є організація постійної медико-реабілітаційної допомо-
ги й залучення студентів-інвалідів до систематичних занять з адап-
тивного фізичного виховання та спорту. На основі аналізу літера-
турних даних, інтерактивних опитувань студентів з інвалідністю й
думок експертів визначено основні проблеми у сфері освіти та
фізичної реабілітації людей з інвалідністю – брак ресурсів і майже
повна відсутність механізму створення умов для фізичного вихо-
вання таких осіб, неадаптованість засобів навчання для людей із
фізичними вадами, відстороненість, байдужість громадської думки
щодо осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
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МАСАЖ ПРИ МЛЯВИХ ТА СПАСТИЧНИХ ПАРАЛІЧАХ

Мацегоріна Н. В.,
асистент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання,

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Natasha_Natasha@meta.ua

Одним з симптомів ураження мозкових рухових центрів є параліч.
Внаслідок паралічу порушується крово- та лімфообіг, відбуваються вто-
ринні зміни в капсулі суглоба, зв’язках і м’язах, з’являються контрактури,
розвиваються м’язові атрофії і сколіози. З метою попередження цих
явищ, а також з метою прискорення процесів відновлення призначається
масаж. 

One of the symptoms of lesions of the brain’s motor centers is paralysis. As a
result of paralysis, blood and lymph circulation are disturbed, secondary chan-
ges occur in the capsule of the joint, ligaments and muscles, contractions appear,
muscle atrophies and scoliosis develop. In order to prevent these phenomena, as
well as to accelerate the recovery process, massage is prescribed. 

Порушення мозкового кровообігу є наслідком травм черепа,
тромбозу, емболії судин головного мозку, в результаті крововиливу в
головний мозок, динамічного порушення мозкового кровообігу
(спазм мозкових судин). Характерним симптомом гострого періоду
порушення мозкового кровообігу є параліч м’язів кінцівок і тулуба
на стороні, протилежній осередку ураження. Параліч – це повна
відсутність м’язового скорочення; парез – часткове порушення
рухової функції. Розрізняють два види паралічів і парезів: спастичні
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і мляві. При спастичному паралічі відсутні довільні рухи, підвищу-
ється м’язовий тонус і посилюються всі сухожильні рефлекси.
Млявий параліч характеризується відсутністю довільних і мимо-
вільних рухів, сухожильних рефлексів, низьким тонусом м’язів і їх
атрофією. 

Процес супроводжується спочатку зниженням, а потім підви-
щенням тонусу м’язів. Порушуються функції дихання, кровообігу,
обміну речовин. У цей період з’являється загальний млявий параліч
з арефлексією (відсутність сухожильних рефлексів). Це явище
пояснюється розвитком гальмування в спинному мозку.
Підвищення м’язового тонусу і поява сухожильних рефлексів спос-
терігаються тоді, коли закінчуються загальномозкові явища. У цей
момент з’являються симптоми осередкового ураження головного
мозку з розгальмовуванням спинного мозку. Через 12–15 днів після
гострого періоду атонічні явища змінюються спастичними в
результаті відсутності гальмівного впливу кори головного мозку і
прояви рефлекторної діяльності спинного мозку. Спастичні явища
на уражених кінцівках наростають і поступово переходять в кон-
трактуру з характерним типом її розподілу. При спастичному пара-
лічі страждають всі м’язи ураженої кінцівки. Внаслідок порушення
крово- і лімфообігу в ураженій кінцівці виникає набряк, ціаноз.
В результаті тривалої вимушеної бездіяльності розвиваються м’язо-
ві атрофії і сколіози. У м’язах уражених кінцівок спостерігається
підвищена рефлекторна збудливість, сухожильні рефлекси різко
підвищені. 

Для відновлення рухливості, зменшення спастики і ліквідації
синкинезій в ранні терміни захворювання призначають масаж
в комплексі з пасивними рухами паралізованих кінцівок. Він необ-
хідний для якнайшвидшого відновлення функції уражених кінці-
вок. Мета масажу при лікуванні пацієнтів з центральними (спас-
тичними) парезами і паралічами: зменшення рефлекторної
збудливості і підвищеного тонусу укорочених м’язів, зміцнення
розтягнутих і ослаблених м’язів, поліпшення функції суглобів і
попередження їх тугорухливості, профілактика контрактур, поліп-
шення крово- і лімфообігу в уражених кінцівках. 

Мета масажу при спастичному паралічі – в першу чергу зняти
напругу з нервово-м’язового апарату, тобто знизити м’язовий
тонус. Ефект масажу підвищується при виконанні в теплій воді:
теплова і механічна дія води сприяє зменшенню м’язового спазму,
рефлекторної збудливості, втамовує біль. Звичайні прийоми ліку-
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вального масажу, виконувані в воді, додатково впливають на рухо-
вий апарат, що сприяє більш ефективному виконанню активних
вправ. Також пропонується використання точкового і низхідного
масажу. Практичний досвід показав, що при спастичному паралічі
гарний результат дає парний масаж: один масажист масажує одне
стегно і гомілку, інший – друге стегно і гомілку. 

На відміну від спастичних, мляві паралічі характеризуються
більш глибокими функціональними порушеннями рухового апара-
ту. При млявих паралічах нижніх кінцівок пацієнт не може само-
стійно пересуватися і змушений довгий час перебувати в ліжку, змі-
нюючи положення свого тіла за допомогою рук і плечового пояса.
Тому руки і плечовий пояс виявляються у нього добре розвинени-
ми. Тонус м’язів ураженої кінцівки різко знижений або повністю
відсутній. На дотик м’язи мляві, в’ялі, атрофічні. Сухожильні реф-
лекси відсутні або помітно знижені. При проведенні пасивних рухів
такі м’язи не чинять опору рукам масажиста. Рухи в суглобах віль-
ні. Таким чином, мляві паралічі в основному характеризуються:
арефлексією, атрофією і атонією м’язів. Через м’язової атонії і
слабкість сумочно-зв’язкового апарату виникає розхитаність суг-
лобів. Активні рухи при млявих паралічах виконуються з трудноща-
ми. Амплітуда рухів обмежена через слабкість м’язів. При млявих
паралічах спостерігаються глибокі трофічні порушення, тому в
комплексному лікуванні необхідно використовувати тепло в поєд-
нанні з масажем, які сприяють розвитку активних нервових імпуль-
сів, покращують трофіку тканин. Масаж є своєрідною пасивною
гімнастикою. Масаж безпосередньо впливає на шкіру, судини і
м’язи, нервово-рецепторний апарат. При млявих паралічах необ-
хідний глибокий, регулярний, щоденний масаж з використанням
всіх масажних прийомів, особливо прийомів розминання, ручної та
механічної вібрації, які значно покращують функцію скорочення
м’язів, підвищують їх тонус, працездатність, відновлюють згаслі і
підсилюють ослаблені сухожильні рефлекси, покращують крово- і
лімфообіг, трофіку і обмін в м’язових волокнах, попереджають
м’язову атрофію. При порушенні рухів в суглобах ураженої кінців-
ки, наприклад, при тривалому вимушеному спокої, розвиваються
вторинні зміни в капсулі суглоба, зв’язках і м’язах. Масаж в цих
випадках рекомендується проводити на суглобах в поєднанні з
пасивною гімнастикою. Під впливом масажу зміцнюється сумоч-
но-зв’язковий апарат і попереджаються вивихи і підвивихи. Проте
слід пам’ятати, що надмірно сильний і тривалий масаж викликає
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перевтому уражених, ослаблених м’язів і порушує в них кровообіг.
При млявих паралічах через порушення кровопостачання темпера-
тура ураженої кінцівки значно знижена, тому перед масажем її зіг-
рівають. 

Таким чином, застосування масажу при паралічах активізує
крово- та лімфообіг, позитивно впливає на відновлення відчуттів і
рухових функцій, попереджає появі контрактур, зменшує м’язовий
тонус, допомагає позбутися болю або знизити її інтенсивність,
попереджує утворення набряклості і пролежнів. 

ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАВАННЯ 
У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ

Мельник О. О.,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 

Інституту соціальних технологій 
Університету «Україна»

vaza167@gmail.com
Науковий керівник: Колядич О. І., старший викладач 

Плавання – унікальний вид спорту, корисний як для дорослих, так і
для дітей. Плавання позитивно впливає на основні показники фізичного
розвитку людини: ріст, вагу, зміцнення серцево-судинної та нервової сис-
теми, розвиток дихального апарату та м’язової системи. Плавання
також є прекрасним засобом профілактики та виправлення порушень
постави, сколіозів, плоскостопості. 

Ключові слова: плавання, тонус м’язів, життєва ємність легень, вен-
тиляція легень, фізична терапія. 

Swimming is a unique sport that is useful for both adults and children.
Swimming positively influences the basic indicators of physical development of a
person: growth, weight, strengthening of the cardiovascular and nervous system,
development of the respiratory apparatus and muscular system. Swimming is also
an excellent means of preventing and correcting postures, scoliosis, flat feet. 

Key words: swimming, tone of muscles, vital capacity of lungs, ventilation of
lungs, physical therapy. 

Плавання є унікальним видом фізичних вправ і відноситься до
найбільш масових видів спорту, як в нашій країні, так і за кордоном. 

Специфічні особливості плавання пов’язані з руховою актив-
ністю у водному середовищі. При цьому організм людини піддаєть-
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ся подвійній дії: з одного боку на нього впливають фізичні вправи,
з іншою водне середовище. Ці особливості так само обумовлені і
фізичними властивостями води: її щільністю, в’язкістю, тиском,
температурою, теплоємністю. 

Згідно з даними Американської асоціації водного фітнесу
(USWFA), не тільки плавання, а й водні вправи мають низку пере-
ваг, а саме: сприяють підвищенню витривалості та гнучкості, опти-
мізують м’язовий баланс, роблять фігуру стрункою та граціозною,
активізують кровообіг, застосовуються як реабілітаційна терапія
при м’язових і суглобових травмах, служать прекрасним засобом
зняття напруги, підвищують працездатність. 

Дія води на організм починається зі шкіри. Омиваючи тіло
плавця вода очищає шкіру, покращуючи тим самим її живлення і
дихання. Крім того, шкіра піддається хімічній дії мікроелементів,
що містяться у воді. 

Плавання сприяє підвищенню сили дихальних м’язів і збіль-
шення їх тонусу, підсилює вентиляцію легенів, сприяє збільшенню
життєвого об’єму легенів. Дихання плавця погоджено з рухами
його кінцівок. Один цикл рухів руками як правило виконується за
один вдих і видих. Так як при плаванні витрачається багато енергії,
потреба в кисні зростає. Більш повному видиху сприяє тиск води на
грудну клітку, що сприяє розвитку м’язів, які розширюють грудну
клітку. 

В результаті занять плаванням збільшується життєва ємкість
легень і підвищуються функціональні можливості дихальної систе-
ми, збільшується кількість і еластичність альвеол. 

В результаті систематичних занять плаванням також збільшу-
ється показник максимального споживання кисню. 

У регулярно плаваючих людей зростає сила серцевих м’язів,
збільшується потужність серця, кількість серцевих скорочень за
хвилину зменшується. У тренованих плавців ЧСС в стані спокою
50–60 або навіть 40–45 скорочень за хвилину, тоді як у звичайних
здорових людей ЧСС від 65 до 75. При цьому, працююче з гранич-
ною інтенсивністю серце плавця здатне розвинути темп до 200 ско-
рочень на хвилину, а обсяг крові, що нагнітається в аорту, збільшу-
ється з 4–6 літрів до 35–40 літрів за хвилину. 

Плавання сприяє посиленню діяльності серцево-судинної сис-
теми, але при цьому робота серця протікає в сприятливих умовах.
Тиск води полегшує відтік крові від периферії до серця. Тому занят-
тя плаванням, показані літнім і навіть людям з ослабленим серцем. 
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Плавання сприяє зміні складу крові. При знаходженні людини
в воді у неї збільшується кількість формених елементів крові та
гемоглобіну. Це спостерігається навіть після однократного перебу-
вання у воді. Через 1,5–2 години після заняття плаванням склад
крові фактично досягає нормального рівня. 

Під час плавання чергуються напруга і розслаблення різних
м’язів, це збільшує їх працездатність і силу. Плавання вимагає
координації всіх м’язів. При цьому вода створює більший опір,
ніж повітря, людині доводиться напружуватися сильніше. Тому в
результаті плавання формуються сильніші і еластичні м’язи. У
той же час під час плавання тіло підтримується водою так, що не
виникає надмірного навантаження ні на одну групу м’язів або
суглобів. 

У воді зменшується навантаження на хребет, він правильно
формується, виробляється гарна постава. Активний рух ніг у воді
зміцнює стопи і попереджає розвиток плоскостопості. 

Плавання допомагає суглобам залишатися гнучкими, особливо
в шиї, плечах і стегнах. Саме тому вправи, які можна виконувати у
воді, можуть не лише знімати стрес, а й відновлювати м’язи. 

Заняття плаванням позитивно впливають на стан центральної
нервової системи, сприяють формуванню врівноваженого і силь-
ного типу нервової діяльності. Плавання тонізує нервову систему,
врівноважує процеси збудження і гальмування, покращує крово-
постачання мозку. 

Підтримка рівноваги тіла в воді, благотворно позначається на
стані психіки, сприяє формуванню позитивного емоційного фону.
Плавання допомагає побороти водобоязнь, знімає втому, допома-
гає при нервовому перенапруженні і депресії, піднімає настрій.
покращує сон, увагу і пам’ять. Регулярні заняття плаванням дис-
циплінують і підвищують вольові якості. Плавання – ефективний
засіб загартовування, воно підвищує стійкість до впливу низьких
температур, і отже робить організм менш сприйнятливим до про-
студних захворювань. В результаті зміни складу крові при заняттях
плаванням підвищуються захисні властивості імунної системи, що
збільшує опірність інфекціям. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ

Мехед С. П.,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
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В роботі представлено комплексна поетапна програма фізичної реа-
білітації (ФР) хворих з ушкодженнями проксимального відділу плечової
кістки. Використовано засоби: лікувальні вправи, масаж, фізіотерапія,
механотерапія, гідрокінезотерапія. Добір засобів ФР базувався на підста-
ві анатомо-біомеханічних особливостей плеча; сили й іррадіації болю;
періоду реабілітації й протипоказань. Приведено використання засобів
ФР відповідно до певного періоду. 

In the work the complex phased program of physical rehabilitation (FR) of
patients with injuries of the proximal humerus division is presented. Used means:
therapeutic exercises, massage, physiotherapy, mechanotherapy, hydrocolonot-
herapy. The selection of FR was based on the anatomical and biomechanical fea-
tures of the shoulder; force and irradiation of pain; period of rehabilitation and
contraindications. The use of FR facilities for a certain period is given. 

Вступ. Ушкодження проксимального відділу плечової кістки,
за даними різних авторів, складають від 3 до 8% серед усіх травм
опорно-рухового апарату і 32–63% серед травм плеча. При цьому
65,2% переломів цієї локалізації припадає на хворих старіше
55 років. Зазначена патологія відноситься до розряду тяжких, бо
приводить до порушення функції не тільки плечового суглоба, а
й усієї верхньої кінцівки та в останнє десятиріччя лікується
оперативно. З огляду на важливу роль верхньої кінцівки в забез-
печенні нормальної життєдіяльності людини, високу частоту
переломів проксимального відділу плечової кістки та значний
відсоток незадовільних результатів лікування цієї патології,
існує необхідність удосконалення методики післяопераційної
реабілітації, спрямованої на відновлення функції верхньої кін-
цівки, зниження больового синдрому і відновлення фізичної
активності. 
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З урахуванням вищезгаданого метою роботи є розробка програ-
ми фізичної реабілітації після оперативного лікування переломів
проксимального відділу плечової кістки. 

Добір засобів ФР базувався на підставі анатомо-біомеханічних
особливостей плеча; клініки травми, віку, статі, фізичної підготов-
леності й супутніх захворювань пацієнтів; сили й іррадіації болю;
періоду реабілітації й протипоказань. 

У програму фізичної реабілітації хворих з ушкодженнями про-
ксимального відділу плечової кістки були включені наступні засо-
би: лікувальні вправи, масаж, фізіотерапія, механотерапія, гідрокі-
незотерапія. 

Фізична реабілітація починається негайно після операції і йде
паралельно з лікувальними заходами. Завданнями першого періоду
є: сприяння регенерації ушкоджених тканин; стимуляція м’язів, що
оточують плечовий суглоб з метою зменшення їх атрофії й профі-
лактики контрактури; підтримка загальної працездатності пацієн-
та. Як спеціальні були використані вправи для оперованої руки, як
у статичному режимі для м’язів під іммобілізацією, так і в динаміч-
ному – для суглобів, м’язів, вільних від іммобілізації: вправи з кис-
тьовим еспандером, згинання й розгинання, супінація та пронація
кисті з додатковим обтяженням (початкове дозування – 0,5–1 кг).
Після зникнення болю у зоні операції (5–7 днів після операції)
включали серію ізометричних напружень м’язів плечового поясу. 

Другий період реабілітації – функціональний – починається в
середньому через 4–8 тижні після операції. Завданнями реабілітації
є: тренування м’язів-стабілізаторів плечового суглоба (ПС); віднов-
лення рухів у ПС у всіх площинах (згинання, розгинання, відведен-
ня, приведення, внутрішньої й зовнішньої ротації); відновлення
загальної працездатності пацієнта. Основними засобами реабіліта-
ції в цей період були фізичні вправи в басейні й тренажерному залі,
а також різні види масажу й фізіотерапії. У перші дні виконувалися
полегшені вправи для ПС із поступовим збільшенням амплітуди:
коливальні, відведення плеча з ковзанням по гладкій панелі та ін.
Темп ліквідації контрактури ПС повинен бути не форсованим.
Виключаються вправи на розтягання, ривкові вправи. З особливою
обережністю виконується зовнішня ротація, тому що цей рух є
стресовим для гленоїда. 

Завданнями третього періоду є: відновлення повної амплітуди
не тільки пасивних, але також активних рухів по всіх осях; віднов-
лення максимальної сили м’язів плечового поясу; відновлення
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загальної працездатності. Важливу роль відіграють вправи для роз-
витку пропріорецепції, необхідні для стабільності ПС при вико-
нанні складних за координацією рухів. 

СОЦІАЛЬНА ТА МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ 
У ЦЕНТРІ ДИТЯЧОЇ ОРТОПЕДІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ 

В м. МИКОЛАЇВ

Мирян А. М.,
доцент кафедри спеціальної освіти, здоров’я та соціального забезпечення

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету «Україна» 

kafedra.univer@mail.ru

У тезах подано аналіз діяльності обласного центру дитячої ортопедії
та реабілітації з фізичної, психологічної і соціальної реабілітації дітей-
інвалідів з вадами опорно-рухового апарату. Матеріали отримані шляхом
проведення аналізу дітей за соціальними групами, віком і статтю. 

In the article presents an analysis of the regional center of pediatric ortho-
pedics and rehabilitation of physical, psychological and social rehabilitation of
disabled children with musculoskeletal disorders. Materials are obtained by ana-
lyzing children by social groups, age and sex. 

Державний комплекс медичної і соціальної реабілітації дітей-
інвалідів (на базі центру ранньої медико-соціальної реабілітації,
обласного ортопедичного центру, 12 спеціалізованих шкіл-інтерна-
тів з нозологій, обласний центр «Інваспорт») був створений у 1994
році обласною державною адміністрацією. У грудні 2008 р. у м.
Миколаєві в новому приміщенні був відкритий обласний центр
дитячої ортопедії, фізичної, психологічної і соціальної реабілітації
дітей-інвалідів на ранній стадії захворювання. Центр надає різноп-
ланову кваліфіковану допомогу дітям з обмеженими можливостями
віком від 2 до 18 років. 

Центр має необхідні умови для втілення в життя сучасних тех-
нологій і методик фізичної, медико-соціальної та психологічної
адаптації неповносправних дітей до суспільного життя. 

Центр має чотири відділи (реєстрація, лікувально-ортопедична
майстерня, відділ адаптації дитини-інваліда до ортезу, фізичну та
соціальну реабілітацію через спеціальні корекційно-відновлюваль-
ні заняття у групі, відділ забезпечення проживання дітей-інвалідів
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за місцем виготовлення ортезів на час проходження курсу реабілі-
тації) і спеціальний пансіонат на 10 ліжок для дітей сільської місце-
вості. 

Комплектування груп здійснюється за віком, статтю і нозоло-
гіями та інтелектуальним розвитком. Діти направляються в центр
за путівками фонду захисту інвалідів. 

В обласному центрі ортопедії та реабілітації працюють педіатр,
невролог, ортопед, спеціаліст з лікувальної фізичної культури,
фізіотерапевт, логопед, психолог, що дає можливість оцінити зна-
чимість окремих патологічних станів у загальній картині захворю-
вання та визначити основні напрямки в реабілітації кожної дитини. 

Лікувально-ортопедична майстерня має сучасне обладнання
провідної німецької фірми «Otto Bock». Спеціалісти з виготовлення
ортопедичної продукції пройшли відповідну підготовку в
Харківському науково-дослідному інституті ортезування, протезу-
вання та відновлення працездатності. Майстерня центру виготов-
ляє апарати на всю ногу для дітей з деформацією нижніх кінцівок
внаслідок церебрального паралічу, з деформацією колінного сугло-
ба, для дітей з вродженою або набутою клишоногістю та з іншими
деформаціями стопи. 

Реабілітація дітей-інвалідів в обласному центрі здійснюється
комплексно за участю соціологів, психологів, ортезистів, вчителів
реабілітологів, спеціалістів поглибленого впливу та має індивіду-
альний характер з урахуванням індивідуальних здібностей дитини,
соціально-економічного стану сім’ї. 

Медична реабілітація дітей-інвалідів здійснюється через основ-
ний принцип – відновлення функціональної системи, а виконання
інтегральної індивідуальної програми реабілітації забезпечує подаль-
ший розвиток усіх функціональних систем, обумовлює ефективність
комплексної медико-соціальної реабілітації. Комплекс медичної
реабілітації включає в себе ортопедичну корекцію, лікувальну фізич-
ну культуру та механотерапію, гідрокінезотерапію, масаж, теплові
процедури, фізіотерапевтичні процедури та фітотерапію. 

Соціальна програма передбачає залучення дитини-інваліда до
дитячої спільноти, розширення його оточення, можливості спів-
праці в колективі, набуття навичок соціального поводження, фор-
мування життєвої компетентності, підготовку дітей з обмеженими
можливостями здоров’я до життя серед людей. 

Щороку в центрі дитячої ортопедії та реабілітації безкоштовно
отримують послуги 340 дітей переважно з такими нозологіями:
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церебральний параліч, плексопатія Ерба, органічні вроджені зміни
ЦНС, наслідки черепно-мозкових травм, спинно-мозкових гриж,
ортопедична патологія, пов’язана з вродженими вивихами кінці-
вок, вродженими аномаліями кінцівок, клишоногістю, деформа-
ціями та контрактурами тощо. 

Розроблені обласним Центром реабілітації тести і методики від-
новлення з урахуванням індивідуальних можливостей дозволяють
забезпечити розвиток поступальних рефлексів, які виконують
основну роль в збереженні м’язового тонусу помірної інтенсивнос-
ті. У подальшому вироблені і закріплені рефлекси приводять до
виправлення положення голови, тулуба, кінцівок. 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО
ЛІКУВАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Мовчан В. О.,
к. б. н., декан факультету біомедичних технологій 

Університету «Україна»
greendragoness16@ukr.net

Гарник Ю. А.,
координатор програми «Вирощуємо можливості», 

ГО «БАТЬКІВСЬКА СПІЛЬНОТА»
yuliya.harnyk@gmail.com

У сучасному світі людей з інвалідністю стає все більше, як і тих,
хто не має такого статусу, але має особливі потреби. І сучасні наука,
техніка, медицина та народна творчість пропонують багато засобів
для поліпшення їх стану. Наприклад, бджололікування, застосуван-
ня сауни, вібраційних теплих ванн, анімалотерапії, гарденотерапії і
т. д. Однак ці засоби розпорошені по різних центрах, санаторіях,
інтернатах і досвід їх застосування не узагалнюється і не розпов-
сюджується. 

Особливо важливим є різносторонній вплив на всі системи
організму для дітей із порушеннями ЦНС – адже чим раніше його
розпочато, тим більше шансів покращення стану. З іншого боку,
лікувальні і реабілітаційні/абілітаційні впливи мають продовжува-
тись усе життя – інакше можливе погіршення стану і втрата досяг-
нутого раніше прогресу. Для того, щоб діти і молодь з особливими
потребами мали оптимальні умови для розвитку, вони повинні
зануритись в інклюзивне лікувально-відновлювальне середовище.

людей з інвалідністю Секція IІІ



Функція такого середовища – поліпшувати здоров’я, стимулювати
розвиток усіх систем організму та формувати навички, необхідні
для соціалізації і самостійного життя. Основними елементами інк-
люзивного лікувально-відновлювального середовища є природний
режим освітлення, терапевтичне колористичне оформлення та гарде-
нотерапія. 

Світлу і кольору необхідно приділяти багато уваги при створен-
ні інклюзивного лікувально-відновлювального середовища,
оскільки 80 відсотків інформації людина отримує через зоровий
аналізатор. Природний режим освітлення як у приміщеннях, так і
надворі важливий для підтримання нормального ритму життя,
зміни добових і сезонних циклів активності всіх живих істот.
Яскраве неприродне нічне освітлення здатне призвести до безсон-
ня, порушення роботи всіх систем організму, числених хвороб, а
тьмяне денне освітлення у навчальних аудиторіях – навпаки, до
сонливості, неможливості зосередитись і загального зниження пра-
цездатності. 

Кольрова гама світла здатна безпосередньо впливати на психо-
логічний стан людини. Так, теплі оранжеві та жовтуваті відтінки
(кольори світанку та надвечір’я) найкраще використовувати для
ранку, оскільки вони сприяють м’якому пробудженню, налаштову-
ють на позитивний лад і для вечірнього часу – через їх заспокійли-
вий ефект. Джерела світла з нейтральним білим ідеальні для примі-
щень, в яких працюють протягом тривалого часу. Такі відтінки
найбільш відповідають полуденному сонячному світлу, тому орга-
нізм сприймає таке освітлення як сигнал до активної діяльності.
Лампи з високою емісією блакитного спектру не можна використо-
вувати тривалий час – вони надзвичайно активізують психіку
людини. При короткостроковому використанні таке світло стиму-
лює працездатність, а при довгостроковому можливий зворотний
ефект – гальмування, депресії. 

Терапевтичне колористичне оформлення приміщень та ландшаф-
ту розробив С. -A. Мадяр – український художник, вчений, коло-
рист. Він створив колірне адаптаційне середовище для гармонізації
психоемоційного стану людини, як в екстремальних умовах, так і в
повсякденному житті. В Інституті геронтології АМН України вплив
його кольородинамічних таблиць досліджували на стані пацієнтів,
які перенесли ішемічний інсульт в правій півкулі мозку. Оскільки
саме вона відповідає за емоційне життя людини, у таких хворих
зазвичай розвивається депресія. Після сеансів кольоротерапії
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пацієн ти відзначали, що у них покращився настрій, а дані електро-
енцефалографії підтвердили позитивний вплив спектрів на мозок
хворих в 84,6% випадків. Розроблену С.-A. Мадяром методику
«BIOCOLOR» («БІОКОЛОР» – спосіб корекції психофізіологічно-
го стану людини» свідоцтво № 7043 від 30. 01. 2003) у 2006 році заре-
єстровано як терапевтичну в Міністерстві охорони здоров’я
України. 

Гарденотерапія (лікувальне садівництво) містить у собі цілий світ
можливостей – від тренування органів чуття і релаксації до самоза-
безпечення екологічно чистими продуктами харчування. 

Насамперед – сенсорні сади. Грамотно спроектований садовий
простір активізує наші життєво важливі органи чуття – зір, нюх,
слух, дотик, смак – і тим самим благотворно впливає на психоемо-
ційний стан, а отже, і на здоров’я. Але найважливішим є те, що при
стимуляції моторних навичок пальців рук починає активізуватися
мовної центр. У сенсорному саду є можливість оточити дитину (чи
дорослого із затримкою розвитку) різноманітними ароматами, кві-
тами, формами, звуками і текстурою рослин, які можна помацати і
тут же спробувати на смак. Ці нові відчуття дають поштовх у роз-
витку нервової системи та інтелекту. Правильно задуманий і спро-
ектований, такий сад може бути як стимулюючим, так і розслаб-
люючим, заспокійливим. Наприклад, оточуючи себе блакитними,
індиговими і ніжно-синіми тонами ландшафту, людина потрапляє
в атмосферу «спокою моря», в зелено-білому просторі відчуває
приплив сили і надзвичайний підйом і т. д. Ароматичні рослини
також є важливим компонентом саду: аромати лаванди або жасми-
ну заспокоюють, ялівцю – збуджують. 

Останнім часом усе більшої популярності набуває міське фермер-
ство. Для людей з особливими потребами воно може стати і лікуван-
ням, і способом заробити на прожиток, і продуктовим самозабезпе-
ченням. Розроблено системи для вирощуваннят рослин у
контей нерах, що відкриває можливості для цілорічної гарденотерапії. 

Найбільш багатофункціональними і перспективними можуть
стати Теплі грядки Розума (ТГР) у контейнерному варіанті, оскіль-
ки тут не потрібна періодична заміна грунту і є можливість постій-
ної утилізації органічних кухонних відходів. Контейнер з габа ри та -
ми 1200´1200´400 мм, встановлений на платформі з колесами на
певній висоті, створює комфортні умови для роботи візочникам та
іншим категоріям користувачів, оскільки не потрібно низько нахи-
лятись до землі. В контейнері таких розмірів створюються умови
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для підтримання біотичного кругообігу, повноцінного функціону-
вання грунтової біоти і підтримання родючості грунту, – це є моду-
лем, розміри якого не можуть бути меншими, але їх може бути бага-
то для вирощування різних культур. Технологія створення ТГР
запатентована і добре висвітлена в літературі та в мережі Інтернет. 

Це лише деякі елементи інклюзивного лікувально-відновлю-
вального середовища, але вони найважливіші для більшості пацієн-
тів. Очевидно, що для повноцінного користування всіма здобутка-
ми наукової та практичної думки необхідно створити Модельний
центр, де будуть представлені усі відомі на цей час елементи інклю-
зивного лікувально-відновлювального середовища та працювати-
муть фахівці, які навчать їх правильному застосуванню з індивіду-
альним підходом до кожної дитини, підлітка і дорослого. Хто це
створить у нашій державі?

САНАТОРНИЙ ЕТАП ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРІХ 
ІЗ ЛЕГКОЮ ФОРМОЮ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Молотков О. Ю.,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко В. О.,

к. м. н., доцент, старший викладач кафедри фізичної терапії ерготерапії 
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій 

Університету «Україна»
molotkow@ukr.net

В даній роботі висвітлена актуальність проблеми цукрового діабету
легкої форми ІІ типу, що являє собою це захворювання та чим воно небез-
печне. Теорії, стосовно его виникнення та формування. Доведено ефек-
тивність санаторного лікування в боротьбі з цими захворюваннями. 

In this paper, the relevance of the problem of type 2 mild-type diabetes mel-
litus, which is this disease and what it is dangerous, is highlighted. Theories in
relation to its origin and formation. The efficiency of sanatorium treatment in the
fight against these diseases is proved.

Актуальність теми: цукровий діабет, швидко прогресуюче захво-
рювання, набуло в останні десятиліття епідеміологічного характеру
по поширенню в цілому світі. Кількість пацієнтів, які страждають
на цукровий діабет, у світі прогресивно збільшується. За оцінкою
експертів ВООЗ, до 2015 року в світі прогнозується приріст числа
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хворих, що страждають на цукровий діабет, до 300 млн. чоловік. За
даними Американської діабетологічної асоціації, щорічно виявля-
ється 800 000 нових випадків захворювання ЦД, переважна біль-
шість яких – пацієнти з цукровим діабетом 2 типу. 

Причини такого бурхливого зросту захворювання пов’язані зі
зміною способу життя людей, зниженням фізичної активності,
стреси, активні психоемоціональні процеси в суспільстві, нарос-
танням ожиріння внаслідок калорійнішого харчування, викорис-
тання в харчовій промисловості різноманітних замінників цукру та
смакових стимуляторів, ГМО, та інше. 

Небезпека такого бурхливого прогресування поширеності цук-
рового діабету криється в наростанні серцево-судинної летальності
людства, оскільки розвиток цукрового діабету супроводжується 
2–3-кратним зростанням судинних ускладнень, таких як ретинопа-
тія, нейропатія, нефропатія, інфаркти та інсульти. 

Медикаментозна терапія в клінічній практиці при лікуванні
цукрового діабету 2 типу застосовуються в прийомі пероральних
цукрознижуючих засобів. Обов’язковим компонентом комплекс-
ної терапії і реабілітації хворих цукровим діабетом являється сана-
торно курортне лікування в Трускавці. Відмічається позитивний
вплив, як на метаболічні (обмінні) порушення, так і на ускладнен-
ня зі сторони серцево-судинної, нервової і травної системи. 

Ще в далекому 1955 році, розроблені покази для скерування
хворих цукровим діабетом на курорт Трускавець: цукровий діабет
легкої і середньої степені важкості в стані стійкої компенсації без
схильності до гіпоглікемії і кетоацидозу і при відсутності вираже-
них ускладнень. 

В санаторії «Шахтар», спеціальна підготовка медперсоналу, тіс-
ний взаємозв’язок з спеціалізованим дієтичним харчуванням, ліку-
вальними і діагностичними кабінетами привели до значного
покращення ефективності санаторно-курортного лікування цукро-
вого діабету. Результати лікування хворих цукровим діабетом на
курорті багато в чому обумовлені адекватністю призначення проце-
дур. Для цього в перші дні перебування хворого в санаторії оціню-
ють, згідно класифікації експертів ВОЗ, клінічну форму діабету,
степінь важкості, стан компенсації і наявність ускладнень. 

Комплексне лікування хворих цукровим діабетом на курорті
Трускавець включає санаторно-курортний режим, дієтотерапію,
цукрознижуючі препарати, внутрішній прийом мінеральних вод,
різноманітні ванни і гідропатичні процедури, лікувальну фізкультуру,
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психотерапію, озокерит і апаратну фізіотерапію по показам, як
правило при ускладненнях. 

Мета: вивчення ефективності комплексного застосування
методів санаторного лікування. 

Об’єкт: Санаторне лікування при легкої формі цукрового діабе-
ту ІІ тіпу. 

Предмет: особливості комплексу санаторного лікування при
цукровому діабеті легкої форми ІІ типу . 

Методи дослідження: дієта № 9, мінеральні води, слабосульфід-
ні хлоридно-натрієві мінеральні або штучні вуглекислі ванни, ліку-
вальна фізкультура. 

Вивчення процесів, що виникають в організмі людини при цук-
ровому діабеті, дозволило значно поліпшити профілактику і ліку-
вання цукрового діабету легкої форми. 

Використання поряд з іншими засобами лікування цукрового
діабету фізкультури, дієти та мінеральна вода надає позитивну дію
на хворого. Лікувальна фізкультура при діабеті знижує рівень цукру
в крові, покращує загальне самопочуття діабетика, підвищує його
працездатність. Заняття лікувальною фізкультурою рекомендовані
всім хворим на цукровий діабет, за винятком тих діабетиків, у яких
є хвороби і розлади, не показані для її застосування. 

Висновки. Застосування лікувальної гімнастики, масажу та
методів фізіотерапії у складі комплексної реабілітаційної програми
на амбулаторному етапі сприяє зменшенню як суб’єктивних, так і
об’єктивних проявів діабетичної полінейропатії. 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 
НА ОСТЕОХОНДРОЗ

Мудренко Т. О.,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Інституту

соціальних технологій Університету «Україна»
mudrenko2013@ukr.net

Науковий керівник: Колядич О. І., старший викладач 

Остеохондроз є дуже актуальною проблемою сьогодення. Остео -
хондроз хребта є дегенеративно-дистрофічним ураженням міжхребцевих
дисків незапального характеру. Дегенерація – процес переродження здо-
рових тканин хребта, при якому вони стають нееластичними, а дистро-
фія – порушення їх живлення. Дана стаття присвячена дослідженню
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захворювання остеохондроз. З’ясовано причини, клінічні прояви та
особливості лікування осіб, що страждають на остеохондроз хребта.
Рекомендовано основні методи реабілітації хворих. 

Ключові слова: остеохондроз, спондильоз, дискоз, протрузія міжхреб-
цевого диска, міжхребцева грижа, корінцевий синдром, міофасціальний
синдром. 

Osteochondrosis is a very topical problem nowadays. Osteochondrosis is a
degenerative-dystrophic lesion of non-inflammatory intervertebral discs.
Degeneration is the process of regeneration of healthy spinal tissues, in which
they become inelastic, and degeneration – a violation of their nutrition. The
article is devoted to the study of the disease of osteochondrosis. The reasons,
clinical manifestations and features of treatment of persons suffering from
spinal osteochondrosis are found out. The basic methods of rehabilitation of
patients are recommended. 

Key words: osteochondrosis, spondylosis, diskosis, protrusion of interverteb-
ral disc, intervertebral hernia, root syndrome, myofascial syndrome. 

Остеохондроз — це дегенеративно-дистрофічне ураження між-
хребцевих дисків незапального характеру. Дегенерація – це процес
переродження здорових тканин хребта, при якому вони стають
нееластичними, а дистрофія – порушення їх живлення. 

Вперше термін «остеохондроз» запропонував німецький вчений
Хільдебранд у 1933 році для визначення дегенеративних змін в між-
хребцевих дисках. Наступні дослідження показали, що в окремих
випадках більше страждають хребці, цей вид захворювання позна-
чили як спондильоз (грецькою «спондилос» — хребець). В інших
випадках хвороба вражає міжхребцеві диски, і її назвали дискоз. Але
найбільш розповсюдженим залишився термін і назва остеохондроз. 

Важкі фізичні навантаження, перенесені раніше травми,
загальна нерозвиненість м’язового корсета, спадковий фактор,
порушення водно-сольового обміну в кістково-зв’язкового апарату
хребта часто призводять до остеохондрозу. Основними причинами
є малорухливий спосіб життя людини, та неправильне харчування.
Через погіршення кровопостачання структур хребта диск між хреб-
цями стає менш еластичним, знижується його висота, на поверхні
тіл хребців з’являються кісткові розростання, в дрібних м’язах, що
прикріплюються до хребта, з’являються ділянки вираженого спазму.
Все це призводить до обмеження рухливості хребта і болю. Якщо в
процес втягуються нервові корінці, що відходять від спинного мозку
(вони можуть пошкоджуватися остеофітами, потовщеними 
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зв’язками, м’язами, а також грижами міжхребцевих дисків), з’явля-
ються різкі стріляючі болі, що віддають в руку чи ногу, оніміння та
слабкість в кінцівках. 

Восновному остеохондроз вражає людей після сорока років, але
буває і в молодшому віці. З віком кровопостачання міжхребцевих
дисків знижується. Їх живлення починає відбуватися дифузно:
необхідні речовини надходять з сусідніх тканин, а не з потоком
крові. В результаті диск починає руйнуватися. 

Протрузія міжхребцевого диска – це патологічний процес в
хребті, при якому міжхребцевий диск вибухає в спинномозковий
канал без розриву фіброзного кільця. Не є самостійним захворю-
ванням, але однією зі стадій остеохондрозу, за якою слідує грижа.
Найчастіше локалізується в поперековому і шийному відділах. 

Міжхребцева грижа – зміщення пульпозного ядра міжхребце-
вого диска з розривом фіброзного кільця. Найбільш часто зустріча-
ються грижі міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу
хребта, значно рідше спостерігаються грижі в шийному відділі
хребта, найбільш рідкісні – в грудному відділі. 

Спондильоз – захворювання хребта, що характеризується
деформацією хребців за рахунок розростання кісткової тканини на
їх поверхні. Спондильоз фіксує ділянку, що піддається переванта-
женню, викликаючи подразнення нервових закінчень. Хворі відчу-
вають тупий, ниючий локальний біль і важкість у хребті. Це супро-
воджується напруженням м’язів навколо рухового сегменту, що
погіршуює амортизаційну функцію хребта. 

Корінцевий синдром є досить частим невралгічним синдромом,
який включає комплекс симптомів, що виникає в результаті здавлю-
вання спинномозкових корінців. Cиндром може проявлятися у вигля-
ді болю в абсолютно різних місцях: в шиї, кінцівках, попереку і навіть
в області внутрішніх органів, наприклад, в області серця або шлунка.
Цей синдром може розвинутися при спинномозковій грижі, спонди-
лоартрозі, компресійному переломі хребців, спондилолістезі, розвит-
ку пухлини, боковому зміщенні тіл хребців, здавлюванні корінця біч-
ними остеофітами, а також інфекційному ураженні хребців. 

Міофасціальний синдром є однією з найчастіших причин хро-
нічного болю. В основі міофасціального синдрому лежить форму-
вання в м’язах тригерних точок, подразнення яких викликає не
тільки локальний, але й відображений біль. Активні точки викли-
кають спонтанний біль, часто в проекційній зоні, і обмежують ско-
ротливі можливості м’язів, в якій вони сформувалися. 
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Лікування даної проблеми включає правильний психофізичний
режим; раціональне харчування; оздоровлення всього організму;
індивідуальний підбір і призначення засобів, які мають знеболюю-
чий, протизапальний, протинабряковий, спазмолітичний, розслаб-
ляючий, регенеруючий, відновлюючий характер; ЛФК, масаж,
фізіотерапія та інші методи фізичної реабілітації. 

Комплексне поєднання кількох методів значно доповнює одне
одного і підсилює та пришвидшує досягнення результату, діючи на
всі ланки патогенезу захворювання цивілізації – остеохондрозу. 

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
І ЕЛЕКТРОЛІКУВАННЯ ПРИ ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ 

У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Олійник В. В.,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко В. О.,

к. мед. н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії 
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій 

Університету «Україна»

За даними різноманітних наукових джерел на даний час порушення
постави складає приблизно 11–38% з усіх дітей середнього шкільного віку
в Україні. При вивченні літератури було визнано, що заняття лікуваль-
ною фізичною культурою і електролікування є пріоритетом для боротьби
з порушеною поставою. До цієї зв’язки висовуються питання, стосовно
вивчення причин, що визиває ці порушення, підборка методик, корекцій,
раціональна організація занять. Але проблема щодо формування постави з
використанням різноманітних засобів фізичного виховання в умовах
школи ще до кінця не вивченою. Оскільки методичні положення недос-
татньо обґрунтовані щодо використання фізичних вправ для розвитку
фізичних якостей з метою раціонального впливу на поставу дітей. 

According to various scientific sources, at present the breach of posture is
approximately 11–38% of all children of middle school age in Ukraine. In the
study of literature, it was recognized that training in physical therapy and elec-
trotherapy is a priority in order to combat the disrupted posture. To this connec-
tion, questions are posed in relation to the study of the reasons that causes these
violations, a selection of techniques, corrections, rational organization of classes.
But the problem of formation of posture with the use of various means of physical
education in school conditions is not yet fully understood. Since the methodolo-
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gical provisions are not well-grounded with regard to the use of physical exerci-
ses for the development of physical qualities in order to rational influence on the
posture of children. 

Постава – це вміння без особливої напруги зберігати правильну
позу в різних положеннях: сидячи, при ходьбі, під час ігор. При
правильній поставі голова і тулуб під час ходьби знаходяться на
одній вертикальній лінії, плечі розгорнуті, злегка опущені і обидва
знаходяться на одному рівні, лопатки притиснуті, груди злегка
опуклі, живіт втягнутий, вигини хребта виражені нормально, ноги
випрямлені в колінних і тазостегнових суглобах. Правильна поста-
ва цінна тому, що при ній для всіх внутрішніх органів створюються
найбільш благополучні умови функціонування, а рухи людини
найбільш природні, економічні та результативні. 

Оскільки діти сьогоднішнього поління багато часу проводять в
сидячому положенні бут то за телевізором чи комп’ютером, то і
постава їх погіршується з кожним днем. Можна судити, що такі
діти мало проводять часу на свіжому повітрі, ведуть малорухливий
спосіб життя, з цього випливають різноманітні захворювання.
Порушення постави – це хвороба, але дитина з порушеною поста-
вою знаходиться в групі ризику з приводу патології хребта, захво-
рювання дихальної системи, травної системи. 

Проблема сьогодення полягає в тому, що діти середнього
шкільного віку з порушенням постави в даний час збільшується, а
не зменшується. 

Мета: розробити ефективну програму фізичної реабілітації для
дітей середнього шкільного віку при порушенні постави. 

Під час проведення експерименту використано загальновідомі
методи дослідження, які дозволили визначити найбільш ефективні
засоби фізичної реабілітації. Акцентовано увагу на використанні
лікувальної гімнастики, дихальних вправ і технік, масажу в поєд-
нанні з водними процедурами, елементами мануальної терапії.
Розроблено формат проведення електролікування дітей середнього
шкільного віку при порушенні постави. 

Отримана позитивна динаміка зрушень у покращенні постави у
дітей середнього шкільного віку і доведено необхідність самостійного
регулярного виконання фізичних вправ з фрагментарним проходжен-
ням електролікування в умовах реабілітаційних центрів за місцем про-
живання, в умовах санаторно-курортного лікування. Акцентовано
увагу на тривалому періоді реабілітації дітей з порушенням постави. 
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Здоров’я дорослого населення в звичайній мірі визначене здоров’ям
дітей. Серед патології опорно-рухового апарату сколіоз займає особливе
місце. Наукова новизна дослідження полягає в успішному поєднанні кла-
сичних та сучасних методик реабілітації при сколіозі у дітей. Мета
дослідження – науково обґрунтувати, розробити і експериментально
апробувати оригінальну методику лікувальної гімнастики, в яку були
залучені елементами «хатха-йоги», серед дітей молодшого шкільного віку,
що страждають на сколіоз ІІ ступеня. 

The health of the adult population is usually determined by the health of chil-
dren. Among the pathology of the musculoskeletal system, scoliosis occupies a spe-
cial place. Scientific novelty of the research is a successful combination of classical
and modern methods of rehabilitation of scoliosis in children. The purpose of the
research is to scientifically substantiate, develop and experimentally test the origi-
nal method of therapeutic gymnastics, which includes elements of «hatha yoga»
among children of junior school age who suffer from scoliosis of the second grade. 

Здоров’я дорослого населення в звичайній мірі визначене здо-
ров’ям дітей. Тому що багато форм патологій формується у дитин-
стві. Ріст захворюваності дітей шкільного віку може створювати
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серйозні соціальні, економічні та психологічні проблемі як дітей,
так і для суспільства в цілому. 

Відомо, що функціональні порушення опорно-рухового апара-
ту в дитячому віці представляють велику небезпеку, якщо вони
своєчасно не виявлені і не прийняті заходи для їх усунення.
Статистичні дані при сколіозі вельми невтішні. 

Серед патології опорно-рухового апарату сколіоз займає особли-
ве місце. Перші ознаки можуть з’явитись у будь-якому віці, починаю-
чи від народження дитини. Це тяжке захворювання становить велику
соціальну проблему, а тому постійно привертає до себе увагу вчених. 

Сколіоз – досить поширена хвороба дитячого та підліткового
віку, що характеризується розвитком складної, багатоплощинної
деформації хребта і нерідко призводить до ускладнень з боку серце-
во-судинної, дихальної та нервової систем, а іноді стає причиною
інвалідизації та передчасної смерті. За статистикою, в Україні
кожна 4-та дитина має порушення постави, а 5–6-а людина з кож-
ної 1000 населення хворіють на сколіоз. 

Основними заходами для вирішення цього питання є консерва-
тивне лікування та реабілітація хворих на цю патологію. 

Проблема фізичної терапії у комплексному лікуванні сколіозу
остається актуальною, тому це зумовило вибір дипломної роботи. 

Наукова новизна дослідження полягає в успішному поєднанні
класичних та сучасних методик реабілітації при сколіозі у дітей. 

Розроблена та впроваджена оригінальна методика лікувальної
гімнастики з елементами «хатха-йоги», яка застосовується на
заняттях у лікарняному закладі та вдома, сприяє покращенню фун-
кціонального стану опорно-рухового апарату, укріпленню м’язової
системи, розвитку м’язової витривалості до статичних положень,
процесу формування навику утримання коригованого положення
тіла та процесу дихання. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати, розробити і експе-
риментально апробувати оригінальну методику лікувальної гімнас-
тики, в яку були залучені елементами «хатха-йоги», серед дітей
молодшого шкільного віку, що страждають на сколіоз ІІ ступеня. 

В роботі були використані загальноприйняті методи досліджен-
ня, які показало, що використання гімнастичних вправ та методич-
них принципів «хатха-йоги» дозволило підвищити статичну витри-
валість м’язів тулуба і сприяло формуванню стійкого навику
збереження коригованого положення тіла, а використання повного
йогівського дихання сприяло покращенню роботи дихальної систе-
ми у дітей, хворих на сколіоз ІІ ступеню. 
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Актуальність питання ефективної реабілітації дітей з наслідками
ДЦП пояснюється тим, що у всьому світі і в Україні спостерігається
тенденція до збільшення кількості захворювань і травм нервової системи,
які є причиною захворювання. В той же час широкий перелік сучасних
методик та підходів до реабілітації хворих на ДЦП дає можливість дося-
гати максимального ефекту, відновлення втрачених рухових функцій та
включення людей з церебральним паралічем до активної соціально-побу-
тової діяльності, забезпечення таким чином їх повноцінного функціону-
вання у різних сферах сучасного життя. Основним завданням ефективної
реабілітації на сьогодні є розробка індивідуальної методики абілітації для
кожного пацієнта з урахуванням конкретних його особливостей та
досягнень фізичної терапії. 

The issues of effective rehabilitation of the children with cerebral palsy with
moderate movement disorders are the particular relevance today. The cause of
the fact is the trend of increasable the number of diseases and injuries of the
nervous system, which is the principle point of diseases. At the same time the list
of modern techniques of rehabilitation patients with cerebral palsy give to us the
chance to restore movement functions which had been lost as much as possible,
to include these people to the active social and domestic processes and to ensure
their full-fledged activities in various life areas. The main task of the modern
effective rehabilitation is development the individual abilitation technique for the
every patient with his particularities considering with the modern achievements of
fisical therapy. 

Збільшення упродовж останніх років кількості дітей з рухови-
ми, мовленевими та психічними розладами, спричиненими ДЦП,
широкий перелік методів та підходів до відновлення життєво необ-
хідних функцій ставлять особливо гостро проблему вироблення
індивідуальних методик фізичної реабілітації (ІМФР) для кожного
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окремого пацієнта з урахуванням його фізичного стану, психічних,
психологічних особливостей, емоційних та соціально-побутових
факторів. ІМФР має поєднувати в собі окремі елементи різних
апробованих та експериментальних методик та виступати невід’єм-
ною частиною індивідуальної програми реабілітації пацієнта, яка за
змістом є набагато ширшою та охоплює аспекти включення його у
різні сфери людського життя. 

Мета дослідження: визначення ефективності різних методик
реабілітації при їх комплексному та диференційованому застосу-
ванні при середньому ступені рухових порушень у дітей з наслідка-
ми ДЦП. 

Основні завдання роботи:
– аналіз факторів ефективності роботи з пацієнтами та резуль-

татів;
– впливу на організм окремих вправ, методик та поєднання їх різ-

номанітних елементів упродовж окремих реабілітаційних періодів;
– розробка методичних рекомендацій щодо створення індиві-

дуальної методики фізічної реабілітації при середньому ступені
рухових порушень у дітей з наслідками ДЦП. 

Головною проблемою у сучасній реабілітації пацієнтів з ДЦП є
те, що в окремих клініках застосовують, як правило, одну методику
реабілітації, розроблену на базі цих же медичних та реабілітаційних
центрів. По закінченні курсу інтенсивної реабілітації пацієнта
виписують з рекомендаціями продовжувати дотримуватись того ж
монопідходу. Обираючи один, як їм здається, максимально ефек-
тивний метод, батьки дітей з ДЦП часто не замислюються, що
монометодика може враховувати не всі ресурси враженого паралі-
чем організму, не всі фактори психологічного впливу та фізичної
ефективності вправ та завдань. 

Практично кожна з сучасних методик реабілітації має певні об -
ме ження для застосування у окремих пацієнтів (пов’язаних, зокре-
ма, з супутніми захворюваннями) або навпаки не спроможна пов -
ніс тю використати реальний фізичний та психо-емоційний
потен ціал дитини. Тож назріває необхідність пошуку серед різних
мето дів реабілітації окремих вправ, способів їх виконання, мотива-
ційних підходів та інших факторів з метою їх органічного поєднання
для досягнення максимального ефекту у окремо взятого пацієнта. 

Дослідження проблеми формування ефективної індивідуальної
методики фізичної реабілітації для конкретної дитини проводило-
ся в динаміці впродовж декілька років. При цьому виявилися періо-
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ди активних покращень, неефективної та малоефективної реабілі-
тації. Такий підхід дозволив сформувати основні принципи підбору
та поєднання елементів різних методик, застосування мотивацій-
них факторів і, таким чином, включення до роботи максимально
повного фізичного та психоемоційного ресурсу дитини. 

Висновки
Для досягнення максимального ефекту в роботі з дитиною з

наслідками ДЦП фізичний терапевт має на основі проведеної діаг-
ностики та експериментального тестування розробити індивідуаль-
ну методику фізичної реабілітації. 

ІМФР – має бути кінцевим продуктом спільної праці фізично-
го терапевта, дитини з ДЦП та її батьків. При цьому ІМФР не
можуть перебувати в стадії остаточного завершення, оскільки
фізичний та психо-емоційний стан пацієнта постійно змінюється
під впливом занять та інших факторів. Тому ІМФР потребують
періодичної корекції та вдосконалення з урахуванням досягнень
дитини та фахівців в галузі фізичної терапії та реабілітації. 

Фізична терапія дітей з наслідками ДЦП середнього ступеню не
повинна обмежувати цілі дитини та батьків, втім, має окреслювати
реальні, видимі горизонти досягнень на чітко окреслених часових
проміжках. 

СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗАСОБАМИ МУЗЕЮ

Петренко Е. О.,
IV курс, група ПЗ-43, спеціальність «Правознавство»,

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
(095)-531-92-67

Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

В данному дослідженні розглянута проблема соціокультурної адап-
тації людей з особливими потребами музейними засобами. Запропо но -
ваний авторський алгоритм роботи працівника музейного закладу з різни-
ми категоріями людей з інвалідністю залежно від типу дефекту. Основна
увага приділена осмисленню міжнародного досвіду і можливостей його
використання в практиці спеціальної психології та музейної роботи в
Україні, що спрямовано на позитивний психологічний ефект. 

In this stady the problem of sociocultural adaptation of people with special
needs in the museum isconsidered. The author’s algorithm of work of the emplo-
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yee ofmuseum institution with various categories of people withdisabilities depen-
ding on defect type is offered. The mainattention is paid to judgment of the inter-
national experienceand opportunities of its use in practice of special psychology-
and museum work in Ukraine, which is directed on positivepsychological effect. 

Розвиток сучасного суспільства України і процеси євроінтегра-
ції ставлять питання забезпечення захисту прав громадян країни, і
особливо тих, хто потребує її найбільше, зокрема – людей з особ-
ливими потребами. 

Залучення інвалідів до культурного середовища є одним з пріо-
ритетних напрямків державної політики України. 

Метою данного дослідження є осмислення теми «соціокультур-
на реабілітація людей з особливими потребами музейними засоба-
ми» на українському просторі. 

Згідно статті 2 Закону України «Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні» інвалідом є особа зі стійким розладом
функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм
або з уродженими дефектами, що приводить до обмеження життє-
діяльності, до необхідності в соціальній допомозі та захисті.
Взагалі, інвалідність – це специфічна ситуація розвитку й стану
особистості, що супроводжується обмеженнями життєдіяльності в
найрізноманітніших її сферах. З метою гуманізації та демократиза-
ції суспільних процесів поняття інвалід заміняється таким понят-
тям як «людина з обмеженими можливостями». 

Залежно від типу порушення людей з особливими потребами
виокремлюють такі категорії з:порушеннями слуху (глухі, оглухлі,
зі зниженим слухом); порушеннями зору (сліпі, осліплі, зі зниже-
ним зором); порушеннями інтелекту (розумово відсталі, із затрим-
кою психічного розвитку); мовленнєвими порушеннями; пору-
шеннями опорно-рухового апарату; складною структурою
порушень (розумово відсталі сліпі чи глухі; сліпоглухонімі та ін. );
люди з емоційно-вольовими порушеннями та особи з аутизмом. 

Аналіз здатності інваліда до збору й обробки інформації дозво-
ляє виділити три градації:здатен до збору й обробки інформації;зда-
тен до збору інформації при відсутності здатності до її обробки; не
здатен до збору й обробки інформації. З останньою категорією осіб,
працівники музейних закладів,зазвичай, не стикаються. Дані прак-
тичні рекомендації є авторською спробою синтезу знань зі спеці-
альної психології, дефектології, музейної педагогіки і результатом
консультативної практики з формування готовності працівників до
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роботи з людьми з особливими потребами. Методи соціокультурної
реабілітації музейними засобами мають значні відмінності для кож-
ної з вищезазначених категорій осіб з особливими потребами, але
етап підготовки має свої спільні особливості. 

Розв’язання розглянутої проблеми вимагає подальших компл-
ексних досліджень, що може бути реалізовано завдяки аналізу
практичних аспектів соціокультурної реабілітації інвалідів музей-
ними засобами; дослідження індивідуально-психологічних власти-
востей осіб в залежності від типу інвалідності; розроблення систе-
ми психологічної корекції засобами мистецтва. 

ЕРГОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

ОСІБ ІЗ ПАТОЛОГІЯМИ ХРЕБТА

Печерських В. В.,
лікар, мануальний терапевт, 

травматолог-ортопед оздоровчого центру «Планета здоров`я», 
аспірант Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки
inklab@ukr.net

У тезах науково обґрунтовано й проаналізовано особливості ерготе-
рапії як методу реалізації психолого-педагогічного супроводу осіб із пато-
логіями хребта. Встановлено, хвороби хребта займають важливе місце в
загальній структурі патології опорно-рухового апарату. Обґрунтовано,
що метод ерготерапії полягає у специфічному виконанні відібраних видів
діяльності, відповідних технік і прийомів для того, аби повторно досягну-
ти, покращити чи підтримати особистісну компетенцію дій осіб із пато-
логіями хребта у повсякденному житті та праці. На основі аналізу
наукових джерел та практичної діяльності визначено етапи та умови
успішного ерготерапевтичного втручання осіб із патологіями хребта. 

The theses have scientifically substantiated and analyzed the features of
ergotherapy as a method of implementation of psychological and pedagogical
support of persons with spinal pathologies. Established, the diseases of the spine
occupy an important place in the overall structure of the pathology of the loco-
motor apparatus. It is substantiated that the method of ergotherapy consists in the
specific performance of the selected types of activity, corresponding techniques
and techniques in order to reapply, improve or support the personal competence
of the actions of persons with spinal pathologies in everyday life and work. On the
basis of analysis of scientific sources and practical activities, the stages and con-
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ditions of successful ergotherapeutic intervention of persons with spinal patholo-
gies have been determined. 

Хвороби хребта займають важливе місце в загальній структурі
патології опорно-рухового апарату. Означена недуга більшою
мірою характерна для дорослого населення. Це пов’язано з вікови-
ми особливостями організму людини. 

Констатовано, що психолого-педагогічний супровід осіб із
патологіями хребта має такі особливі характеристики: об’єднання
педагогічної допомоги; фокусування на особистості осіб із патоло-
гіями хребта (реалізації потенційних можливостей, розкритті інди-
відуальних особливостей особистості); підтримка оптимально зна-
чущих якостей особистості; корекція вад розвитку; поліпшення
соціальної адаптації й інтеграції осіб із патологіями хребта тощо. 

Диференційований діагноз болей у спині досить часто являє
собою важливе завдання, для вирішення якого потрібно досліджу-
вати широкий спектр можливих причин. Такі терміни, як «синдром
шийного відділу хребта» або «синдром поперекового відділу хреб-
та» є сумнівними, оскільки не визначають ні локалізації, ні приро-
ди захворювання [1]. 

Після збору анамнезу, будь-якому обстеженню хребта має пере-
дувати клінічне обстеження, яке потребує детального вивчення
змін у хребті, що викликані виниклими причинами у нижніх кін-
цівках чи м`язах. Обстеження починається з огляду, у ході якого
оцінюється осанка, вивчаються положення плечового поясу і тазу,
різноманітні відхилення лінії хребта від вертикальної та форма
спини. 

В осіб із патологіями хребта першим етапом обстеження є
визначення локалізації та причини захворювання. Пошкодження
тканин, запалення й тяжкі дегенеративні видозміни зазвичай ство-
рюють характерну клінічну картину у відповідності до рентгеноло-
гічного та лабораторного підтвердження. Вибір додаткових методів
залежить від напрямків обстеження. Зокрема, метод ерготерапії,
який полягає у специфічному виконанні відібраних видів діяльнос-
ті, відповідних технік і прийомів для того, аби повторно досягнути,
покращити чи підтримати особистісну компетенцію дій осіб із
патологіями хребта у повсякденному житті та праці [3]. 

Метод ерготерапії ґрунтується на досягненнях медичної, психо-
лого-педагогічної та соціальних наук та рекомендовано людям різ-
ного віку із руховими, сенсомоторними порушеннями. 
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На основі аналізу наукових джерел встановлено, що ерготера-
певтичне втручання складається із таких етапів, як-от:

1) діагностика (передбачає вивчення впливу фізичних обмежень на
життєдіяльність людини та рівень її функціональних можливостей);

2) визначення цілей та завдань ерготерапевтичного втручання
(повернення хворого до навчання, праці, відновлення попередньо-
го положення соціального середовища);

3) створення програми ерготерапевтичного втручання, що
передбачає вибір видів діяльності, методик і прийомів, необхідних
для досягнення поставлених цілей);

4) проведення ерготерапевтичних заходів, спрямованих на
забезпечення осіб із патологіями хребта необхідними умовами для
виконання певного виду діяльності;

5) оцінювання ефективності здійснення ерготерапевтичного
втручання. 

Сучасною наукою [2; 3] визначено умови успішного ерготера-
певтичного втручання: цілеспрямований характер ерготерапевтич-
ного процесу, особистісно-орієнтований підхід у наданні ерготера-
певтичної допомоги, активна діяльність людини у ході сприймання
та засвоєння матеріалу, позитивна мотивація діяльності, макси-
мальна наочність ерготерапевтичних занять та взаємодія фахівця з
родиною особи із патологіями хребта. 

Встановлено, що діяльність в ерготерапії поділяється на щоденну
активність (особиста гігієна, прийом їжі, функціональне спілкування
тощо), продуктивну діяльність (домашні обов’язки, отримання освіти,
оплачувана чи волонтерська робота), дозвілля (гра, хобі, відпочинок). 

Таким чином, головна ідея застосування методу ерготерапії при
здійсненні психолого-педагогічного супроводу полягає у тому, що
особи із патологіями хребта, виконуючи певні вправи, шляхом
активних занять набувають, відновлюють чи удосконалюють умін-
ня і навички повноцінного життя. 
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Проведено аналіз інвалідизації населення України у порівнянні зі сві-
товими даними. Встановлено особливості первинної інвалідності серед
працездатного і дорослого населення. Визначена структура інвалідності
серед хвороб системи кровообігу, кістково-мязової та нервової систем,
психічних розладів. Обгрунтовано стратегію комплексної реабілітації при
основних класах захворювань. 

The analysis of disability of the population of Ukraine in comparison with
world data is carried out. The peculiarities of primary disability among the able-
bodied and adult population are established. The structure of disability among
the diseases of the circulatory system, bone and muscular and nervous systems,
and mental disorders is determined. The strategy of complex rehabilitation for the
main classes of diseases is substantiated. 

Ключове місце в оцінці здоров`я належить інвалідності з ураху-
ванням її високої розповсюдженності й різноманіття соціально
значущих впливів, як найважливіших показників здоров`я насе-
лення. Україна підписала Конвенцію ООН про права інвалідів, тим
самим взяла на себе зобов`язання зі створення суспільства, в якому
вони користуватимуться всіма правами нарівні з іншими, без дис-
кримінації. Таким чином, проводиться послідовна робота щодо
переходу від медичної до соціальної моделі інвалідності: створення
умов для інтеграції осіб з інвалідністю до активного суспільного
життя, підвищення державних гарантій у досягненні вищих соці-
альних стандартів у їх матеріальному забезпеченні, створення для
них сприятливого середовища, забезпечення активної взаємодії
державних органів та громадських організацій у розв`язані проблем
осіб з інвалідністю. Розвиток демократичного суспільства в Україні
також потребує нових стратегій і підходів щодо формування соці-
альної політики стосовно осіб з інвалідністю. [1]

За оцінками ВООЗ, більше 1 мільярда людей мають будь-яку
форму інвалідності, що становить майже 15% населення світу. Від
110 ( 2,2%) до 190 млн ( 3,8%) осіб віком 15 років і старше відчува-
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ють значні труднощі у функціонуванні. Показники інвалідності
зростають у зв`язку з постарінням населення і ростом тягаря хро-
нічних порушень здоров`я. 

В Україні у 2017 році первинна інвалідність серед дорослого
населення не змінилась та склала 43,0 на 10 тис. населення ( 135 674
осіб). Рівень первинної інвалідності серед населення працездатно-
го віку також залишився на попередньому рівні та склав 48,8 на
10 тис. населення ( всього 110 820 осіб ). Вперше за останні три
роки спостерігається зниження первинної інвалідності серед пра-
цюючих ( на 1,4% ). Серед дорослого населення переважають особи
з інваладністю третьої групи: питома вага 52,4% (2016 р. — 52,5%).
Відсоток осіб з інваладністю другої групи – 35,7 (2016 р. — 35,6%);
першої групи – 11,9%, у тому числі, 4,2% I А групи та 7,7% I Б
(2016 р. — відповідно 4,3% та 7,6%). Серед населення у працездат-
ному віці за питомою вагою переважають особи з інваладністю тре-
тьої групи: 58,7% (2016 р. — 58,5%). Особи з інваладністю другої та
першої груп: 33,9% та 7,4% (2016 р. – 34,2% і 4,6%), у тому числі I А
групи – 2,7% та I Б – 4,7% (2016 р. – 2,7% та 4,6%). Упродовж остан-
нього десятиріччя інваладність серед сільського населення – як
дорослого, так і працездатного – перевищує таку у міського [5, 6].

У структурі первинної інваладності серед дорослого та працездат-
ного населення зберігається тенденція останніх років: новоутворення,
у тому числі злоякісні, конкурують з серцево-судинними захворюван-
нями і хворобами кістково-м`язової системи та сполучної тканини. 

Хвороби системи кровообігу продовжують посідати перше
місце в структурі причин первинної інвалідності серед дорослого
населення України (22,8%) і друге – серед працездатного (20,1%). В
класі хвороб системи кровообігу продовжує превалювати первинна
інвалідність від цереброваскулярної паталогії (9,8%) та ішемічної
хвороби серця (7,9%); у працездатних відповідно 8,3% і 7,4%.
Реєструється за останні п`ять років збільшення частки молодих осіб
(до 39 років), які первинно визнані інвалідми в наслідок ХСК.
Провідна роль у стійкій втраті працездатності визначає пріоритет-
ність профілактики серцево-судинних захворювань і удосконален-
ня спеціалізованої кардіологічної і медико-соціальної допомоги. 

Протягом останнього року зріс показник первинної інваліднос-
ті від хвороб кістково-м`язової системи і сполучної тканини серед
дорослих (на 10,2%) і працездатних (на 12,1%); також збільшилась їх
питома вага у загальній структурі (відповідно 12,6% і 13,3%). Хвороби
кістково-м`язової системи важко лікувати, повної реабілітації хворих
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тільки медичними засобами досягти не вдається. Однак за допомо-
гою сучасного відновного лікування не рідко можна попередити
інваладність або зменшити її тяжкість, наприклад, внаслідок трав-
ми, деяких форм фіброзної дистрофії, туберкульозу й доброякісних
пухлин кісток та низки інших патологічних процесів. 

Хвороби нервової системи формують суттєву соціальну та еко-
номічну проблему у всьому світі, спричиняють значні економічні
втрати, що пов`язано з інвалідизацією від цієї паталогії. За даними
ВООЗ, 25% функціональних розладів у світі обумовлено захворю-
ваннями нервової системи, в Європі – 35%. Інсульт, деменція, епі-
лепсія, та хвороба Паркінсона – найбільш часті, що ведуть до інва-
лідності і смертності у світі. 

Цереброваскулярна патологія (ЦВП) в Україні посідає 3-тє місце
в структурі первинної інвалідності дорослого та працездатного насе-
лення (відповідно 9,5% та 7,6%). З урахуванням її клініко-функціо-
нальних характеристик, основним інвалідизуючим захворюванням
цієї категорії є мозковий інсульт, що призводить до перманентного
порушення житєдіяльності, внаслідок наявності вогнищево фун-
кціонального дефіциту (рухові, координаторні, мовні, інтелектуаль-
ні розлади), наявність яких може бути підставою для визначення
групи інвалідності. Спостерігається коливання показника первинної
інвалідності дорослого населення внаслідок ЦВП (4,6–4,7) [3].

Вкрай важкою є нейрореабілітація після перенесеного інсульту,
не завжди враховуються сучасні погляди на нейропластичність та
механізми відновлення функціональних розладів (насамперед
необхідність ранньої мобілізації пацієнта, застосування інтенсив-
ної програми фізичної реабілітації з чітким визначенням цілей та
динамічним контролем їх досягнення, використання методик ерго-
терапії, тобто відновлення повсякденних функцій, проведення
вищезазначених заходів постійно та інтенсивно протягом, насам-
перед, перших 3-х місяців). Переоцінюється роль медикаментозної
терапії та застосовуються організаційні методи, що, зважаючи на
передовий світовий досвід є неефективним. 

Психічне здоров’я і психічне благополуччя є найважливішими
передумовами високої якості життя, саме воно забезпечує соціаль-
ну єдність, продуктивність праці, суспільний спокій і стабільність.
Психічні розлади – це друга найбільш суттєва причина важкості
хвороб в європейському регіоні(19%) та найбільш часта причина
інвалідності. Старіння населення призводить до росту поширенос-
ті деменції. Щорічно від найбільш розповсюджених психічних роз-
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ладів ( депресія і тривожні стани) страждає кожна четверта особа.
Разом з тим, близько 50% осіб з розладами психіки не отримують
ніякої медичної допомоги, в основному тому, що і не звертаються за
нею з причин стигми і дискримінації (під час доступу до загально-
медичних, соціальних та освітніх послуг) [2, 4].

На сьогодні в Україні під наглядом лікарів-психіатрів перебуває
близько 2,5% населення ( приблизно мільйон двісті тисяч осіб). Але
за даними дослідження, яке проводилось в нашій країні в 2017 р.,
кожна третя людина потребує консультації психіатра протягом
всього життя. У 2017 році кількість хворих з розладами психіки і
поведінки досягла 1477707 осіб, а кількість осіб з інвалідністю ста-
новила майже 300 тис., первина інваладність визначена 6950 дорос-
лим (2,2 на 10 тис. населення) і 6003 працездатним (2,7). Найбільшу
питому вагу серед осіб з інваладністю із розладами психіки і пове-
дінки припадає на осіб молодого віку до 39 років ( 59,8%).
Переважають групи інваладності ІІ (47,0%) та ІІІ (30,2%) [5.]

Отже, з огляду на динаміку захворюваності та інвалідизації насе-
лення, державна політика України у сфері охорони здоров’я має бути
спрямована на його збереження та зміцнення, профілактику, знижен-
ня захворюваності, інвалідності та смертності, підвищення якості та
ефективності первинної медико-санітарної допомоги, забезпечення
соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров’я. 
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НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ 
ТА ЛІКУВАННЯ НАБУТОГО СКОЛІОЗУ 

У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Рохас М. М.,
викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії 

та фізичного виховання Інституту соціальних технологій 
Університету «Україна»

В тезах говориться про те, що частою причиною виникнення сколіо-
зу у дітей та підлітків є травми нижнього відділу аксіального скелету і
тазу. Виникають зміни, які в подальшому призводять до серйозної дефор-
мації попереково-крижового відділу хребта. В тяжких випадках сколіоз
може поширюватися на чотири відділи хребта. Гарантія успіху в ліку-
ванні сколіозу всіх відділів хребта – реабілітаційний комплексний підхід
поряд з ортопедичними корекціями хребта і тазу. 

The theses say that the common cause of scoliosis in children and adoles-
cents is trauma of the lower part of the axial skeleton and the pelvis. There are
changes, which in the future lead to serious deformation of the lumbar and sac-
ral spine. Scoliosis may spread to four sections of the spine in severe cases. The
guarantee of success in the treatment of scoliosis in all parts of the spine is reha-
bilitation integrated approach along with orthopedic correction of the spine and
pelvis. 

Сколіоз – тяжке прогресуюче захворювання хребта, що супро-
воджується ураженням внутрішніх органів, нервової системи. 

Більше ніж 75% випадків сколіозу виникають після травми
нижніх відділів аксіального скелету, а також тазу. Часто причинами
травм, що приводять до сколіозу є падіння сидячи, при заняттях
фізкультурою, падіння з висоти, удар у ділянку попереку чи тазу. 

Також велике значення має негативний вплив природних та
екологічних факторів на дитячий організм та відповідно на поши-
реність сколіотичної хвороби у дітей. 

На відміну від вроджених сколіозів, в основі яких лежать дис-
пластичні процеси хребцевих суглобів, в набутих сколіозах мають
місце насамперед гравітаційні та міогенні (дисфункція м’язів тулу-
ба) деформації. 

Після травми виникає деформація у попереково-крижовому
відділі хребта. Можуть виникнути переломи крижів або куприка,
які, поряд з деформацією таза, в наступному формують тяжкий
сколіоз поперекового відділу. 
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Найчастіше сколіоз локалізується в грудино-поперековому від-
ділі, рідше в трьох відділах, а іноді і в чотирьох відділах хребта.
Маємо пряму залежність від ступеня розвитку м’язів, що забезпе-
чують статичну функцію хребта. Важливо, щоб дитина (підліток)
займались фізичними вправами або спортом, а не тільки виконува-
ли навантаження на хребет, інакше приєднуються диспластичні
порушення хребта. Наступні вертикальні навантаження на хребет
погіршують стан хворого. 

Реабілітаційний комплексний підхід поряд з ортопедичними
корекціями хребта і тазу є гарантією успіху в лікуванні сколіозу всіх
відділів хребта, а часто дає можливість позбутись цього недугу. 

Лікувальна фізкультура призупиняє розвиток сколіозу, а іноді
повністю коригує сколіоз при професійному підході. 

Слід зазначити, що в руках реабілітологів, які володіють кори-
гуючими масажами, мануальними техніками та фізичними вправа-
ми, юні пацієнти знаходять велику допомогу, попереджуючи різні
ускладнення сколіозу такі, як коксартроз різного ступеню, coxa
valga, coxa vara, а іноді повне виліковування від недугів опорно-
рухового апарату. 

ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ 
ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У ДІТЕЙ

Слинько П. В.,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко В. О.,

к. м. н., доцент, старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії 
та фізичного виховання 

pashaslinko@gmail.com

В даній роботі висвітлена актуальність проблеми захворювань опор-
но-рухового апарату у дітей, що являють собою ці захворювання та чим
вони небезпечні. Теорії, стосовно їх виникнення та формування. Доведено
ефективність лікувальної фізичної терапії в боротьбі з цими захворюван-
нями. 

In this paper, the relevance of the problem of diseases of the musculoskeletal
system in children, which are these diseases and what they are dangerous, is hig-
hlighted. Theories in relation to their origin and formation. The effectiveness of
therapeutic physical therapy in the fight against these diseases has been proved. 
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Актуальність теми: порушення опорно-рухового апарату посіда-
ють одне з перших місць у соматичній патології дітей і зустрічають-
ся досить часто не лише серед молодших школярів, а й серед стар-
ших дошкільнят. Такий стан є наслідком певного способу життя, а
саме: нераціонального рухового режиму, гіподинамії, незбалансо-
ваного харчування, тривалого статичного навантаження, знижено-
го тонусу основних м’язових груп тулуба і кінцівок, особливо у
періоди активного розвитку кістково-м’язової системи (5–7 років),
несприятливих умов та невідповідної організації навчання та
фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах тощо.
Незадовільним є рівень компетентності батьків з виховання у дітей
культури здоров’я, знань та навичок щодо формування правильної
постави. Результати обстеження дітей за десятирічний період вия-
вили найбільш високі показники порушення постави у дітей за рік
до вступу

у школу і після першого року навчання, що свідчить про необ-
хідність посилення роботи з профілактики порушення постави у
дітей цих вікових груп. Близько 80% українських дітей старшого
дошкільного віку мають певні відхилення в опорно-руховому апа-
раті (ОРА), а саме: порушення постави і плоскостопість. У разі
несвоєчасного виявлення, відсутності відповідного лікування, без
належної оздоровчо-профілактичної роботи початкові стадії захво-
рювань і функціональні розлади ОРА переходять у фіксовані
форми, ускладнюються до тяжкої патології, що негативно впливає
на якість подальшого життя дитини. Негативна динаміка стану
опорно-рухового апарату у віковому аспекті, а також значимість
цієї патології у подальшому формуванні здоров’я дозволяє вважати
цю проблему однією з найактуальніших у спектрі задач зі здо-
ров’язбереження дітей та підлітків. За останні роки питання фізич-
ного виховання все більше і більше привертають увагу педагогів,
лікарів та батьків. І це не випадково. Велике значення мають добре
організовані заняття з фізичного виховання для зміцнення здоров’я
дітей, підвищення працездатності їх організму та розширення фун-
кціональних можливостей. 

Наука вказує, що 62% наших дітей потребують корекції хребта,
вони страждають порушенням опорно-рухового апарату в тій чи
іншій мірі. А це – передумова до розвитку багатьох хронічних хво-
роб. Від вміння правильно тримати своє тіло залежить не тільки
зовнішній вигляд людини, але і її здоров’я. Порушення постави
несприятливо позначається на фізичному розвитку організму,
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особливо на функціях кістково-м’язового апарату, серцево-судин-
ної, дихальної та нервової систем. оскільки правильна постава, за
висновках науковців є важливими показники здоров’я. 

Мета: звернути увагу на проблему та знайти шляхи вирішення. 
Об’єкт: розвиток проблем з організмом повязаних з проблема-

ми ОРА. 
Предмет: передумови виникнення проблем у дітей, їх профілак-

тика та програми фізичної реабілітації засобами фізичного вихо-
вання. 

Методи дослідження: лікувальна фізична культура, фізична тера-
пія,масаж, заняття спортом. 

Висновки. Фізичні навантаження при заняттях фізичною куль-
турою і спортом впливають в першу чергу на зв’язкового-м’язовий
і кістково-суглобовий апарати, змінюючи їх будову і функцію.
Спортивне тренування завжди збільшує силу м’язів, еластичність
зв’язкового апарату та інші їхні функціональні якості. Розви ваю -
тьс я й удосконалюються рухові навички та інші функціональні
якості (швидкість, гнучкість, спритність, витривалість, сила, рівно-
вага), що свідчить про вдосконалення чутливості, вестибулярної
стійкості, точності відтворення заданих рухів у просторі, часі і
зусиллях. 

КОМПЛЕКС РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ

Слободенюк Г. І.,
Студент 4 курсу,спеціальності «Облік і аудит» Інституту економіки та

менеджменту Університету «Україна»
Нестеренко С. С.,

к. е. н., Директор Інституту економіки та менеджменту 
Університету «Україна» 

SvetlanaNesterenko@ukr.net

У роботі на основі аналізу норм чинного вітчизняного законодавства
визначено систему реабілітаційних заходів в Україні щодо осіб з обмеже-
ними функціональними можливостями. Зазначено основні види реабіліта-
ції: медична, фізична та спортивна. Запропоновано групи принципів, на
яких базується реабілітаційна діяльність. 

In the work, on the basis of the analysis of the norms of the current national
legislation, the system of rehabilitation measures in Ukraine in relation to persons
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with limited functional capabilities is defined. The main types of rehabilitation
are indicated: medical, physical and sports. The proposed group of principles on
which the rehabilitation activity is based. 

На сьогоднішній день ставлення суспільства до осіб з обмежени-
ми можливостями визначаються, перш за все, ідеологічними ціннос-
тями цього суспільства. Адже, як переконана Гординська Мар’яна,
реабілітаційні послуги варто розглядати крізь призму «переосмис-
лення ставлення до проблеми – інвалід чи людина з обмеженням
життєдіяльності та функцій» [1, c. 171]. Як результат, протягом остан-
ніх років в нашій країні багато зусиль спрямовано на побудову сучас-
ної системи реабілітації, що й зумовлює актуальність обраної теми. 

Метою нашої роботи є вивчення сучасного комплексу реабіліта-
ційних заходів в Україні та виокремлення основних принципів їх
побудови. 

Основним нормативно-правовим актом, який покликаний
регулювати основні відносини, що виникають в процесі реабіліта-
ції інвалідів прийнято вважати Закон України від 6 жовтня 2005
року №2961 -IV «Про реабілітацію інвалідів в Україні». Проте слід
зазначити, що не зважаючи на це, станом на сьогоднішній день в
Україні налічується близько 2,7 млн. інвалідів, із яких майже поло-
вина знаходиться у працездатному віці і потребує реабілітації [2].

Реабілітаційні установи в Україні залежно від змісту реабіліта-
ційних заходів, які вони здійснюють, належать до таких типів: 

1) медичної реабілітації; 
2) медико-соціальної реабілітації; 
3) соціальної реабілітації; 
4) психолого-педагогічної реабілітації; 
5) фізичної реабілітації; 
6) професійної реабілітації; 
7) трудової реабілітації; 
8) фізкультурно-спортивної реабілітації [3].
Крім того, на нашу думку, реабілітаційна діяльність в Україні

побудована на певних принципах, які можна розділити на групи,
виходячи з їх змістовного наповнення: 

1) принципи, що забезпечують основоположні права та свободи
людини і громадянина; 

2) принципи, направлені на забезпечення соціально-психоло-
гічної інтегрованості індивіда; 

3) принципи забезпечення прозорості реабілітаційного процесу; 
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4) принципи медичного характеру, в тому числі щодо конфіден-
ційності інформації про хворого та ін.; 

5) принципи, що забезпечують фінансову складову реабілітації. 
Проте досить важливою залишається проблема створення усіх

необхідних умов для залучення осіб з інвалідністю до ефективної
участі у житті суспільства нарівні із іншими членами суспільства, а
також недопущення їх дискримінації. 

Тому, беручи до уваги вищевикладене, ми переконані, що в
Україні все ж таки є задекларовані нормативно-правові передумо-
ви, для повноцінного функціонування та розвитку реабілітації як
незамінного компонента у відновленні здоров’я, працездатності й
адаптації до соціального життя, але на практиці існують питання,
які вимагають розгляду та вирішення, можливо з урахуванням
досвіду європейських та інших розвинутих країн. 
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У статті розкрито зміст поняття «реабілітація», «масаж».
Визначено підходи зарубіжних та вітчизняних вчених. Проаналізовано
вплив масажу у реабілітації людей із особливими потребами. Розглянуто
причини поганої підготовки спеціалістів із масажу. Обґрунтовано особли-
вості раціональної техніки масажу. 
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The article reveals the content of the concept of «rehabilitation», «massage».
The approaches of foreign and domestic scientists are defined. The influence of
massage in rehabilitation of people with special needs is analyzed. The reasons of
bad preparation of massage specialists are considered. The features of rational
massage technique are substantiated. 

З розвитком сучасної медицини велике значення набуває реабі-
літаційне спрямування. Термін «реабілітація» має широке змістове
розуміння і вживається в усіх сферах діяльності людини — політич-
ній, юридичній, розумовій, спортивній та інших. У медицині вона
визначається як процес відновлення здоров’я і працездатності хво-
рих та інвалідів. Комітет експертів з реабілітації ВООЗ (1963) наго-
лосив, що реабілітація – це процес, «метою якого є запобігання
інвалідності під час лікування захворювання і допомога хворому у
досягненні максимальної фізичної, психічної, професійної, соці-
альної та економічної повноцінності, на яку він буде здатний в
межах існуючого захворювання» [2]. 

Глибокі та всебічні наукові дослідження і клінічні спостереження
сприяли розкриттю механізмів масажу і розробці науково-об ґрун -
тованих окремих методик їх застосування у комплексному ліку ванні.
Це велика заслуга І. М. Саркізова-Серазіні, В. В. Го ри нев ського, 
В. М. Мош кова, Е. Ф. Древінг, Б. О. Івановського, В. К. Доб ровольського,
О. Ф. Каптеліна та ін. Свій вагомий доробок зробили і українські вчені 
О. А. Шейнберг, О. Ю. Штеренгерц, О. В. Кочаровська, Л. І. Фінк. 

Серед засобів реабілітації масаж займає окреме місце. Раціо -
нальне виконання масажних прийомів дозволить масажисту ефек-
тивно та досить довго працювати не втомлюючись та не перенаван-
тажуючи суглоби верхніх кінцівок. Підготовка професійного
масажиста потребує досить тривалого часу, як і підготовка спор-
тсмена. Дуже важливим є ретельне оволодіння технікою виконання
окремих прийомів для правильної передачі зусилля на масоване
тіло, використовуючи найменшу кількість кінематичних пар [1]. 

Однак слід визнати, що на сьогодні визначення та розвиток
масажу в контексті медичної науки надзвичайно ускладнений.
Причини цього криються в наступному: 

1. Використання масажистами великої кількості жаргонних слів
і виразів, частина з яких була запозичена з медичної термінології,
але застосовується неправильно або протилежно первісного змісту. 

2. Практичне навчання, здійснюване за сумнівними «авто-
рськими методиками» або на курсах «швидкої підготовки профе-
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сійних масажистів з дипломами державного зразка», після яких
новоспечений масажист часом стає небезпечний для бажаючих зці-
лення хворих людей. 

3. Відсутність критичного аналізу результатів, які змушують
сумніватися в сумлінності деяких фахівців в області масажу, часто
які не є навіть медичними працівниками і займаються практикою
під різними «вивісками» в порушенні чинного законодавства. 

4. Гонитва за швидкою матеріальною вигодою, що дається прак-
тикою масажу, в обхід серйозних наукових досліджень масажної дії.
В таких умовах практика «маніпуляцій» є спірною і нерідко схожа
на нелегальне лікування або медичне шарлатанство. 

В результаті з’явилося немало різних систем та методик масажу.
Але, не дивлячись на це, частіше за все використовується техніка
класичного масажу, яка була науково обґрунтована у другій поло-
вині ХХ століття. Техніка класичного масажу – спосіб виконання
окремих прийомів, які дають можливість досягнути найкращого
результату за найкоротший час. На сьогодні найбільш поширена
техніка класичного масажу, описана О. Ф. Вербовим (1966). Масаж
виконується спеціальними рухами рук, що називаються прийома-
ми. О. Ф. Вербов виділяє 4 основних прийоми масажу: погладжу-
вання, розтирання, розминання, вібрацію. «Масажні прийоми, як
окремі тони музики, ніколи не звучать тривалий час поодинці, а
переходять один в одний, зливаючись в аккорд» [3]. 

Різниця в техніці виконання прийомів у першу чергу зумовлена
положенням рук відносно поверхні масажованої ділянки під час
виконання прийому, контактом кисті чи її окремих ділянок зі шкі-
рою, глибиною масажних впливів, видом тканин, які підлягають
масажу, характером рухів, що здійснює масажист. При цьому
виключно важливе значення набувають циклічність, ритмічність,
динамічний стереотип масажних рухів, використання законів біо-
механіки в процесі виконання масажних прийомів. 

Таким чином, реабілітація започаткувалася як допомога особам
з набутими і вродженими дефектами, суть якої зводилася до ство-
рення належних умов та пристосування до життя цих людей.
Масаж є основним лікувальний методом фізичної реабілітації. Та
перед початком «лікування масажем» не потрібно нехтувати кон-
сультуванням з лікарем і вибором висококваліфікованого спеціа-
ліста. 
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Представлена оцінка ефективності програми фізичної терапії для
хворих на аліментарне ожиріння за даними динаміки антропометричних
та гемодинамічних показників. В основу дослідження покладено клініко-
функціональне обстеження 27 жінок віком від 18 до 29 років, хворих на
аліментарне ожиріння І–ІІ ступеня. Аналіз проводився на основі визна-
чення та аналізу маси тіла, індексу маси тіла, окружності живота та
стегон, показників ударного і хвилинного обсягу крові. Встановлено, що
застосування програми фізичної терапії, яка включає систему раціональ-
ного харчування, лікувальну фізкультуру (ранкова гігієнічна гімнастика,
ходьба, біг), вправи на тренажерах, самостійні заняття, масаж та
самомасаж, аутогенне тренування, загартування (теплі, холодні і кон-
трастні обливання, обтирання, різні душі, а також парна лазня і сауна),
сприяє нормалізації маси тіла та функціонального стану серцево-судинної
системи. 

The estimation of the effectiveness of the program of physical therapy for
patients with alimentary obesity is presented based on the data of dynamics
of anthropometric and hemodynamic indices. The basis of the study was a
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clinical-functional examination of 27 women aged 18 to 29 years old, pati-
ents with substandard obesity I-II degree. The analysis was performed on the
basis of determination and analysis of body weight, body mass index, abdo-
minal and hip circumference, shock and minute blood volume indices. It was
established that the application of the program of physical therapy, which
includes a system of rational nutrition, therapeutic exercises (morning hygie-
nic gymnastics, walking, jogging), exercises on simulators, independent exer-
cises, massage and self massage, autogenous training, quenching (warm, cold
and contrast infusions, rubbing, different souls, as well as a steam bath and
sauna), helps to normalize the body weight and functional state of the car-
diovascular system. 

Ожиріння є найпоширенішим метаболічним захворюванням у
світі, що зростає зі швидкістю епідемії як у розвинутих країнах, так
і в країнах, що розвиваються, і що вражає не лише дорослих, але й
дітей та підлітків. Ожиріння було визнано Всесвітньою організаці-
єю охорони здоров’я (ВООЗ) новою неінфекційною «епідемією»
нашого часу. 

Актуальність проблеми ожиріння полягає ще й у тому, що
кількість осіб, які мають надлишкову вагу, прогресивно збільшу-
ється. Це зростання становить 10% від їхньої колишньої кількості
за кожні 10 років. Підраховано, якщо дана тенденція збережеться,
то до середини наступного сторіччя все населення економічно
розвинених країн буде хворіти на ожиріння. Настільки інтенсив-
не зростання числа хворих обумовлене насамперед тим, що ожи-
ріння прямо пов’язане зі способом життя людини, і фактори спо-
собу життя, що сприяють наростанню надлишкової ваги
(гіподинамія, рафіноване харчування з великим умістом жирів),
переважають. 

Мета дослідження полягає у виявленні ефективності впливу різ-
них реабілітаційних програм для пацієнтів з аліментарним ожирін-
ням, на основі використання засобів та методів фізичної реабілітації. 

У процесі дослідження використовувалися наступні методи:
1. Аналіз та узагальнення даних навчально-методичної літератури. 
2. Педагогічний експеримент. 
3. Медико-педагогічні спостереження (антропометричні вимі-

ри, методи дослідження функціонального стану серцево-судинної
системи). 

4. Соціологічні методи (бесіда, опитування). 
5. Методи математичної статистики. 
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На основі отриманих результатів доведено ефективність запро-
понованої реабілітаційної програми (застосування вправ силової
спрямованості), за якої достовірно знижувалася вага і зменшувала-
ся окружність живота. Приведені дані вказують на те, що хоча
зміни зниження загальної маси тіла під впливом аеробного та сило-
вого тренування були схожими, мали місце значимі відмінності в
складі тіла. Вони заключалися, насамперед, в тому, що силовий тип
тренування викликав більше зниження питомої ваги жиру в орга-
нізмі при збільшенні знежиреної маси тіла. Це пов’язувалося
головним чином із збільшенням маси м’язів при силовому трену-
ванні, яке було вагомим вже після першого етапу. З цієї причини в
групі аеробного тренування за перші 6 тижнів відмічалося збіль-
шення загальної маси тіла. За 6-й тиждень тренування зниження
маси тіла в контрольній групі становило 2,7 кг відносно вихідної
відповідно, а в експериментальній групі зниження становило 0,6 кг.
Силове тренування призводило до більшого зниження окружності
живота (зменшення питомої ваги жиру в організмі), ніж аеробне
тренування. За весь період (12 тижнів) в групі силового тренування
зниження окружності живота становило –10,7% в порівнянні з гру-
пою аеробного тренування –6,3%. 

Ефективність застосування запропонованої програми фізичної
реабілітації проявилась в експериментальній групі у зменшенні
коефіцієнту втрати маси тіла, зниження АТ, зменшення антропо-
метричних даних (окружності талії, стегон та ін. ), покращення
самопочуття, а в контрольній групі результати були незначними. 

По закінченню експерименту ми отримали наступні антропо-
метричні показники (в см): контрольна група – стегно 75+2; талія
98+1; верхня частина живота 95+2; нижня частина живота 100+1;
експериментальна група – стегно 72+1; талія 94+2; верхня частина
живота 90+2; нижня частина живота 97+1. Все це ще раз свідчить
про ефективність розробленої нами програми. 

Застосування даної програми мало виражений оздоровчий
ефект, сприяло підвищенню рівня здоров’я, покращення самопо-
чуття. 
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В роботі представлено види травмувань у волейболі, та шляхи реабі-
літаційного та адаптаційного процесів щодо відновлення діяльності спор-
тсменів. Під час опрацювання теми використано теоретичний метод
дослідження спеціалізації волейболу та видів травм, пов’язаних з цим
видом спорту. Акцент зроблено на методи і засоби подолання несприят-
ливого стану спортсмена. В процесі роботі конкретно зупинилися на ста-
ціях лікування та реабілітації. Не залишились поза увагою і поради щодо
конкретних методів лікування та фізичної терапії. 

The report presents the types of injuries in volleyball, and the ways of reha-
bilitation and adaptation processes for the restoration of athletes. During the
development of the topic, the theoretical method of studying the specialty of vol-
leyball and types of injuries associated with this sport was used. The emphasis is
on methods and means to overcome the athlete’s disadvantage. In the process of
work specifically stopped at the stages of treatment and rehabilitation. No atten-
tion was given to advice on specific treatments and physical therapy. 

У кожного виду спорту своя специфіка, тільки йому властиві
способи ведення змагальної боротьби – спортивна техніка, прави-
ла та умови змагальної діяльності. 

Більше ніж 90 років волейбол в Україні є однією з найпопуляр-
ніших ігор. Маємо значні досягнення. Але, як і кожному виду спор-
ту, волейболу, притаманне травмування як під час тренувань, так і
під час змагань. Тому проблема фізичної реабілітації є надзвичайно
актуальною. Адже досягнення спортсменів цілком залежать від
стану здоров’я команди. Відповідно не менш важливим є питання
якісної підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації, які
володіють фаховими знаннями, вміннями та навичками. 
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Нами проведено теоретичні дослідження та виявлено наступне. 
Вік, в якому починаються заняття спортом, варіює в широких

межах і залежить від вимог, які вид спорту пред’являє до людини.
Тривалість навчання та допуск до змагань визначаються згідно віку.
Так, у волейболі вік початкової підготовки – 9–11 років, спортив-
ного вдосконалення – 13–18 років, а допуск до змагань –
10–13 років. 

Найбільш характерними для волейболістів травмами є: забої
верхніх і нижніх кінцівок, розтягування зв’язок, сухожиль, м’язів
ніг, рук, тулуба; вивих плечових, гомілковостопних суглобів, потер-
тості стоп ніг, судоми м’язів. Розриви м’язів і сухожиль спостеріга-
ються порівняно рідко. Пов’язано це із специфікою самого волей-
болу, адже спортсмени тренуються на твердій поверхні. Якщо, до
прикладу взяти травми колінних суглобів, так зване «коліно стри-
буна», то у гравців пляжного волейболу вони трапляються рідше. 

Доведено, що травмуватися може спортсмен будь-якого віку та
майстерності. Але, чим вища майстерність, тим рідше трапляються
травмування, та в легшій формі. Як бачимо, основною причиною
спортивних травм є фізичні чинники, однак істотну роль відіграють
і психологічні. В цілому процес реабілітації визначається як віднов-
лення нормального функціонування організму. 

Існує велика кількість реабілітаційних програм, кількість яких
щороку збільшується. Проблемами відновлення працездатності і
реабілітації спортсменів займається великий штат працівників різ-
ного напрямку: тренери, медики, психологи, інструктори. Є безліч
методик: аутогенне і психом’язове тренування, прийоми саморегу-
ляції, спеціальні фізичні вправи. Всі заходи повинні спрямовувати-
ся на запобігання повторній травмі. 

Лікування і реабілітація проходять в три стадії. На початковому
етапі відбувається захист постраждалого від ускладнення; зняття
болю та запобігання набряклості; нормалізація процесу загоєння.
Відповідно в цей період поруч із лікувальною терапією застосову-
ється використання фізичних засобів, перш за все – фіксація в
нерухомому положенні травмованого об’єкта. Терапевтичні вправи
дають позитивний результат з метою мінімальних втрат фізичної
підготовки і більш швидкого переходу до наступної стадії. 

Наступна стадія направлена на регенерацію і відновлення. Це є
фаза формування колагену і еластичних волокон. Даний період для
спортсмена ризикований, адже за відсутності болю спортсмен чи
тренер можуть вирішити повернутися до тренувань. 
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Тому всі заходи на другій стадії повинні включати: забезпечен-
ня нормального загоєння; підтримку функцій неушкоджених час-
тин тіла; збільшення амплітуди рухів суглоба або його гнучкості;
нарощення м’язової сили, витривалості і потужності. Дані цілі
досягаються за допомогою фізичної терапії і терапевтичних вправ. 

На третій стадії відбувається ремоделювання колагену, який
збільшує функціональні можливості м’яза, сухожилля і інших тка-
нин. Тому реабілітація повинна направлятися на продовження роз-
витку фізичної підготовки та специфічних спортивних навичок а
також подальшу профілактику травм. На цьому етапі у спортсмена
відновлюється тренувальна програма, яка розробляється тренером. 

Кінцевою метою реабілітації є поновлення змагальної діяль-
ності. Серед заходів реабілітації спортсменів є психотерапія, психо-
гігієна і психопрофілактика. Всі вони направлені на корекцію пси-
хологічного стану, профілактику страху повторного травмування,
підвищення рівня стресо стійкості. В цьому напрямку використо-
вуються такі засоби, як корекція рівня тривожності, адаптаційні
тренінги, навчання психологічним умінням і навичкам. 

ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ 
ІЗ РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ 

ЗАСОБАМИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ

Супронюк М. В.,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Інституту соціальних технологій 
Університету «Україна» 

kiyashkomarina221@gmail.com
Шамич О. М.,

к. пед. н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії 
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій 

Університету «Україна»

На підставі аналізу сучасної науково-методичної літератури з
питання лікування осіб, хворих на розсіяний склероз, розглядається мож-
ливість поліпшення якості їх життя. Установлено те, що поєднання
медикаментозного лікування та раціональних фізіологічно обґрунто-
ваних фізичних навантажень, масажу та фізіотерапії сприяють збе-
реженню рухової функції таких пацієнтів. 
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On the current analysis of scientific and methodological literature with food,
which is ill, it is difficult to get sclerosis, you can get a chance to get tired. It has
been established that a medical drug licking and a rational medical faculty,
a massage and a physical therapy, are saved with the help of such functions. 

Розсіяний склероз – захворювання, при якому імунна система
людини руйнує захисну оболонку, що покриває нерви (мієлінова
оболонка). Даний процес порушує взаємозв’язок між мозком та
іншими частинами тіла. У кінцевому рахунку пошкоджуються самі
нерви, а це – незворотний процес. 

Під час клінічних спостережень встановлено, що після 10 років
перебігу хвороби до 50% хворих вже не можуть виконувати свої
професійні обов’язки, а при тривалості хвороби більше ніж 20 років
у них виникають проблеми з самообслуговуванням. 

Необхідність вдосконалення системи медико-соціальної та
фізичної реабілітації пацієнтів із розсіяним склерозом вказують
багато фахівців, котрі вважають, що це зумовлено, передусім, зрос-
танням захворюваності на цю недугу і прогресуючою інвалідністю
хворих. 

Останніми роками думки вчених щодо дієвості впливу фізич-
них навантажень при розсіяному склерозі істотно змінилися. Якщо
раніше основним засобом поліпшення якості життя таких пацієн-
тів вважалося удосконалення фармакотерапії, то нині поліпшення
рухової спроможності пацієнтів вважаються зумовленими їх рухо-
вою активністю. У роботах низки авторів містяться рекомендації
щодо використання дозованих фізичних навантажень для підтри-
мання фізичної активності пацієнтів із розсіяним склерозом і збе-
реження їх соціального статусу, а також обов’язкового використан-
ня фізичних вправ на ранніх стадіях захворювання. 

За даними багатьох науковців доведено поєднання сучасних
медикаментозних методів лікування з лікувальною гімнастикою що
позитивно впливає на клінічну картину захворювання й поліпшен-
ня якісті життя пацієнтів. Фізичні вправи при цьому мають бути
спрямовані на відновлення сили м’язів, зниження спастичності,
зменшення атаксії, підтримання рухової активності. 

Лікування розсіяного склерозу поки що не розроблено, однак
вже зараз можна запобігти загостренню захворювання, змінити
перебіг хвороби і полегшити симптоми. Тому найважливішим зав-
данням симптоматичного лікування розсіяного склерозу є корек-
ція порушень координації. Лікувальна гімнастика при цих пору-
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шеннях може бути спрямованою на відновлення навичок автома-
тизованих рухів шляхом застосування повторних рухів, а також вес-
тибулярної стимуляції (балансування при стоянні на одному колі-
ні, при повороті тулуба, сидіння на великому м’ячі, тощо). 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Табурчак Д. С.,
студент 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних технологій 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту 
Університету «Україна»

У статті проаналізовано потреба осіб з інвалідністю в забезпеченні
технічними засобами фізичної реабілітації. Охарактеризовано законодав-
чий аспект. Розглянуто категорії осіб, які мають право на забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації. 

The article analyzes the need of persons with disabilities to provide techni-
cal means of physical rehabilitation. The legislative aspect is characterized. The
categories of persons entitled to technical and other means of rehabilitation are
considered. 

У нашій країні якість життя осіб з інвалідністю, як правило,
нижче решти населення, що обумовлено недостатністю в нашому
суспільстві гуманізму і милосердя по відношенню до таких осіб;
нерозвиненістю і непристосованістю соціальної інфраструктури
міст і сільських населених пунктів з урахуванням задоволення
основних потреб людей з інвалідністю; низьким рівнем матеріаль-
ного забезпечення і соціального обслуговування, їх недостатньою
гнучкістю; низькою якістю чи відсутністю технічних засобів і при-
стосувань, необхідних для обслуговування, пересування і праці
людей з інвалідністю; наявністю значних труднощів в отриманні
якісної професійної, особливо вищої освіти, в задоволенні духов-
них потреб. 

Реабілітація людей з інвалідністю – система і процес повного
або часткового відновлення здібностей людей з інвалідністю до
побутової, суспільної, професійної та іншої діяльності. Абілітація
людей з інвалідністю – система і процес формування відсутніх у
людей з інвалідністю здібностей до побутової, суспільної, профе-
сійної та іншої діяльності [2]. 

людей з інвалідністю Секція IІІ



У листопаді 2011 року Верховною Радою України ухвалені зміни
до ст. 26 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в
Україні», які передбачають запровадження нового механізму забез-
печення технічними та іншими засобами реабілітації [1]. 

Відповідно до прийнятих змін, особа з інвалідністю сама має
право обирати підприємство для отримання протезно-ортопе-
дичних послуг, на якому за результатами індивідуального обсте-
ження буде оформлене індивідуальне замовлення, визначено тип
технічного засобу реабілітації, що відповідають вимогам цієї
особи. 

Встановлено, що порядок забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та
інших окремих категорій населення, перелік таких засобів,
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
05.04.2012 № 321. Цей Порядок визначає механізм безоплатного
забезпечення людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших
окремих категорій населення технічними та іншими засобами
реабілітації; безготівкового перерахування коштів підприємствам,
що виконали індивідуальні заявки людей з інвалідністю, дітей з
інвалідністю та інших окремих категорій населення на виготов-
лення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх
ремонту [3]. 

Реабілітація та абілітація людей з інвалідністю спрямовані на
усунення або можливо більш повну компенсацію обмежень життє-
діяльності людей з інвалідністю з метою їх соціальної адаптації,
включаючи досягнення ними матеріальної незалежності та інтегра-
ції у суспільстві. Щоб досягти такого результату особі з інвалідніс-
тю необхідні технічні засоби реабілітації, реабілітаційні технології
або допоміжні технології – засоби для полегшення повсякденного
життя людей з обмеженнями життєдіяльності. 

До технічних засобів реабілітації людей з інвалідністю відно-
сяться пристрої, що містять технічні рішення, в тому числі спеці-
альні, що використовуються для компенсації або усунення стійких
обмежень життєдіяльності. 

Визначено категорії осіб, які мають право на забезпечення техніч-
ними та іншими засобами реабілітації:

– особи з інвалідністю забезпечуються усіма видами технічних та
інших засобів реабілітації. Також зазначеними засобами (крім засо-
бів для пересування) забезпечуються діти віком до 18 років з вада-
ми слуху, зору, опорно-рухового апарату;
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– ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і
ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезами
верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслу-
говування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі
забезпечення такими протезами;

– особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та ниж-
ніх кінцівок і спеціальними засобами для самообслуговування та
догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення
такими протезами. 

– жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних
залоз забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами для їх
кріплення, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними
рукавами. 

Вибір засобів для пересування, які є в продажу постійно зрос-
тає. Тому обстеження неповносправної людини, крім психіатра,
реабілітолога і працетерапевта повинно здійснюватись також за
участю спеціаліста з обладнання. Таким чином, пацієнтів з помір-
ною й тяжкою фізичною неповносправністю потрібно скеровувати
до фізичного терапевта, відповідно підготовленого для навчання
пацієнтів правильним прийомам ходьби і використання допоміж-
них засобів. 
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У тезах розкривається унікальність, значення, особливості прове-
дення арт-терапевтичних занять та їх вплив на досягнення позитивних
змін в психічному житті студентів та молоді з інвалідністю. 

The theses reveal with the uniqueness, significance, peculiarities of carrying
out art-therapeutic classes and their influence on the achievement of positive
changes in the mental life of students and youth with disabilities. 

В сучасному українському суспільстві є великий досвід вико-
ристання арт-терапії в ході соціальної адаптації та реадаптації
молодих людей, студентів з інвалідністю. Арт-терапія останнім
часом стала досить популярним і ефективним напрямком в практи-
ці соціальної терапії та психотерапії. Саме арт-терапія як соціаль-
но-психологична технологія відіграє велику роль у вирішенні ціло-
го комплексу задач соціальної реабілітації та адаптації даної
категорії осіб. 

Арт-терапія, що належить до творчих методів і підходів є одні-
єю з інноваційних технологій, що входять в соціальну терапію. Арт-
терапія являє собою сукупність психологічних методів впливу, що
застосовуються в образотворчої діяльності людини і психотерапев-
тичних відносин, які використовуються з метою психокорекції,
психопрофілактики, реабілітації та адаптації людей з різними
обмеженнями здоров’я, емоційними і психічними розладами [5]. 

Унікальність арт-терапевтичних методів полягає в тому, що арт-
терапевт працює з неусвідомлюваним матеріалом. Арт-терапія
ефективна при вирішенні проблем в емоційній сфері, в активізації
внутрішніх життєвих ресурсів, а також в психосоціальної роботі з
психосоматичними проблемами. 

Арт-терапія особливо важлива для людей-інвалідів, які в силу
фізичних чи психічних особливостей свого стану найчастіше соці-
ально дезадаптовані, обмежені в соціальних контактах. Творчий
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досвід, усвідомлення себе, розвиток нових навичок і умінь дозволя-
ють цим людям більш активно і самостійно брати участь в житті
суспільства, розширюють діапазон їх соціального і професійного
вибору. Творча діяльність відіграє важливу роль у розвитку уяви,
інтуїції, неусвідомлюваних компонентів розумової активності, а
також потреби особистості в самоактуалізації, в розкритті і розши-
ренні своїх творчих можливостей [1]. 

Дефіцит спілкування, характерний для більшості людей з обме-
женими можливостями здоров’я, призводить до тяжких наслідків в
психосоціальному розвитку. Дефіцит уваги, обмеження в процесі
комунікації часто призводять до агресивної та асоціальної поведін-
ки як способу компенсації недоліку визнання і розуміння з боку
суспільства. Можливості арт-терапії дозволяють вирішити такі
важливі завдання, як формування саморегуляції і контролю за
своєю поведінкою, вміння стримувати афективні прояви, а також
профілактика агресивних дій і підвищеної конфліктності, соціо-
культурний і пізнавальний розвиток інваліда [5]. 

Головною метою арт-терапевтичної діяльності є досягнення
позитивних змін в психологічній і соціальній сфері осіб з інвалід-
ністю. Арт-терапія сприяє зняттю напруги, пробудженню внутріш-
ніх життєвих сил, активізує внутрішні особистісні ресурси, допома-
гає соціальній адаптації, сприяє формуванню міжособистісних
навичок. Творчість компенсує втрачені можливості людей, пробуд-
жує життєву активність, допомагає налагодити внутрішню зв’яза-
ність і спілкування з самим собою і в цілому сприяє нормалізації
життя [6]. 

Є широкий спектр показань для проведення арт-терапевтичної
роботи, в тому числі і з людьми з інвалідністю:

– негативна «Я-концепція», дисгармонійна, перекручена само-
оцінка, низький ступінь самоприйняття;

– труднощі емоційного розвитку (підвищена тривожність, труд-
нощі переживання таких почуттів і станів, як образа, горе, страхи);

– переживання емоційного відчудження, почуття самотності,
стресові стани, депресія;

порушення в міжособистісних відносинах; ворожість до ото-
чуючих, обмеженість в соціальних контактах;

– психосоматичні відхилення в розвитку (в дихальній, серцево-
судинній, руховій, вегетативній та центральній нервовій системі) [1]. 

В арт-терапевтичній роботі з особами з інвалідністю необхідно
враховувати:
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– стійкий характер порушень при хронічних захворюваннях,
що обумовлює тривалу роботу з хворими та низьку ймовірність
досягнення видимих   «психотерапевтичних» результатів;

– зниження когнітивних можливостей хронічно хворих і пев-
ний ступінь емоційно-вольових порушень, що передбачає допусти-
мість нерегулярних відвідувань арт-терапевтичних сесій, низький
ступінь залученості в роботу, необхідність жорсткої директивности;

– значний ступінь порушення комунікативних можливостей
хворих, що ускладнює встановлення з ними досить стійкого психо-
терапевтичного контакту і нерідко робить проблематично їх участь
в деяких формах групової арт-терапії [3]. 

Існує ряд особливостей арт-терапевтичної роботи з даної кате-
горій осіб:

– директивний підхід до роботи, як правило, є малоефективним;
– не слід очікувати швидких результатів;
– слід допускати аморфні часові межі арт-терапевтичних сесій і

нерегулярність їх відвідувань;
– слід орієнтуватися на «проактивний підхід», який передбачає

постійне спонукання хворих до роботи;
– основний акцент повинен бути зроблений не на психодина-

мічній стороні роботи (включаючи інтерпретацію образотворчої
продукції хворих, прояснення переносів тощо), а на процесі робо-
ти хворого з матеріалами і допомоги йому в цьому (група орієнту-
ється на діяльність зараз);

– відмовлятися від чіткого позначення цілей роботи. 
Робота зі студентами з інвалідністю, з молодими людьми, які

страждають різними хронічними захворюваннями, вимагає дотри-
мання певних правил. Від арт-терапевта потрібна підвищена увага
до організації арт-терапевтичного простору. За кожною людиною
повинен бути закріплений індивідуальний набір матеріалів.
Необхідно враховувати потребу в автономності, можливості індиві-
дуальної роботи в умовах групи, вільному вході і виході з кабінету. 

Форма організації арт-терапевтичних занять визначається
характером порушення в психічному розвитку людини. Якщо про-
блема лежить в сфері емоційних відносин, найбільш краща індиві-
дуальна форма; в разі ускладнень в соціальному пристосуванні
більш ефективна групова форма роботи, тематично орієнтована. 

У творчому процесі в арт-терапевтичній роботі з людьми з інва-
лідністю неприйнятні команди, вказівки, вимоги, примус. Учасник
арт-терапевтичної сесії може самостійно вибирати відповідні для
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нього види, зміст творчої діяльності та матеріали, а також працюва-
ти у власному темпі; може відмовитися від виконання деяких зав-
дань і бути спостерігачем[6]. 

Робота зі студентами з інвалідністю, з молодими людьми, які
страждають різними хронічними захворюваннями, вимагає дотри-
мання певних правил. Від арт-терапевта потрібна підвищена увага
до організації арт-терапевтичного простору. 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПІСТІ ЛЮДИНИ

Хабло П. І.,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г.,

д. пед. н., доцент, директор Інституту соціальних технологій 
Університету «Україна»

В тезах представлено технологію фізичної терапії при плоскостопіс-
ті людини, а також при наявності порушень хребта. Обгрунтовано
новітні технології лікування та методи й засобі фізичної реабі лі -
тації/терапії при плоско-вальгусної стопи. Наведено поради з урахуван-
ням особливостей лікування людини від початку до повного одужання. 

The theses present the technology of physical therapy for human flattening,
as well as the presence of spinal disorders. The newest technologies of treatment
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and methods and means of physical rehabilitation / therapy at the flat-valgus
foot are substantiated. Tips are given taking into account the features of human
treatment from beginning to full recovery. 

Плоско-вальгусна стопа виникає через плоскостопість. У нор -
мі – п’ята розташована відповідно поздовжньої осі гомілки.
У плоско вальгусній стопі – п’ята відхилена зовні. 

Плоскостопість – захворювання прогресуюче, тому чим раніше
розпочати лікування, тим кращі результати воно приносить. 

Лікування плоскостопісті – має бути комплексним і спрямова-
ним на зміцнення м’язово-зв’язаного апарату. Важливо, щоб про-
цес корекції тривав до повного одужання. 

При плоско-вальгусної деформації задній великогомілковий
м’яз, короткі і довгі згиначі, аддуктори стопи стають гіпотонічними
і атрофуються. 

Передній великогомілковий м’яз, розгиначі стоп, довгий мало-
берцовий стають гіпертонічними і спазмуються. 

При лікуванні плоско-вальгусної деформації необхідно розсла-
бити спазмовані і відновити в тонусі атрофовані м’язи. Вико рис та -
но ефективні методи лікування:

1. Ортопедичні інструменти: а) устілки індивідуальні; б) ортопе-
дичні капці. 

Важливо щоб стопа максимально більше протягом доби перебу-
вала в ортопедичних інструментах. Ходити босоніж можна тільки
по пухкому грунті, піску, камінцях. 

2. УВТ-ударно-хвильова терапія – метод екстрапорального
короткочасного впливу на сухожильну і м’язову тканини акустич-
ними імпульсами низької частоти (10–12 Гц) – для відновлення
кровообігу в атрофованих і спазмованих тканинах. УВТ – запускає
процес англогенезу. 

3. Міостімуляция – це метод впливу постійними імпульсними
струмами різної модуляції для рухового збудження м’язів.
Основним ефектом електростимуляції є зміцнення м’язової ткани-
ни, поліпшення кровообігу і лімфоотоку. 

4. ЛСМ – лікувальний сеанс міофасциального впливу. 
Мета – розслабити спазмовані, гіпертонічні м’язи і стимулюва-

ти атрофовані, гіпотонічні. 
5. КСП – лікувальний сеанс постізометричної релаксації. 
Мета – зняти м’язовий спазм, відновити тонус м’язів як спаз-

мованих, так і атрофованих.
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6. Кінезотерапія
Мета – розтягнути спазмовані м’язи, відновити фізіологічну

роботу гіпотонічних і атрофованих м’язів. 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПІДТРИМКА УЧАСНИКАМ АТО

Хижняк В. Ю.,
cтудент 4 курсу, спеціальності «Менеджмент»

Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»
Нестеренко С. С.,

к. е. н., Директор Інституту економіки та менеджменту 
Університету «Україна»

SvetlanaNesterenko@ukr.net

У цій статті проаналізовано соціально - правовий захист дітейучас-
ників АТО на державному рівні.  

This articlea nalyzes the social and legal protection of ATO children at the
state level.

З 5 липня 2015 року набув чинності Закон України щодо дер-
жавної підтримки учасників бойових дій, їх дітей та дітей пересе-
ленців. Зцього часу вони маютьможливістьвчитися за рахунок дер-
жавного та місцевихбюджетів, отримуватисоціальністипендії та
безоплатнопроживати у гуртожитках.

Тож пільги щодо вступу надаються особам, визнаним учасника-
ми бойових дій, їхнім дітям, дітям, один з батьків яких загинув
(пропав безвісти) в районі проведення АТО, бойових дій або зброй-
них конфліктів чи помер внаслідок поранення, контузії чи каліц-
тва, отриманих в районі проведення АТО, бойових дій або зброй-
них конфліктів, а також внаслідок захворювання, отриманого в
період участі в АТО, дітям, один із батьків яких загинув під час
масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок пора-
нення, контузії чи каліцтва, отриманих під час масових акцій гро-
мадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо пере-
міщені особи.

Зокрема, держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім
дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою
навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, –
до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення
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ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професій-
но-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчаль-
них закладах.

Згідно із законом, державна цільова підтримка для отримання
професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді:

– повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів;

– пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
– соціальної стипендії;
– безплатного забезпечення підручниками;
– безкоштовного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в

державних і комунальних навчальних закладах;
– безоплатного проживання в гуртожитку.
Порядок та умови надання державної цільової підтримки для

здобуття професійно-технічної та вищої освіти зазначеним катего-
ріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Але навіть при великому обговорення про допомогу дітям учас-
ників АТО, держава допомагає дуже мало в основному це знижки
на навчання , отримання соціальних стипендій та місця у гурто-
житку 
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В роботі обґрунтовано вплив дихальних вправ на стан здоров’я сту-
дентів на заняттях з фізичного виховання. Наведено дані, що вказують на
який вид дихання необхідно звертати увагу при виконанні фізичного наван-
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таження різного спрямування. Визначено залежність організму студентів
від типу дихання: часто, помірно, захлинаючись або розслаблено. 

The work substantiates the influence of respiratory exercises on the health of
students in physical education classes. The given data pointing out what kind of
breathing it is necessary to pay attention while performing physical activity of dif-
ferent direction. Dependence of the body of the students on the type of respirati-
on is determined: often, moderately, choking or relaxed.

Вважається, що використання різноманітних дихальних вправ
допомагає оздоровити організм і позбутися від деяких хронічних
захворювань. Існує безліч напрямків і шкіл, де вчать правильно,
ритмічно дихати. Є прихильники повного глибокого дихання, інші
доводять плюси поверхневого. Кожен метод має свої переваги і
недоліки, показання та протипоказання. 

Мета дослідження – визначити шляхи удосконалення  системи
дихання студентів 1 курсу університету  на заняттях з фізичного
виховання.

Відомо, що особливістю  при фізичній роботі є взаємодія рухів з
дихальними циклами. Це пов’язано з біомеханічними і біохімічними
процесами. При правильному диханні створюються умови для коорди-
нованої діяльності органів кровообігу і дихання для того, щоб задо-
вольнити кисневий запит працюючих м’язів (стійкий стан газообміну).

При роботі, що характеризується найбільшим темпом, силою і
амплітудою м’язових скорочень  можливість  її  виконання зберіга-
ється не більш 15–30 сек. У цей короткий проміжок часу робота вико-
нується в умовах кисневого боргу. Киснева недостатність,що виник-
ла, компенсується досить тривалий час у відновлювальному періоді
після  закінчення роботи. У процесі дихальних вправ удосконалюєть-
ся повільна регуляція, при багаторазовому повторенні  повільні зміни
автоматизуються й поєднуються зі звичайною автоматикою дихання.
Завдяки цьому дихальні вправи сприяють усуненню порушень дихан-
ня, що спостерігаються при різних захворюваннях.

Основні дані фізіології дихання є фундаментом для побудови
методики й обгрунтування застосування дихальних вправ у процесі
занять фізичними вправами.

При оцінюванні терапевтичної дії дихальних вправ необхідно
враховувати їх вплив на органи та різні функціональні системи
організму людини. Збільшення надходження кисню в організм має
важливе значення при недостатності кровообігу і дихання. У таких
хворих дихальні вправи забезпечують великий обсяг надходження
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кисню в організм, активізують процеси обміну речовин в тканинах.
У результаті цього більш інтенсивно відбуваються процеси окис-
лення. Дихальні вправи нормалізують процеси обміну речовин в
організмі. 

Тривалі дихальні вправи підсилюють гальмівний процес, що має
практичнее значення при захворюваннях, таких як: гіпертонічна
хвороба, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунка і дванадця-
типалої кишки.

Рухи грудної клітки і діафрагми, а також зміни внутрішньоче-
ревного тиску, що відбуваються під час дихання, є важливим екс-
тракардіальним фактором гемодинаміки. Вони активізують веноз-
ний кровообіг та лімфообіг. У цьому зв’язку дихальні вправи
розглянуті, як один із дійових засобів боротьби з застійними яви-
щами. Тренування дихальними вправами сприяє ощадливій роботі
дихального апарату за рахунок розвитку повільного, але більш
поглибленого дихання в спокої і підвищує функціональні можли-
вості хворої людини при фізичних навантаженнях. Дихальні впра-
ви своєю своєрідною дією масажують органи черевної порожнини.
Глибоке черевне (діафрагмальне) дихання позитивно впливає на
функцію печінки, усуває застій жовчі, поліпшує жовчовиділення,
активізує моторну функцію шлунка і кишківника. 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ОСТЕОХОНДРОЗУ 
ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА,

УСКЛАДНЕНОГО ЗАДНІМИ ПРОТРУЗІЯМИ
МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ У ЖІНОК

Цал-Цалко Р.С.,
магістрант  спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Адирхаєва Л. В.,
к. пед. н., доцент завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії 

та фізичного виховання Інституту соціальних технологій 
Університету «Україна»

rasa.ada.ts@gmail.com

Обґрунтовано комплексна система фізичних вправ, які дають змогу
впливати на захворювання попереково-крижового відділу хребта. Ця сис-
тема дає досить швидкий ефект у вигляді значного зменшення больового
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синдрому, що сприяє розширенню рухового режиму та підвищенню якості
життя. Також в  сучасну програму фізичної реабілітації хворих з остео-
хондрозу повинні бути включені силові, навантажувальні вправи (залеж-
но від загального стану організму) які можливо застосовувати  окремо
або в поєднані.

The complex system of physical exercises, which allow to influence diseases
of the lumbar-sacral division of the spine, is substantiated, gives a fairly rapid
effect in the form of a significant reduction of the pain syndrome, which contri-
butes to the expansion of the motor regime and the improvement of the quality of
life.Therefore, in the current program of physical rehabilitation of patients with
osteochondrosis, power, load exercises (depending on the general condition of the
body) should be included, which may be applied separately or in combination.

Захворювання опорно-рухового апарату є однією з найбільш
актуальних проблем сучасної медичної науки. Хвороби хребта посі-
дають перше місце за поширеністю серед населення земної кулі.
Гострі болі в спині різної інтенсивності спостерігаються у 80–100%
населення. Остеохондрозом хребта страждає 75–95% населення
України. За статистикою найбільш поширеною є біль в області
попереку, складова 60–90% всіх випадків захворювання хребта, з
них 5% людей страждають щорічно. Хвороби хребта проявляються
у жінок і чоловіків приблизно однаково з піком частоти больових
відчуттів у віці близько 40 років.

Розглядаючи статистику захворюваності, з кожним роком кіль-
кість хворих не зменшується. Міжхребцевий остеохондроз, вражає,
як молодий організм, так і людей старшого віку. Поперековий відділ
хребта страждає неспроста. Перебуваючи в нижньому відділі хребет-
ного стовпа, хребці беруть на себе максимальне навантаження. При
піднятті тягарів, вся сила, діюча на тіло, загрожує виснаженням між-
хребцевого простору і це веде до здавлення корінців нервів, звідси і
починають проявлятися ознаки попереково-крижового остео -
хондрозу.  

В останні роки відзначається збільшення зростання захворюва-
ності хребта, що пов’язано перш за все з малорухливим способом
життя, гіподинамією, відсутністю адекватного фізичного наванта-
ження, неправильним харчуванням. В епоху тотальної комп’ютери-
зації, різкого переходу від фізичної праці до розумової відбувається
зменшення рухової активності людини. Сидяча робота, їзда в авто-
мобілі призводять до зниження тонусу м’язів. Проведеними дослід-
женнями встановлено, що 80% часу хребет знаходиться в вимушеному
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напівзігнутому положенні. Тривале перебування в такому положенні
викликає розтягнення м’язів-розгиначів спини і зниження їх тонусу.
Ці чинники сприяють зростанню кількості хворих , що призводить
до погіршення якості життя людини  і навіть до інвалідності.  

Традиційне лікування полягає насамперед звести до мінімуму
больовий  синдром шляхом застосування фармакологічних і не
фармакологічних засобів. Тому останнім часом значну увагу приді-
ляють просуванню альтернативних методів лікування.  Своєчасна
профілактика і лікування мають стратегічне значення для покра-
щення якості життя жінок. 

Усе вище викладено свідчить про актуальність  обраної теми  і
підкреслює наукову, соціальну та практичну значущість роботи. 

Мета роботи: розробка та інтегрування в реабілітаційний процес
сучасної комплексної програми реабілітації /терапії остеохондрозу
попереково-крижового відділу хребта, ускладненого задніми про-
трузіями міжхребцевих дисків у жінок.

Експериментальним шляхом доведено ефективність засобів
фізичної реабілітації/терапії та розроблено варіативні програми для
самостійного використання фізичних вправ, які сприяють значно-
му поліпшенню стану здоров’я жінок з проблемами хребта.

ВПЛИВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 
НА СУСПІЛЬСТВО

Черненко І. Б.,
студентка 4 курсу, спеціальності «Менеджмент»

Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»
Нестеренко С. С.,

к. е. н., директор Інституту економіки та менеджменту 
Університету «Україна»

У статті проаналізовано організацію системи медичного захисту в
Україні постраждалих дітей внаслідок Чорнобильської катастрофи.

The article analyzes the organization of the system of medical protection in
Ukraine of affected children as a result of the Chernobyl disaster.

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), яка
сталася 26 квітня 1986 року, стала найбільшою в світовій історії (7-й 
рівень за шкалою МАГАТЕ). Аварія стала негатив ним чинником
погіршення стану здоров’я населення. Її негативний вплив на здо-
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ров’я населення відзначається тривалістю, його відчуватимуть не
лише нинішнє, але й майбутні покоління. 

До пріоритетних груп громадян України, яким на державному
рівні гарантується охорона життя й здоров’я, відносяться постраж-
далі внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Незважаючи на існуючі в країні й світі в останні роки різнома-
нітні погляди на масштаби та наслідки Чорнобильської катастро-
фи, органи й установи охорони здоров’я та медичні працівники
мають здійснювати покладені на них державою завдання щодо
медичного захисту цієї категорії громадян. [1].

Закон України спрямований на захист громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв’язання пов’яза-
них з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли
внаслідок радіоактивного забруднення території. Знання його поло-
жень важливо для всіх медичних працівників, поскільки це буде
сприяти вирішенню в країні завдань щодо збереження здоров’я
внаслідок Чорнобильської катастрофи і ліквідації її наслідків [2].

Весь комплекс законодавчих та нормативно-правових документів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи добре подано в
Збірниках законодавчих актів та нормативних документів [3].

Законом встановлено порядок організації медичного обстежен-
ня і оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи. Організацію медичного обстеження та лікування
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, покладено на
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядуван-
ня, громадські організації [1].

Однією з ключових проблем мінімізації наслідків Чорно биль -
ської катастрофи стала проблема медико-соціальної експертизи
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи [4].

З 26 червня 2018 року діє новий Порядок відшкодуванням гро-
мадянам, які постраждалинаслідок Чорнобильської катастрофи,
витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території
України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів
медичного призначення, протезів, крім зубного протезування
дорогоцінними металами та металокерамікою [5].

При аналіз стану медико-соціальної експертизи встановлення
зв’язку хвороб, інвалідності і причин смерті з впливом наслідків
Чорнобильської катастрофи необхідно звернути увагу, що норматив-
но-регуляторна база за окремими питаннями залишається недоопра-
цьованою і потребує уточнення та удосконалення. [1].
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Довгострокові несприятливі наслідки Чорнобильської катастро-
фи на психічне здоров’я є міжнародно визнаною проблемою, яку
окреслив форум ООН (2006).
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КОРЕКЦІЯ КООРДИНАТОРНИХ ФУНКЦІЙ 
ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ У ДІТЕЙ 

З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 
ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Шоботенко Я. І.,
магістрантка  спеціальності  «Фізична терапія, ерготерапія» Інституту

соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г.,

д.пед.н., професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії і фізичного виховання
директор Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
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В даній роботі висвітлена актуальність проблеми дитячого цереб-
рального паралічу верхньої кінцівки. Теорії, стосовно його виникнення та
формування. Ефективність комп’ютерних технологій в корекції коорди-
наторних функцій.

In this paper the relevance of the problem of cerebral palsy of the upper
extremity is highlighted. Theories in relation to its origin and formation.
Efficiency of computer technologies in correction of coordinating functions.

Актуальність теми: Рух у дітей є однією з основних фізіологічних
складових нормального формування і розвитку організму.
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ДЦП характеризується великою різноманітністю клінічних
проявів, супутніх симптомів, вагою рухових порушень, ступенів
компенсації, причин, що викликали захворювання, які створюють
складні проблеми для формування і розвитку навичок, необхідних
для життєдіяльності. Направлене розвиток цих навичок найбільш
ефективно в період бурхливого становлення (до 3-х років).
Особливо актуальним є цілеспрямований розвиток рухових здіб-
ностей у дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП), з ураху-
ванням погашення тонічних рефлексів у вертикальному положен-
ні. Відсутність фізичної реабілітації призводить до повторного
прояву патологічних рефлексів, які порушують основу, на базі якої
формуються настановні рефлекси. Це призводить до затримки роз-
витку реакцій рівноваги, порушення формування пози, рефлексу
опори і довільних рухів

Мета: розглянути особливості корекційних засобів при дитячо-
му церебральному паралічі.

Об’єкт: комп’ютерні технології  при дитячому церебральному
паралічі.

Предмет: особливості використання клавіатурних тренажерів
при дитячому церебральному паралічі.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та обґрунтування даної
спеціальної літератури.

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – це  узагальнюючий термін,
який прийнято використовувати для групи захворювань, які проявля-
ються в першу чергу розладами в руховій сфері, а  також мовними,
розумовими, емоційними та вольовими порушеннями в залежності
від локалізації зон ураження центральної нервової системи. 

Близько 40–50% дітей з церебральним паралічем народилися
раніше терміну і дуже маленькими. Ризик пошкодження мозку
після пологів у таких дітей особливо великий. Кровоносні судини
навколо шлуночків, невеликих порожнин в мозку у недоношених
дітей мають дуже тендітні стінки, при їх пошкодженні досить часто
виникають кровотечі - внутрішньошлуночкові крововиливи.
Необширний крововилив в шлуночок мозку безпечно, але якщо
воно виражено сильно, здавлює стінку шлуночка або пошкоджує
тканину мозку, то може привести до серйозних функціональних
порушень. Істотно, що страждають саме ті відділи мозку, які, як нам
відомо, відповідають за управління рухами. При важких внутріш-
ньошлуночкових крововиливах церебральний параліч розвиваєть-
ся більш ніж у 90% таких немовлят.
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Хоча внутрішньошлуночкові крововиливи, безсумнівно, є важ-
ливою причиною церебрального паралічу, але є й інші фактори, які
ще у внутрішньоутробному періоді розвитку дитини можуть впли-
нути на його мозок. Одне з найбільш вражаючих явищ на ембріо-
нальній стадії життя плода – дуже швидкий розвиток.

З появою друкарської машинки виникла необхідність вироблення
навички швидкого набору тексту, дозволив сліпий десятипальцевий
метод друку. При його використанні набір тексту відбувається реф-
лекторно: запам’ятовуються не окремі букви, а їх комбінації — в
цьому і полягає секрет швидкого набору тексту з мінімальними
помилками. Сліпий метод дозволяє одночасно читати паперовий
оригінал і, не дивлячись на клавіатуру, друкувати текст, задіявши при
цьому всі пальці, кожен з яких відповідає за певну ділянку клавіатури.

Висновки. Комп’ютерні технології мають значні можливості
впливу на координаційну систему дітей, хворих на дитячий цереб-
ральний параліч, порушення функції якої відіграє важливу роль у їх
повсякденному житті та соціалізації.

Систематичні заняття на клавіатурних тренажерах покращують
функціональний стан при порушеннях дрібної моторики.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ЗА УЧАСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Яценко М. В.,
студент 2 курсу, групи ФТ-21/17, 

спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання  

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент, 

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
icenick@ukr.net

Для фізичної реабілітації дуже важливо мати особистого фізіотера-
певта (реабілітолога). Комп’ютер – добрий помічник людям, що мають
групу інвалідності. Саме із взаємодії з комп’ютером ця категорія людей
зможе довідатися про реабілітаційні програми. Людина з інвалідністю
може, осягати нові методики реабілітації. Стіни помешкання людини з
інвалідністю розширюються, іншим стає весь світ.

For physical rehabilitation it is very important to have a personal physiot-
herapist (rehabilitologist).  A computer is a good helper for people with a disabi-
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lity group.  It is from the interaction with the computer that this category of peop-
le will be able to learn about rehab programs.  A person with a disability can com-
prehend new methods of rehabilitation.  The walls of a person with a disability
are expanding, the rest of the world is becoming the other.

Незважаючи на те, що держава з кожним роком звертає увагу на
вирішення проблем осіб з інвалідністю, ці проблеми і сьогодні
залишаються актуальними. Приіорітетним напрямком тут є здійс-
нення заходів щодо соціально-трудової та професійної реабілітації
людей, в тому числі заходів з фізичної реабілітації. Інтелектуальне
джерело, сучасні знання, новітні технології - все це ми можемо
взяти в Інтернеті. Для фізичної реабілітації дуже важливо мати осо-
бистого фізіотерапевта (реабілітолога) тобто авторитетну людину з
профільною освітою, яка направляє, знайомить з сучасними техно-
логіями.

Можливо використовувати фонди, яких тепер багато, урядові
програми, а також волонтерів, які бажають працювати на користь
людей з інвалідністю. Пріоритет тут, звичайно, в тому, щоб була
мета. Треба розвинута воля і бажання. Тоді оточуючі говорять, що
люди з інвалідністю є прикладом для звичайних людей. 

Використання комп’ютера та комп’ютерних програм багато в
чому допомагає у вирішенні порушених вище проблем. Комп’ютер
– добрий помічник людям, що мають групу інвалідності у роботі,
навчанні, спілкуванні. Для того, щоб люди з інвалідністю могли
використовувати комп’ютер та комп’ютерні технології для реабілі-
тації, необхідно насамперед, створити хорошу інформативну базу,
щоб якомога краще проінформувати цю категорію людей про мож-
ливості використання комп’ютера та комп’ютерних технологій.

Саме із взаємодії з комп’ютером та за допомогою комп’ютерної
мережі Інтернет ця категорія людей зможе довідатися про реабілі-
таційні програми, медичні препарати, конференції, з’їзди інвалідів,
виставки, зможе зв’язатися  з різними общинами інвалідів, отрима-
ти корисну необхідну інформацію, і врешті решт знайти собі нових
друзів. Отже, з викладеного вище можна зробити висновок:
комп’ютер – це не завада у процесі реабілітації людей з інвалідніс-
тю, а справжній помічник, і скоріше засіб здійснення адаптації та
інтеграції в суспільство осіб з особливими потребами. Людина з
інвалідністю може навчатися дистанційно, осягати нові методики
реабілітації, замовити тренажери, виховати свою волю і розвиватися
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розумово, духовно. Це надихає і дає сили. Для людини важливе
оточення. Це не тільки без бар’єрне середовище. Найголовніше –
це люди, а найкраще – друзі, які тебе підтримують. Такі друзі
можуть бути в Інтернеті. Відомі такі ситуації, коли дзвінок друга,
або e-mail рятували життя.

Якщо людина з інвалідністю правильно себе налаштує, вона
може досягнути успіхів навіть більших, ніж інші члени суспільства.
Може безперешкодно працювати в своїй, або ж в іншій країні
autsoring. Також може замовити собі індивідуального тренера і спіл-
куватися з ним по skype під час своїх занять. Тренер може бути елек-
тронний як в шахах, або ж з сусіднього залу. Стіни сучасного
помешкання людини з інвалідністю розширюються, іншим стає
весь світ.

Для фізичної реабілітації людей з інвалідністю важливе місце
посідає водотерапія. А ще – міжнародна сертифікація ESPRAS
(Європейське суспільство пластичної, реконструктивної і естетич-
ної хірургії.). Застосовують міні комп’ютери, які мають бездротової
зв’язок (пацієнт – лікар ерготерапевт). Це вирішує багато складних
ситуацій.

Зараз існують новітні комп’ютерні технології виявлення енерге-
тичного потенціалу організму, які напряму зв’язані з біоритмами.
Використання цього алгоритму допоможе планувати своє життя, а
для людей з інвалідністю зберегти і збільшити свій потенціал. Наші
поїхали на «Ігри нескорених» в Австралію. Це 15 осіб, якими вся
наша країна пишається і надихається.
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СЕКЦІЯ 6

ІНЖЕНЕРНІ АСПЕКТИ ПРОДУКТІВ
ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ 
ТА ЕКОЛОГІЇ ДОВКІЛЛЯ

ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ФЕРУМОМ 
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ

Анцеров Д. В., 
студент 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Малишев В. В.,

д. т. н., професор, директор Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»

Систематизовано джерела забруднення навколишнього середовища
Ферумом. Підкреслено, що основним джерелом є металургійні підприєм-
ства. Показано вплив Феруму на довкілля. Відмічено залежність впливу
Феруму на життєдіяльність риб від кислотності середовища.
Негативний вплив Феруму на риб визначається також зв’язуванням роз-
чинного у воді кисню за рахунок переходу Феруму (ІІ) у Ферум (ІІІ). 

Sources of the environment pollution by the Ferrum have been systematized.
It was emphasized that the main source is metallurgical industry. The influence
of Ferrum on the environment is shown. The dependence of the Ferrum on the
vital activity of fish from the acidity of the environment is noted. The negative
effect of the Ferrum on fish is also determined by the binding of water-soluble
oxygen due to the transition of the Ferrum (II) to Ferrum (III). 

Джерелами забруднення локального навколишнього середови-
ща Ферумом є металургійні комбінати, у твердих викидах яких міс-
титься від 22000 до 31000 мг/кг Феруму. У ґрунти навколо таких
комбінатів надходить до 31–42 мг/кг Феруму, з них Ферум перехо-
дить в городні культури, де може накопичуватись (наприклад,
у полуницях до 8,5 мг/кг проти 3,9 мг/кг у контрольних рослинах).



Стічні води і шлами хімічного, металургійного, машинобудівного,
металообробного, нафтохімічного, хімічно-фармацевтичного,
лакофарбового і текстильного виробництв являють велику небез-
пеку в екологічному аспекті. У травлених водах чорних металів
концентрація Феруму досягає значень 5000–7000 мг/л. Сирий осад,
який випадає у первинних відстійниках стічних вод великого про-
мислового міста, може містити Ферум до 1428 мг/кг. 

Вплив Феруму на довкілля пов’язаний з його токсичністю і
залежить від кислотності середовища. Для риби токсичність
Феруму різко зростає у лужному середовищі, бо за таких умов утво-
рюються гідроксиди Феруму, які накопичуються на поверхні зябер,
закупорюють і роз’їдають їх. Негативний вплив Феруму на риб
викликається також зв’язуванням розчинного у воді кисню за раху-
нок легкого переходу Феруму (II) у Ферум (III), що призводить до
масової загибелі риби і інших гідробіонтів. Хлорид Феруму(III) при
його концентрації 0,2 мг/л викликає загибель карасів і в’юнів, а при
0,6–9,0 мг/л — колюшки. Сульфат феруму (III) у концентрації
0,7–2,9 мг/л викликає загибель коропів і лящів, а гідроксид феруму
(III) при 2 мг/л — форелі, лосося і плотви. Якщо вода містить
надмірну кількість Феруму, то вона стає непридатною для інкубації
ікри риб; бо гідроксид Феруму(III) викликає масову загибель ново-
явлених мальків, зябри яких дуже чутливі до цієї речовини.
Молюски, прудовики і равлики теж дуже чутливі до гідроксиду
Феруму (III). Виявлена токсичність FeCl3 (130 мг/л) і Fe(SO4)3
(152 мг/л) для дафній. Оптимальна концентрація Феруму для водо-
ростей становить 0,14–1,4 мг/л. 

Надмірний вміст Феруму у ґрунті викликає захворювання рос-
лин на сидероз, у цьому випадку рослини повільно ростуть, листя у
них світліше звичайного. 

Знання можливих джерел забруднення Ферумом, механізмів
його впливу на живі організми може допомогти запобігти зростан-
ня негативного впливу на довкілля та захворюваності людей. Це в
перспективі може призвести до зниження соціального тягаря щодо
інвалідизації. 
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студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інженерія» 
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к. х. н., доцент Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Відмічено, що основними джерелами забруднення Хромом навколиш-
нього середовища є викиди промислових підприємств. Вплив Хрому на
довкілля проявляється в токсичній дії на мікрофлору, рослини, тварин і
людей. Токсичність сполук Хрому залежить від його валентності. Хром
має також канцерогенний ефект. В організмі людини він відіграє роль
активатора ферментів і вітамінів. 

It is noted that the main sources of Chromium pollution of the environment
are industrial emissions. The influence of chromium on the environment mani-
fests itself in toxic effects on microflora, plants, animals, and humans. The toxi-
city of Chromium compounds depends on its valency. Chromium also has a car-
cinogenic effect. In the human body, it plays the role of activator of enzymes and
vitamins. 

Хром надходить у навколишнє середовище в основному з вики-
дами підпри ємств, де видобувають, переробляють, одержують і
застосовують хром і сполуки Хрому. Багато Хрому у стічних водах
окремих підприємств, наприклад, тих, які виготовляють шкіру з
використанням хромовокалієвих галунів. Хром розсіюється у
довкіллі і за рахунок спалювання природного конденсованого
палива, головним чином вугілля. 

Вплив Хрому на довкілляпроявляється у токсичній дії на мікро-
флору, на росли ни і на гідробіонти, на тварини і на людину. При
концентрації у стічних водах 2–5 мг/л Хром проявляє токсичну дію
на мікрофлору споруд біологічного очищення, концентрація
0,01 мг/л гальмує біологічну потребу у кисні (БПК), а 0,05 мг/л —
нітрифікацію. Для Хрому (Cr3+) у стічних водах, які надходять на
біологічне очи щення, встановлена ГДК 2,5 мг/л (для Хрому (Cr6+)
така норма не встановлена). 

Вода, яка містить Хром у підвищених кількостях (5–50 мг/л),
шкідливо впливає на рослини (5 мг/л), викликає хлороз (10 мг/л),
затримує ріст (15–50 мг/л). 

Токсичні концентрації Хрому (особливо Cr6+) у воді водоймищ
згубно діють на лососьових риб (ЛК50 хрому (VI) = 0,02 мг/л, для
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дафній (ЛК50 хрому (VI) = 0,22 мг/л і для риб (ЛК50 хрому (VI) =
30–50 мг/л; ЛК50 хрому (III) = 117 мг/л). 

Токсичність сполук Хрому залежить від його валентності: най-
токсичніші спо луки хрому (VI), високотоксичні сполуки хрому
(III), металічний хром і хром (II) менш токсичні. Незалежно від
шляху надходження Хрому у першу чергу пошко джуються нирки,
потім печінка та підшлункова залоза. 

Хром має канцерогенний ефект, уражує центральну нервову
систему, проявляє пошкоджуючу дію на репродуктивну функцію,
хром (VI) має мутагенну дію, про никає через плаценту, виділяється
з грудним молоком. Хром (III) негативно впли ває на гонади. Відомі
гострі отруєння хроматом і дихроматом Калію зі смертель ними
наслідками, а також хронічні отруєння, викликані різними сполу-
ками Хрому. 

В організм людини щоденно надходить з їжею біля 60 мкг
Хрому. Вміст Хрому у крові складає 1 мкг/л. Більшість тканин
людини містить 0,02—0,04 мг на 1 кг сухої речовини. В організмі
людини (яка не має професійного контакту) загальний вміст
Хрому — біля 6 мг. В усіх тканинах організму, крім легеневої, вміст
Хрому з віком зменшується (це відрізняє Хром від більшості мікро-
елементів). У легенях вміст Хрому у міру старіння зростає. Вміст
Хрому у харчових продуктах суттєво коливається (у рису – до
0,01 мг/кг, у щавлі – 0,57 мг/кг). 

В організмі людини Хром відіграє роль активатора ферментів і
вітамінів. 

Найбільше Хрому накопичується у легеневій тканині, але він
також відклада ється в ретикулоендотеліальній системі печінки,
підшлунковій залозі та кістковому мозкові. Період напіввиділення
Хрому з легень (там він сполучений з білками) складає 12,8 дня. У
людей, які мають професійний контакт з Хромом, він виявля ється
у легенях через багато років після припинення роботи. З організму
хром (VI) виділяється в основному через нирки. Якщо Хром надій-
шов парентерально, то він швидко всмоктується в кров і міститься
у плазмі у великій кількості. 

Знання біологічної ролі Хрому та механізмів його впливу на
організм людини може дозволити ефективніше запобігати зростан-
ню негативного впливу на рівень захворюваності людей. Це в пер-
спективі може призвести до зниження наванта ження на суспіль-
ство щодо підтримання належного рівня життя людей з
інвалідністю та соціально незахищених верств населення. 
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ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ТА ВПЛИВ ВАНАДІЮ 
НА ДОВКІЛЛЯ

Беліменко В. І.,
студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інженерія»

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Лукашенко Т. Ф., 

к. пед. н., доцент, Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Систематизовано джерела забруднення та вплив Ванадію на довкіл-
ля. Основними джерелами забруднення довкілля Ванадієм є промислові
опалювальні викиди. Значна частина забруднення Ванадієм припадає на
стічні води. Вплив Ванадію на довкілля пов’язаний з його зоо-, фіто- і
антропотоксичністю. Наведено ГДК Ванадію в різних сполуках. 

The pollution sources and the impact of vanadium on the environment are
systematized. The main sources of environmental pollution by Vanadium are
industrial heating emissions. Much of the pollution by Vanadium falls on sewage.
The influence of Vanadium on the environment is due to its zoo-, phyto-, and
anthropotoxicity. Vanadium MAC in the form of various compounds are given. 

Основні джерела забруднення довкілля Ванадієм — підприєм-
ства, які використовують в якості енергоносіїв вугілля, нафту,
нафтопродукти, промислові збагачувальні підприємства; транс-
порт, вентиляційні викиди з приміщень металургійних підпри-
ємств, особливо тих, які використовують ванадій. У димових газах
ТЕС, яка спалює мазут, концентрація оксиду ванадію (V) складає
8,8 мг/м3, а в зневуглевоженому виносі (мазутній золі) міститься до
30% оксиду ванадію (V). З усієї кількості ванадію, яка є у мазуті, до
10% залишається на стінках котла, а біля 90% забруднює атмосфер-
не повітря. 

У випадку роботи ТЕС зі 100% навантаженням за 1 г спалюєть-
ся 190 т мазуту, при цьому добовий викид оксиду ванадію (V) скла-
дає 565 кг, а при 50% навантаженні — 282,65 кг. Максимальна при-
земна концентрація оксиду ванадію (V) у 2000 м від ТЕС при її 100%
навантаженні складає 3,5 мкг/м3. Визначення V2O5 використову-
ють як інтегральний показник при проведенні гігієнічної оцінки
ступеня забруднення атмосфери аерозолями металів (V, Al, Ni, Fe,
Mn, Cr). 

При спалюванні кам’яного вугілля 30% усього Ванадію, який у
ньому міститься надходить в атмосферу. Летка зола від спалювання
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вугілля містить Ванадій у концентрації 800 мкг/г. Ванадій надхо-
дить в атмосферу в результаті роботи двигунів, які використовують
бензин, гас, солярове масло. 

Стічні води металургійних, хімічних, паперових, скляних, тек-
стильних, гумово технічних, лакофарбових, нафтопереробних
виробництв містять Ванадій у значних кількостях. Вміст Ванадію у
стічних водах підприємств, які виготовляють ванадій — 702 мг/л.
Навіть після очищення стічні води виробництва ферованадію міс-
тять V2O5 у кількості 0,34 г/л, скидні води ТЕС забруднені майже до
такого ж рівня. У складі стічних вод Ванадій може проникати у воду
водоймищ, де його концентрація може досягати до 2,0 мг/л. Вміст
Ванадію у сухій речовині відстоїв стічних вод досягає 400 мг/кг. 

Аерозолі ванадію і сполук Ванадію надходять у повітря промис-
лових підприємств, а звідти з вентиляційними викидами потрапля-
ють у навколишнє середовище. У виробництві ванадієвих шлаків у
процесі конверторного переділу чавуну концентрація Ванадію у
повітрі робочої зони приміщень досягає 20—55 мг/м3. 

У зонах розміщення металургійних заводів у 87% проб концен-
трація оксиду ванадію у повітрі досягала рівнів 0,98-1,49 мкг/м3, за
іншими даними — 0,072 мг/м3. 

Ванадій у складі аерозолів надходить в атмосферне повітря
великих міст за рахунок промислової та побутової діяльності насе-
лення, його концентрація у міському аерозолі — 1100 мг/кг. У
пилові, осадженому снігом на території міста, вміст Ванадію
лежить у межах від 3,2 до 24,4 мкг/л, зменшуючись у напрямі від
центра міста. 

З джерелами людської діяльності в атмосферу надходить 90000 т
Ванадію на рік за рахунок промисловості та транспорту і 52000 т на
рік за рахунок енергетичних джерел. Загальний вхідний потік
Ванадію в атмосферу складає 4.106 т на рік, а вихідний потік — 
5.104 т на рік. 

Вплив Ванадію на довкілля пов’язаний з його зоо-, фіто- і
антропотоксичністю. Порогова концентрація Ванадію за зміною
властивостей води, які виявляються за допомогою органів чуття
(жовте забарвлення і гіркий смак), становить 0,1 мг/л. За впливом
на загальний санітарний режим порогова концентрація — 10 мг/л.
Ванадій проявляє токсичний вплив на мікрофлору очисних споруд
і гальмує очищення стічних вод в концентрації 20-50 мг/л, при
50 мг/л — припиняє її, при 120 мг/л на очисних спорудах різко
збільшується кількість найпростіших організмів. 
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Ванадій, як і Кадмій, є одним з найтоксичніших мікроелемен-
тів для вищих рослин (концентрація 0,5 млн.–1 у поживному сере-
довищі — фітотоксична). Фітотоксичність Ванадію спостерігали на
ячмені, сої, льоні, цукрових буряках, яка проявлялась окремими
ознаками та затриманням росту. 

Встановлена токсичність підвищених концентрацій Ванадію у
воді на дафній, поліхетів, трав’яних крабів, мідій, на різні види риб. 

Знання можливих джерел забруднення Ванадієм, механізмів
його впливу на живі організми може допомогти запобігти зростан-
ню негативного впливу на довкілля та захворюваність людей. Це в
перспективі може призвести до зниження соціального тягаря щодо
інвалідизації. 

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ СТАНУМУ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Білорусець В. В., 
студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Брускова Д.-М. Я.,

к. х. н., доцент, Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Систематизовано біологічну роль Стануму в організм людини.
Вказано, що основний шлях надходження Стануму в організм людини— з
їжею. Наведено вміст Стануму у різних харчових продуктах. Показано
рівень Стануму в органах людини. Наведено ознаки отруєння Станумом
та ГДК у деяких продуктах харчування. 

The biological role of Stannum in the human body is systematized. It is indi-
cated that the main way of Stannumentrance into the human body is with food.
The contents of Stannum in various foods are given. The level of Stannum in
human organs is shown. The signs of poisoning by Stannum and MAC in some
foods are given. 

Основний шлях надходження Стануму в організм людини— з
їжею і досить у малій мірі через органи дихання. Вміст Стануму у
різних харчових продуктах становить: у картоплі і буряках —
0,19–0,65 мг/кг, у соняшнику і горосі — до 18,7 мг/кг, у м’ясі, хлібі,
жирах і рослинах, які вживають у їжу, — 0,1–1,0 мг/кг; у Болгарії
цей вміст був рівним: у пшениці, кукурудзі, квасолі, картоплі, помі-
дорах, капусті, моркві, шпинаті, салаті, муці, яблуках і персиках —
від 0,02 до 1,02 мг/кг. У добовому раціоні людини міститься 17,14 мг
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Стануму. Якщо людина вживає добовий раціон із свіжого м’яса,
круп і овочів, то вона одержує 1 мг Стануму на день. При наявнос-
ті у раціоні консервованих овочів і риби, людина одержує до 38 мг
Стануму на день. За даними інших авторів денне надходження
Стануму з їжею складає від 187 мкг до 8,8 мг. 

Поглинання Стануму з шлунково-кишкового тракту досягає
20%. Найвищий рівень Стануму виявляється у нирках, печінці та
кістках. Основне місце депонування Стануму — кісткова тканина.
Станум міститься у тканинах і органах людини у таких кількостях:
м’язи — 0,1, кістки — 0,5, мозок — 0,26–0,34, легені — 0,45–0,8,
нирки — 0,2, печінка — 0,4–0,6, селезінка — 0,2, лімфатичні
вузли — 2,1, кров — 0,007–0,01 мг/кг; у волоссі міститься 0,007 мкг
Стануму на 1 г сухої маси. Розподілення Стануму у різних органах і
тканинах залежить від багатьох факторів, географічного, вікового і
ін. Станум мало проникає у плід через плацентарний бар’єр. 

Стануму повністю не вивчена, відомо, що він приймає участь у
синтезі нуклеїнових кислот. Неорганічний Станум виводиться,
головним чином, через нирки і лише незначна його частина — з
жовчу. У дослідах на тваринах було встановлено, що через 48 годин
50% Стануму (введеного у шлунок) виводиться, причому через
кишковий тракт лише 1%. В інших дослідах тваринам вводили
Станум внутрішньовенно, після цього протягом 3 днів від 19,8 до
62,8% введеного Стануму виводилось з сечею і від 5,6 до 10,6% — з
фекаліями. Період біологічного напіввиведенняСтануму у мишей,
щурів, мавп і собак складає 90-100 діб. 

Ознаки отруєння людей Станумом спостерігали у 74 з 78 чоло-
вік при дозі Стануму 100 мг/кг або більше і у 2 з 7 чоловік, які одер-
жали Станум у кількості 50 мг/кг. Вживання у їжу консервованих
продуктів, які містили Станум в концентрації 563 мг/кг і 400 мг/кг,
викликало отруєння з проявами симптомів гострого ураження
шлунково-кишкового тракту. Для профілактики харчових отруєнь
Станумом використовують покриття тари харчовими лаками, гоф-
рують стінки металевої тари, використовують скляну тару, дотри-
муються встановлених умов зберігання харчових продуктів у тарі з
даного матеріалу або з певним покриттям. 

При дослідженні хронічного впливуСтануму на кроликах були
виявлені порушення ліпідного і холестеринового обміну, зниження
ліполітичної активності крові та порушення співвідношення білко-
вих фракцій. Станум пригнічує функцію мозкового шару наднир-
кових залоз і щитовидної залози, внаслідок цього знижується церу-
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лоплазмічна активність сироватки крові та відмічається гіпогліке-
мічний ефект. Специфічний прояв впливу Стануму– порушення
кальцієвого обміну. 

При надходженні Стануму інгаляційним шляхом в умовах
виробництва у робітників розвивається своєрідна форма пневмо-
коніозу, який називають «станозом». Ця хвороба характеризується
легким і доброякісним перебігом без порушень легеневої функції.
Картина станозу проявляється на рентгенограмах легень у вигляді
підсилення бронхіально-судинного малюнка та ущільненням коре-
ня легенів. У робітників, які працювали з сипучими сполуками
Стануму протягом 15–20 років, спостерігали ознаки звичайного
станозу. У плавильників ускладнені бронхітом та емфіземою форми
станозу спостерігали через 6–8 років. 

ГДК Стануму у деяких консервованих харчових продуктах,
мг/кг: рибні –200,0; молочні – 200,0; овочі – 200,0; соки (у збірній
жерстяній тарі) – 200,0. ГДКм. р хлориду стануму (II) – 0,5 мг/м3,
ГДКсд хлориду стануму (II) – 0,05 мг/м3;клас небезпеки 3. ГДКр. з
для олова – 2 мг/м3, ГДКв для Стануму– 0,01 мг/м3. 

Розуміння біологічної ролі та механізмів метаболізму Стануму
стане в при годі під час розробки нових методів лікування та профі-
лактики професійних захво рювань, пов’язаних із забрудненням
довкілля Станумом. Ці методи сприятимуть покращенню якості
життя людей з інвалідністю, які страждають на ці захворю вання. 

ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ
ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Бойко А. О.,
студент IV курсу групи ПЗ-43, спеціальності «Правознавство»

Інституту права та суспільних відносин
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

На сьогоднішній день, на кожному підприємстві повинні бути норми
пожежної безпеки. Але, на жаль, є такі підприємства, де ці норми пору-
шують, керівництво нехтує цими вимогами, зовсім не думаючи, про жах-
ливі наслідки. Якщо при деяких обставинах виникне пожежа, ці підпри-
ємства, не будуть готовими до цієї жахливої ситуації і у результаті
можуть бути фатальні наслідки, що можуть вплинути на життя пра-
цівників.
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For today, at each enterprise there should be fire safety norms. But, unfor-
tunately, there are such enterprises, where these norms violate, the leadership
neglects these requirements, without thinking about the terrible consequences. If
under certain circumstances there will be a fire, these enterprises will not be pre-
pared for this terrible situation and as a result there can be fatal consequences
that can affect the lives of workers. 

Актуальність теми. За останні десять років у країні сталося майже
500 тис. пожеж, від яких загинуло близько 20 тис. людей, полум’ям
знищено ледь не 100 тис. будівель та більше 10 тис. одиниць авто
техніки. У цьому і полягає суспільна небезпечність порушення вста-
новлених законодавством вимог щодо пожежної безпеки. 

Метою дослідження є визначення поняття пожежної безпеки,
виявлення причин можливого виникнення пожежі та відповідаль-
ність за порушення правил пожежної безпеки. 

Основний матеріал. Пожежна безпека – це стан об’єкта, при
якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість
виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних
факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. 

Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є порушення
правил і норм пожежної безпеки, невиконання Закону «Про
пожежну безпеку», порушення технологічного режиму, несправ-
ність електроустаткування і т. д. За стан пожежної безпеки на під-
приємстві відповідають її керівники, начальники цехів, майстри та
інші керівники. 

Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною дер-
жавної діяльності по охороні життя і здоров’я людей, національного
багатства і навколишнього природного середовища (із преамбули до
Закону України «Про пожежну безпеку»). Керівники підприємств,
установ, організацій несуть персональну відповідальність за пожеж-
ну безпеку довірених їм об’єктів, на них покладені обов’язки здійс-
нення необхідних для попередження пожеж заходів Міністерств і
відомств, виконкоми місцевих Рад повинні систематично контро-
лювати виконання установлених вимог з питань пожежної безпеки
населених пунктів і об’єктів народного господарства. 

Об’єктом передбачених у даній статті правопорушень є суспіль-
на безпека. Характер і особливості таких правопорушень вказують-
ся в статті шляхом посилання до спеціальних правил і норм галузе-
вого або міжгалузевого характеру, які містить вимоги з
забез пе чення пожежної безпеки. Саме ці нормативні акти дають
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відповідь на те, які конкретні порушення в даному випадку тягнуть
адміністративну відповідальність. Правопорушення, які стосують-
ся пожежної безпеки, можуть являти собою дію або бездіяльність.
Тому у статті згадуються як порушення встановлених правил
пожежної безпеки, тобто як здійснення до і всупереч цим прави-
лам, так і невиконання їх, тобто бездіяльність, ігнорування існую-
чих вимог по цьому питанню. 

Необхідно мати наувазі, що за дане правопорушення настає
адміністративна відповідальність при умові, що воно не привело до
виникнення пожежі. У противному випадку винна особа підлягає
карній відповідальності Карна відповідальність настає також у тім
випадку, коли порушення правил пожежної безпеки учинене осо-
бою,до якої раніш на протязі року застосовувалося адміністративне
стягнення за таке ж саме порушення. 

Справи про дані правопорушення підлягають розгляду органа-
ми державного пожежного нагляду. Протоколи про правопорушен-
ня складають уповноважені на те посадові особидержавної, відом-
чої, сільської пожежної охорони і члени добровільних пожежних
команд, протипожежних об’єднань громадян. 

Якщо за наслідком аналізу стану виробничої діяльності уповно-
важений державний орган дійде висновку про те, що допущені на
підприємстві правопорушення можуть завдати шкоду життю та
здоров’ю людей, посадові особи такого органу мають право зверну-
тись до адміністративного суду для застосування ним оперативних
заходів реагування. Так, за постановою або рішенням суду на під-
приємство можуть бути накладені санкції у вигляді: призупинення
або повного зупинення роботи компанії; заборони використання
певного устаткування або приміщень; заборони випуску та реаліза-
ції небезпечної продукції. 

Висновок. Отже сьогодні ми розібралися, що таке Пожежна без-
пека, які є причини пожеж і які правові наслідки передбачені за
порушення правил пожежної безпеки. І що ця тема є дуже актуаль-
ною в наш час, через збільшення пожеж. (Не тільки на вироб -
ництвах, а й поза них).

І наостанок хочеться Вам побажати, щоб Ви не були ні поруш-
ником правил пожежної безпеки ні винуватцем пожежі, оскільки
це тягне за собою відповідальність згідно розглянутих нами статтей
Кодексів, а робота рятувальників зводилась до запобігання виник-
ненню надзвичайних ситуацій та подій. 
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Розвиток кожного окремого закладу ресторанного господарства з
точки зору збільшення доходності, розширення виробничих потужностей
у відповідності з виробничим планом,можливості забезпечення потреб
різних верств населення і людей з особливими потребами залежить від
комплексу заходів щодо забезпечення діяльності підприємства. 

Development of every separate establishment of restaurant economy from
the point of view of increase of profitableness, expansion of production capaciti-
es in accordance with a production plan, possibility of providing of necessities of
different layers of population and people with the special necessities depends on
the complex of events in relation to providing of activity of enterprise. 

Шляхами підвищення ефективності діяльності закладу ресто-
ранного господарства є його економічна, організаційна, і технічна
реорганізація умов експлуатації наявного парку устаткування з ура-
хуванням можливості харчування різних верств населення і людей
з особливими потребами. 

Традиційно в закладах ресторанного господарства другі страви,
гарніри, запіканки, овочі для салатів, соуси готуються в наплитно-
му посуді, електросковородах, фритюрницях, пароконвектоматах.
Все це устаткування, як правило, відзначається малою продуктив-
ністю, високою енергоємкістю, низьким рівнем автоматизації,
значною кількістю ручної праці і ускладненням приготування страв
для людей з особливими потребами, дієтичного харчування, сту-
пінь готовності продукту в більшості випадків визначається візу-
ально. Перед закладами харчування стоїть завдання забезечення
устаткуванням з високим ступенем автоматизації, можливістю про-
грамного керування, універсальністю в умовах користування. Тому
найбільш актуальною є необхідність технічного переозброєння
закладів ресторанного господарства. 
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До технічних напрямків покращення умом виробничої діяльності
закладів ресторанного господарства відносимо: реконструкція спо-
руд, з урахуванням можливості обслуговування людей з особливими
потребами, модернізація машин і устаткування, підвищення якості їх
технічного обслуговування, підвищення кваліфікації персоналу, зай-
нятого обслуговуванням устаткування. Тут має бути врахована і мож-
ливість своєчасної заміни технічних засобів і придбання нових моде-
лей устаткування. Вибір форми оновлення визначається шляхом
співставлення капіталовкладень, собівартості продукції і продуктив-
ності устаткування за порівнювальними варіантами. Вибираючи варі-
ант нового устаткування слід враховувати не тільки тип і потужності
устаткування але й виробничу програму, кількість працівників, зай-
нятих на виробництві, площі виробничого приміщення. Перехід на
роботу з новим сучасним устаткуванням дозволяє не тільки реалізува-
ти виробничу програму закладу, а й отримати максимальний прибу-
ток обумовлений економією матеріальних і сировинних ресурсів,
використанням мінімальної чисельності працівників на виробництві,
раціональним використанням виробничих площ. Проблема правиль-
ного підбору і ефективної експлуатації може бути вирішена якщо при
виборі нового устаткування враховуються кількість оброблюваної
сировини і обєм продукції, що планується до випуску; виробничі
площі і потужність устаткування закладу; технічні показники устатку-
вання (продуктивність, потужність, габаритні розміри, вага) аналіз
сучасного нового устаткування, яким планується замінити старе (
технічні характеристики, надійність і тривалість експлуатації, набір
комплектуючих, рівень універсальності), порівняння вартості з якіс-
тю,технічними характеристиками, потребами закладу. 

Організаційних шлях реорганізації включає чітку диспетчери-
зацію виробництва, виявлення недовантаженого устаткування і
приміщень, реалізацію залишкових основних фондів, розширення
об’ємів виробництва на вільних виробничих площах і потужностях,
використання сучасної оргтехніки, яка б дозволяла забезпечувати
урахування руху продукції і всіх інвентарних одиниць основних
фондів в реальному режимі часу. 

Економічні напрямки можуть бути реалізовані через стимулю-
вання суб’єктів господарювання і персоналу. 

Підвищення ефективності експлуатації устаткування закладами
ресторанного господарства передбачає використання інноваційно-
го устаткування, що обумовлено сучасними тенденціями розвитку
галузі в умовах конкурентного середовища, оскільки:
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– сучасні технології сприяють підвищенню зацікавленості
клієн тів;

– автоматизація виробничих процесів сприяє підвищенню про-
дуктивності праці, дотриманню вимог технології приготування
страв, зниженню витрат, пов’язаних з контролем технологічного
процесу:

– зменшуються витрати виробництва за рахунок зниження
матеріало- і енергоємності;

– забезпечується безперервність роботи устаткування, оскільки
сучасне устаткування є переважно устаткуванням безперервної або
комбінованої дії;

– скорочується тривалість приготування страв. 
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На сьогодні в закладах ресторанного господарства використовуєть-
ся велика кількість застарілого технічно і морально устаткування, яке
вимагає заміни і оновлення. Ефективним, перспективним є використання
в виробничих процесах інноваційного устаткування з можливістю збіль-
шення асортиментних варіантів,розширення кіл людей, що користують-
ся послугами закладів, в тому числі людей з особливими потребами. 
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For today in establishments of restaurant economy a generous amount is
used out-of-date technically and morally equipment that requires replacement
and updating. Effective, perspective is the use in the productive processes of inno-
vative equipment with possibility of increase of assortment variants,of expansion
of circles of people that use services of establishments, including people with the
special necessities. 

Інноваційним можна назвати устаткування, яке відрізняється
унікальними, новими властивостями і якісними характеристика-
ми, що дозволяють закладу досягати бажаних результатів за раху-
нок економії ресурсів і тривалості роботи, а також за рахунок удос-
коналення технології виробництва продукції і обслуговування
різних категорій відвідувачів, в тому числі людей з особливими
потребами. 

Ефективним сучасним апаратом, що дозволяє автоматизувати
процес приготування страв є автоматичний кулінарний центр
Rational Self Cooking Center. Апарат оснащений системою, яка
самостійно контролює і оптимізує технологічний процес приготу-
вання страв. Достатньо задати вид продукту і необхідні вимоги до
результату приготування. Крім заданих програм апарат надає мож-
ливість складання 350 авторських програм приготування страв,
скорочує тривалість приготування на 15 відсотків, забезпечує ско-
рочення енерговитрат і можливість скорочення займаної площі. В
умовах розвитку молекулярної технології, яка полягає в тому, що
продукцію піддають глибокому заморожуванню (до – 22 °С) на
протязі доби після чого вона перетворюється в дрібнотекстуровану
і пюреподібну масу, яка зберігається при температурі –12…–15 °С
на протязі доби доцільним стає використання апарату Пакоджет
(льдоміксер). 

Така технологія є ідеальною для приготування заморожених
десертів. Перевагою апарату Пакоджет є те, що гомогенність бага-
тьох видів продуктів досягається не шляхом введення спеціальних
хімічних агентів, а шляхом дроблення заморожених продуктів в
найдрібнішу фракцію без використання додаткових добавок,
наприклад, мясний фарш зі спеціями і сухарями може бути заморо-
жений на 24 години. 

В умовах роботи невеликих закладів ресторанного господарства
доцільним буде використання міксеру Mini Range довжиною 170 і
220 мм для змішування продуктів в ємкостях малої глибини.
Кількість обертів робочого органу змішувача 2000–12500 об/хв. 
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На сьогодні поширеним є використання пароконвектоматів
перевага яких обумовлена економічною доцільністю і технологіч-
ною раціональністю при приготуванні великої кількості різнома-
нітних страв. Приготування в пароконвектоматах сприяє скоро-
ченню енергозатрат, витрат олії в технологічних процесах.
Покращенню дієтичних властивостей страв. Для закладів ресто-
ранного господарства з невеликою виробничністю може бути
запропонований МІіні пароконвектомат FCV. Особливістю МІіні
пароконвектомату FCV є його невеликі габаритні розміри
(359´560´465мм) і потужність (2 кВт). Піч має вбудований резерву-
ар для води ємкістю 1л і всі функції професійної пароконвекційної
печі. Піч створює можливість роботи конвекції, комбінованого
режиму конвекції з парозволожувачем. 

Для закладів ресторанного господарства, що спеціалізуються на
виготовленні піци, випіканні виробів з тіста,запіканні виробів з
мяса, риби доцільним буде використання конвеєрної печі Impinger.
Печі можуть працювати на електриці і природньому газі,ширина
конвеєра в різних моделях може бути від 406 до 812 мм, а продукт
знаходиться в камері від1 до 24 хвилин при температурі від 90 до
300 °С. За рахунок використання унікальної технології повітряної
прошивки у печей цього модельного ряду практично відсутній
вихід тепла в оточуюче середовище, а температура в середині каме-
ри залишається сталою незалежно від рівня завантаження робочої
камери печі. Цікавим і ефективним варіантом використання тепло-
вого устаткування для підприємств типу fast food, які застосовують
концепцію front-coocing – приготування страви в великих чавун-
них сковородах в присутності клієнта є використання плити з газо-
вим або електричним обігрівом. З використанням цих плит можна
приготувати плов, тушковане м’ясо і овочі, різотто і інш. 

Інноваційною є кулінарна техніка типу Sous-Vide (Сувид), яка
забезпечує форму повільного приготування страви на основі вико-
ристання точних температур. Устаткування Сувід різноманітне,
окремими моделями якого є вакуум-варильна машина SOUS VIDE,
термопроцессор SOUS VIDE, термостат SOUS VIDE. 

Функцїї Сувіда дозволяють розігрівати воду до потрібної темпе-
ратури, вакуумувати продукт, забезпечити приготування страв при
точній температурі. Перевагами технології Сувід є те, що при її
використанні зберігається насичений і природній колір страви;
колір, загальний вигляд і свіжість не змінюються до самої подачі;
зберігаються харчові цінності страви; страва не уварюється і не
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усмажується, зберігається соковитість; більш тривалий термін збе-
рігання. 

Для закладів ресторанного господарства важливим є не тільки
виготовити високоякісну продукцію, але й забезпечити її доставку
споживачеві з мінімальними втратами. Завдання полягає в тому,
щоб процес транспортування до місця реалізації був організований
з дотриманням всіх температурних, санітарно-гігієнічних і інших
вимог. Для здійснення таких операцій рекомендовано використо-
вувати розроблений і рекомендований до використання стелаж-
контейнер з термоізоляцією і підігріванням для перевезення про-
дуктів, який забезпечує дотримання всіх санітарних вимог і
збереження мікробіологічних показників якості продукту пі час їх
транспортування. 

ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ПЛЮМБУМОМ 

Волосов В. О., 
студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інженерія» Інженерно-

технологічного інституту Університету «Україна»
Брускова Д. -М. Я.,

к. х. н., доцент, Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Основними джерелами забруднення Плюмбумомє вихлопні гази двигу-
нів внутрішнього згорання та викиди промислових підприємств. Також
небезпечними є стічні води промислових виробництв. Наведено вміст
Плюмбуму у ґрунтах різних міст України. Показано перевищення ГДК
Плюмбуму в сільськогосподарських угіддях деяких областей України. 

The main sources of pollution by Plumbum are internal combustion engines
exhaust gases and industrial emissions. Also hazardous are industrial sewage
waters. The content of Plumbum in soils of different cities of Ukraine is given.
MAC overage is shown in the agricultural areas in some regions of Ukraine. 

Джерелами забруднення навколишнього середовища Плюм бу -
мом є вихлопні гази двигунів внутрішнього згорання, викиди про-
дуктів, які утворюються при високотемпературних технологічних
процесах, стічні води, видобуток руд Плюмбуму, виплавлення і
переробка металу, транспортування, стирання і розсіян ня свинцю
під час роботи механізмів і машин. З вихлопними газами на повер-
хню Землі щорічно надходить до 260 тис. т Плюмбуму, в результаті
роботи металур гійних підприємств надходить не менше 89 тис. т. За
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прогнозом у 2000 р. у довкілля повинно було надійти до 43,6 тис. т
Плюмбуму. Особливо забруднені великі промислові міста, де його
концентрація досягає 40 мкг/м3, це у багато разів перебільшує при-
родний фон. Кожного року вміст Плюмбуму у великих містах зрос-
тає на 2 мкг/м3, тоді як у сільській місцевості — на 0,5 мкг/м3. 

Щорічно у Світовий океан потрапляє 430–650 тис. т Плюмбуму,
що є наслідком промислової діяльності людини. Особливо небез-
печними є стічні води багатьох промислових виробництв, де кон-
центрація Плюмбуму деколи досягає 8204 мг/л. У питну воду
Плюмбум може надходити з свинцевих труб або деталей водопро-
воду. Великі кількості Плюмбуму містять осади з відстійників стіч-
них вод різно манітного походження. 

Зона розсіяння Плюмбуму навколо металургійного підприєм-
ства досягає 30–40 км, причому найбільше забруднена територія
розміщена в радіусі 1-2 км навколо джерела забруднення, тут лан-
дшафт сильно пошкоджений, а фон за вмістом Плюмбуму переви-
щується у десятки і сотні разів. В районі заводу, який виплавляє
свинець, вміст Плюмбуму в атмосферному повітрі підвищений і
може досягати 12 мкг/м3. 

До складу вихлопних газів входять оксиди, хлориди, фториди, ніт-
рати, сульфати та інші сполуки Плюмбуму; 20% всієї їх кількості осі-
дає безпосередньо поблизу автодоріг, на відстані близько 10 м від доро-
ги, 80% — на відстані близько 60 м, 92% — на відстані близько 150 м. 

Для профілактики забруднення грунтових зон і свинцевих отру-
єнь біля автомагістралей необхідно висаджувати по її обидві сторо-
ни 50 м смуги дерев. А збирання будь-яких їстивних рослин у цій
зоні суворо заборонити. 

За період цивілізованого розвитку людства вміст Плюмбуму у
середовищі існування зріс на 4 порядки. 

Для зменшення викидів Плюмбуму з вихлопними газаминале-
жить замінити тетраетилсвинець на менш забруднюючу антидето-
нуючу присадку. У Європі цю проблему вирішили використанням
замість тетраетилсвинцюметилтретбутилово гоетеру, в Україні дана
проблема потребує вирішення. 

В Україні найвищий максимальний вміст Плюмбуму знайдено у
грунтахм. Констянтинівки, де перевищення ГДК Плюмбуму для
грунту досягає 8,3 рази, у грунтах м. Маріуполя цей показник скла-
дає 4,5 рази, м. Луганська — 3,4 рази, вміст Марганцю і Херсону —
2 рази, Боярки і Вишгорода — 1,8–1,9 рази, м. Красно перекопська
і м. Львова — 1,6 рази. 
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Сільськогосподарські угіддя забруднені промисловими токси-
кантами з вмістом Плюмбуму у Луганській області (середнє значен-
ня перевищення ГДК — 2,3 рази), у Хмельницькій — цей показник
становить 2,1 рази, у Кіровоградській — 1,9 рази, у Рівнен сь кій —
1,6 рази. 

Знання можливих джерел забруднення Плюмбумом може допо-
могти зменшити його негативний вплив на довкілля та захворюва-
ність людей. Це в перспективі може призвести до зниження соці-
ального тягаря, пов’язаного з інвалідизацією cуспільства. 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

В УКРАЇНІ

Гаврилюк С. П.,
к. е. н., доцент, доцент кафедри технології харчування 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Випрінцев В. Ю.,

студент 2 курсу магістратури групи ЗТХ 21/17М, 
спеціальності «Технологія харчування», Інженерно-технологічного інституту

Університету «Україна»
1tx@ukr.net

Формування конкурентних переваг підприємств ресторанного бізнесу
є умовою забезпечення їх конкурентоспроможності та доступності для
осіб з інвалідністю в сучасному нестабільному середовищі. 

Formation of competitive advantages of restaurant business enterprises is a
condition of ensuring their competitiveness to availability for persons with disa-
bility in the current unstable environment. 

Створення сприятливих умов розвитку ресторанного господар-
ства в Україні та забезпечення конкурентоспроможної галузі перед-
бачає ефективне використання факторів виробничо-торговельної
діяльності, впровадження нових технологій обслуговування, вико-
ристання наявних конкурентних переваг. 

Перш за все слід визначити умови реалізації конкурентних пере-
ваг в ресторанному бізнесі та дослідити проблеми їх формування. 

Конкурентні переваги – це ті матеріальні і нематеріальні активи,
а також сфери діяльності, які стратегічно важливі для підприємства
і дозволяють йому перемагати у конкурентній боротьбі [2]. Згідно з
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іншим теоретичним підходом конкурентні переваги поділяють на
переваги «нижчого» і «вищого» рівня. Переваги «нижчого» рівня
базуються на вартості і достатності факторів виробництва (обслуго-
вування) і не являються наслідком цілеспрямованої діяльності під-
приємства (дешева робоча сила, забезпеченість товарно-сировин-
ними ресурсами; вигідність місце розташування закладу, ін.).
Будь-які зміни в зовнішньому середовищі підприємства можуть
привести до їх втрати. Переваги «вищого» рівня є наслідком цілес-
прямованої діяльності господарюючих суб’єктів, пов’язані з висо-
кими витратами і не можуть бути легко відтворені конкурентами
(нові технології обслуговування, просування продукції тощо).
Порівняно з перевагами «нижчого» рівня вони мають більш стій-
кий характер. 

Структура ресторанного господарства передбачає співіснуван-
ня різних за розмірами підприємств. Діяльність з організації харчу-
вання здійснюється у різних масштабах і суб’єкти господарювання
поділяються на малі, середні та великі. Аналізуючи розвиток кон-
курентного середовища на ринку ресторанної продукції та послуг в
Україні, слід зазначити, що підприємства-суб’єкти ресторанного
бізнесу у своїй переважній більшості – малі. Згідно з даними
Держкомстату частка малих підприємств у загальній кількості
закладів ресторанного господарства у 2016 р. становила 97,0% [1, с.
469]. Частка мікропідприємств з середньою кількістю працівників
за звітний рік не більше 10 осіб і річним доходом від реалізації
послуг не більше суми, еквівалентної 2 мільйонам євро, була най-
більшою і у 2016 році складала 80,39%. Натомість питома вага
середніх підприємств за останні роки становила близько 2,98%, а
великих – 0,02%, що склало одне підприємство на всю Україну. 

Загальна кількість суб’єктів ресторанного бізнесу в Україні має
тенденцію до скорочення від 7359 од. у 2012 р. до 5003 од. у 2016 р.,
або на 32,02% [1, с. 469]. Об’єктивно це можна пояснити тим, що
заклади ресторанного господарства повною мірою відчувають на
собі тягар економічної та політичної нестабільності бізнес-середо-
вища. Цей ризик посилюється через невисокі доходи населення та
демографічну кризу. Отже, частина вітчизняних суб’єктів ресторан-
ного бізнесу виходить з ринку, що спричинене низьким і водночас
еластичним за ціною попитом на продукцію. 

Фінансово-економічна криза останніх років, анексія АР Крим
та проведенням антитерористичної операції на території Донецької
та Луганської областей негативно вплинули на конкурентні перева-
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ги підприємств ресторанного бізнесу, привели до негативної дина-
міки товарообороту. Для подолання негативних тенденцій в ресто-
ранному бізнесі необхідна міцна підтримка держави підприємців
малого бізнесу. Потребують розробки й впровадження прогресивні
методи і стандарти ресторанного обслуговування. Серед важливих
напрямків роботи з питань зміцнення конкурентних позицій є
покращення матеріально-технічної бази підприємств, посилення
маркетингової компоненти у економіці ресторанного бізнесу, про-
ведення роботи з розвитку інфраструктури і підвищення якості
обслуговування та активне просування ресторанної продукції. 
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Таблиця 1
Зміни у структурі підприємств за видом економічної діяльності 

«діяльність із забезпечення стравами та напоями» за розміром в Україні

Роки

Заклади ресторанного господарства

Великі Середні Малі
Мікропід  -
приємства

Всього

Од.
Пит.

вага, %
Од.

Пит.
вага, %

Од.
Пит.

вага, %
Од.

Пит.
вага, %

Од.
Пит.

вага, %

2012 1 0,01 249 3,38 7109 96,60 5721 77,74 7359 100

2013 1 0,01 246 3,21 7420 96,78 6166 80,42 7667 100

2014 1 0,02 174 2,85 5925 97,13 5031 82,48 6100 100

2015 1 0,02 145 2,45 5782 97,54 4942 83,37 5928 100

2016 1 0,02 149 2,98 4853 97,00 4022 80,39 5003 100

Абс.
від-

хилен
ня за
2012-
2016
рр, ±

0 0,01 -100 -0,41 -2256 0,40 -1699 2,65 -2356 0,0

Відн.
від-

хилен
ня за
2012-
2016

рр, %

0 100,0 -40,16 -11,98 -31,73 0,41 -29,70 3,41 -32,02 0,0

Джерело: розраховано автором на основі [1, с. 469].



Подолання негативних тенденцій, створення сприятливих умов
для розвитку ресторанного господарства повинні стати пріоритет-
ними напрямами прискорення економічного та соціального зрос-
тання країни. Зміцнення конкурентних переваг підприємств здійс-
нюватиме позитивний вплив на розвиток ресторанного бізнесу. Від
уміння впроваджувати сучасні технології виробництва і обслугову-
вання залежить ступінь досягнення закладами мети їхньої діяль-
ності і високих фінансових результатів. 
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Систематизовано токсичний вплив Мангану на організм людини.
Вказано, що отруєння людей відбувається внаслідок дії солей Мангану.
Основним захворюванням, викликаним Манганом є манганотоксикоз.
Його клінічними проявами є порушення роботи центральної нервової сис-
тем. Відмічено також алергенну дію Мангану на організм людини. 

The toxic effects of manganese on the human body are systematized. It is
indicated that poisoning of humans occurs as a result of the Manganese salts acti-
on. The main disease caused by Mangan is manganese toxicosis. Its clinical
manifestations are the disturbance of the central nervous system functions. The
allergenic effect of Mangan on the human body is also noted. 

Гострі отруєння людей Манганом бувають внаслідок дії солей —
вдихання пилу сульфату, хлориду та метаборату мангану і прийман-
ня усередину перманганату калію. При отруєнні переважали розла-
ди кровообігу, різка задишка, затьмарення свідомості, у легких
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випадках — подразнення дихальних шляхів або шлунково-кишко-
вого тракту. Смертельна доза KMnO4 для людини при прийманні
усередину — більше 5 г. 

Хронічні отруєння людини Манганом відомі як наслідок про-
фесійного впливу його оксидів, сплавів або зварних аерозолів.
Більшість випадків отруєння виявлені у шахтарів манганових руд-
ників при високих концентраціях Мангану у повітрі. 

Манганотоксикоз відомий і в інших виробництвах, у тому числі
у частини робітників сталеплавильного цеху, феросплавних заводів,
в електрозварників, які працювали у закритих приміщеннях, що
погано вентилювались, у робітників ви робництва сухих батарей і
електролізного виробництва мангану. Особливо поши рений манга-
нотоксикоз серед робітників, які обслуговують електропечі для ви -
плавлення металу. 

Для манганотоксикозу основними клінічними проявами є
порушення централь ної нервової системи з проявами аміостатич-
ного синдрому і явищ паркінсонізму. Поряд з цим у ряді випадків
спостерігаються порушення діяльності серцево-судин ної системи,
диспептичні розлади, ураження печінки, алергічні прояви. На ран-
ніх стадіях розвитку отруєння досить часто виявляються зміни
крові, функціонального стану щитовидної, надниркових і статевих
залоз. Порушується обмін вітамінів, і в першу чергу вітаміну В1.
Професійне захворювання може виникнути навіть після припи-
нення контакту з Манганом. 

У перебігу манганотоксикозу виділено три стадії. Початкова
(перша) характери зується розвитком астеновегетативного синдрому.
Ця стадія через нечітку вираже ність симптомів нерідко не розпізна-
ється. У хворих з’являються скарги на загальну слабкість, зниження
працездатності, головний біль, деколи запаморочення, роздра -
тованість, диспептичні явища, оніміння у пальцях кистей і стоп.
Інтерес хворого до оточення поступово знижується, з’являються
скарги на болі в серці, пітливість, статеву слабкість. На цій стадії
об’єктивно можна відмітити розширення очних щілин, гіпомімію,
підвищення механічної збудливості м’язів, зниження сухожиль них,
періостальних і черевних рефлексів. Відмічаються тремор повік,
язика, паль ців витягнутих рук і інші поліневритні розлади, частіше
верхніх кінцівок. Для діа гностики важливе значення мають дані
електроміографії, які характеризуються на явністю у спокої у м’язах
кінцівок ритмічних залпів частих осциляцій. Можливі також і інші
порушення. Хвороба на цій стадії легко лікується і цілком оборотна. 
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На другій стадії хвороби розвивають початкові ознаки енцефа-
лопатії. До вже відомих симптомів прибавляються нові.
Прогресують зміни у психічній сфері (некритичне відношення до
свого стану, необґрунтована веселість), поліневритні розлади.
З’являється окресленість міжкісткових проміжків пальців на кис-
тях рук, болючість при натискуванні на нервові стовбури, зростає
м’язова слабкість. Почат кове підвищення рівня гемоглобіну та
еритроцитів (можливі ознаки переважно пер шої стадії) може змі-
нитися анемією, виникає лейкопенія з лімфоцитозом, диспроте -
їнемія, підвищується рівень холестерину і b-ліпопротеїдів, знижу-
ється рівень 17-кетостероїдів у сечі. Ця стадія теж може бути
оборотною при своєчасній діагнос тиці і тривалому лікуванні. 

Третя стадія вираженої токсичної енцефалопатії (мангановий
паркінсонізм) характеризується розладом емоційної сфери, який
супроводжується примусовим сміхом або плачем на будь-який
подразник, різко знижується інтелект, деколи до пов ної деградації
особи. Характерна маскоподібність обличчя з закляклою посмішкою
або гримасою болю, різка скутість рухів, порушення ходи (ретро- або
пропульсії), підвищення тонусу жувальної мускулатури, гіперкінези,
виражені явища полінев риту на верхніх і нижніх кінцівках з явища-
ми атрофії м’язів, пітливість, слюнотеча, розлад письма. 

Від тривалого впливу мангановмісного пилу може розвиватись
хронічна леге нева патологія — манганоконіоз, який найчастіше
виникає у робітників манганових рудників, або осіб, які розмелю-
ють манганову руду або феросплави при значній концентрації пилу.
Хвороба проявляється скаргами на задишку, кашель з невели кою
кількістю мокротиння, біль у грудях, слабкість, швидку втомлюва-
ність, голов ний біль. У легенях вислуховується жорстке дихання і
сухі хрипи, спостерігаються також інші зміни у легенях. При вира-
женому пошкодженні легень відмічається поширений дифузний
фіброз з симетричним розміщенням численних вузликів у середніх
і нижніх відділах легень і емфізема. Хвороба прогресує повільно.
Встановлена підвищена респіраторна захворюваність населення (у
тому числі і пневмоній) у районах, повітря яких забруднене вики-
дами заводів манганових сплавів. 

Знання механізмів токсичної дії Мангану на організм людини
сприятиме створенню більш здорових умов праці на робочих міс-
цях. Це, в свою чергу, призведе до зниження рівня професійних
захворювань, пов’язаних з Манганом, та зниження інвалідизації
суспільства. 
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БІОЛОГІЧНА РОЛЬ І ТОКСИЧНА ДІЯ МОЛІБДЕНУ 

Зінченко В. П., 
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Шахнін Д. Б.,
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Університету «Україна»

Систематизовано біологічний вплив та токсичну дію Молібдену на
живі організми. Підкреслено важливе значення Молібдену як біологічного
мікроелементу. Вказано результати досліджень токсичності Молібдену
на тваринах. Відмічено, що найпоширенішими хворобами людини, пов’яза-
ними з Молібденом, є гастрит і хронічний холецистит. Наведено ГДК
Молібдену для його різних сполук. 

The biological influence and the toxic effect of Molybdenum on living orga-
nisms are systematized. The importance of Molybdenum as a biological microe-
lement is emphasized. The results of studies on the toxicity of Molybdenum in
animals are given. It is noted that the most widespread human diseases associa-
ted with molybdenum are gastritis and chronic cholecystitis. The MAC values for
Molybdenum and its various compounds are given. 

Молібден — мікроелемент, який має досить важливе біологічне
значення для рослинних і тваринних організмів, бо входить до
складу окремих ферментів, впливає на обмін Купруму. Молібден
приймає участь у тканинному диханні, впливає на пуриновий
обмін, синтез аскорбінової кислоти, вуглеводний обмін, внутріш-
ньосекретну функцію, на вегето-ендокринні реакції в організмі та
багато інших процесів. Молібден входить до складу таких моліб-
дофлавоноїдів, як ксатинооксидаза, альдегідоксидаза, сульфаток-
сидаза, які є учасниками тканинного дихання. Щоденне вживання
Молібдену може коливатись від 100 до 500 мкг і залежить, переваж-
но, від вмісту елемента у питній воді. У харчові продукти Молібден
надходить зі злаків, бобових, овочів та зелені, які активно вбирають
його з грунту, або нутрощів (нирки, печінка). Молібден абсорбуєть-
ся зі шлунково-кишкового тракту, у тварин ця величина досягає
40–85%. Досліди на тваринах довели, що Молібден акумулюється у
нирках, печінці та кістках. В 11 робітників, які все життя працюва-
ли на виробництві молібдену, спостерігали підвищені концентрації
Молібдену у легенях, печінці та корковому шарі нирок. 
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Молібден циркулює у крові у вигляді білкового комплексу.
У тварин Молібден виводиться з організму в основному з сечею
протягом двох тижнів після разової затравки, у корів період напів-
виведення Молібдену складає 20 г. Молібден може виділятись через
кишечник. Період напіввиведення Молібдену з печінки, нирок,
селезінки і кісток в лабораторних тварин вимірюється годинами
(максимально добами, у людини — тижнями). 

З сечею людини у середньому щоденно виділяється від 49 до
71 мкг Молібдену. 

Токсичність сполук Молібдену досліджена на тваринах. При
гострому отруєнні тварин (кішки, собаки, щури, морські свинки)
через рот була виявлена дія, в основному, на шлунково-кишковий
тракт (втрата апетиту, блювання, кривавий пронос). Були також
задишка, тремтіння, судоми. Середньосмертельні дози для тварин
були в межах 0,31–6,0 г/кг. 

Патоморфологічно були знайдені зміни в органах травлення, у
печінці, нирках, надниркових залозах, легенях і селезінці, а також
зміни з боку крові та серця. 

При хронічних отруєннях тварин помічені затримання росту
молодих тварин, збільшення загальної кількості амінокислот, зміна
вмісту ДНК і РНК у печінці та нирках, зміна обміну Фосфору, вміс-
ту Кальцію та Калію у крові, були зміни з боку активності таких
ферментів як лужна фосфатаза, холінестераза, процесу виділення
гіпурової кислоти і копропорфіринів, зміни відносної маси органів,
зниження активності церулоплазмину. Гістологічно були знайдені
патологічні зміни у печінці та нирках. Токсична дія гептамолібдату-
гексаамонію викликала підсилення гемолізу, порушення процесу
пероксидного окиснення ліпідів і ненасичених жирних кислот. 

Солі Молібдену гальмують процеси формування кісток у пло-
дах. Молібден виявляється у плодах у 1,5 рази більших концентра-
ціях, ніж у контролі. Присутність іонів SO4

2- у воді затрудняє роз-
виток молібденозу, а Цинк і H2S підсилюють його. Вольфрам є
антагоністом токсичної дії Молібдену. 

Найпоширеніші у групі хвороб травлення гастрит, хронічний
холецистит, спостерігались бродильні проноси, порушення фун-
кціональної здатності печінки. Серед робітників поширеність
каріозу зубів складала 64%. Відмічаються церебральна астенія,
вегетодистонія, гіпертонія, а також спостерігаються порушення
скорочувальної функції серця, місцеві розлади гемодинаміки.
Виявлений високий рівень гінекологічних хвороб. 
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Робітники, які зазнали впливу аерозолю конденсації оксиду мо -
ліб дену (VI) скаржились на кашель і сухість у носоглотці. У більшості
обстежених показники максимальної вентиляції легень виявились на
15–20% нижче контрольної величини, майже у половини з цих показ-
ники життєвої ємності легень були знижені більше, ніж на 15%. 

У 3 з 19 робітників, які вдихали пил металічного молібдену і
оксиду молібдену (VI) при концентраціях 1–10 мг/м3 протягом 
4–7 років з’являвся пневмоконіоз. 

У людей, які проживають у регіонах, багатих Молібденом,
дослідники спостерігали явища артралгії, подагроподібні зміни,
порушення пуринового обміну (у 18–31% від числа тих, хто прожи-
ває у такій місцевості). 

MoCl5 при потраплянні на слизову ока викликає різкий біль,
сльозотечу, світлобоязнь, помутніння рогівки, некроз кон’юнктиви
повіки та очних яблук. 

Для Молібдену ГДКр. з = 4,0/0,5 мг/м3 (у знаменнику середньо
змі на величина); для Молібдену ГДКв = 0,25 (с.-т.) мг/л; клас
небез пеки 2. Для нерозчинних сполук Молібдену ГДКр.з =
6,0/1,0 мг/м3 (у знаменнику середньозмінна концентрація); клас
небезпеки 3. Для розчинних сполук Молібдену у вигляді аерозолю
конденсації ГДКр.з = 2,0 мг/м3, у вигляді пилу ГДКр.з = 4,0 мг/м3;
клас небезпеки 3. 

Отже, підвищення концентрації Молібдену або його сполук у
повітрі та довкіллі призводить до підвищеної захворюваності органів
дихання та інших систем орга нізму. Для зменшення ризиків виник-
нення таких соціально небезпечних хвороб дуже бажано здійснюва-
ти належний контроль роботи очисних споруд та дотри мання техні-
ки безпеки на небезпечних хімічних та металургійних виробництвах. 

ХВОРОБИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ОТРУЄННЯМИ ХРОМОМ

Іванюшина Н. М., 
студент 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Шахнін Д. Б.,

к. х. н., доцент, Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Описано симптоми хромового отруєння людини. Відмічено, що сполу-
ки Хрому (VI) пошкоджують дихальні шляхи. Хром також проявляє міс-
цеву дію і викликає дерматити. Тривалий контакт з хромом негативно
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впливає на функцію нервової системи. Наведено також ГДК Хрому в різ-
них сполуках. 

The symptoms of human chrome poisoning are described. It is noted that
Chromium (VI) compounds damage the respiratory tract. Chrome also exhibits
local action and causes dermatitis. Prolonged contact with chromium negatively
affects the function of the nervous system. Also given is the MAC of Chromium in
the form of various compounds. 

При хромовому отруєнні найхарактерніші ураження печінки
(збільшення, пору шення функцій, розвиток цирозу) і нирок
(мікрогематурія, альбумінурія, хронічний нефрит). Знижується
функція підшлункової залози, відмічені випадки анемії. При -
пинення контакту з Хромом призводить до зворотного розвитку
окремих ознак отруєння, але у пізніший період процес хоч і повіль-
но, але, як правило, прогресує особливо при легеневій формі. 

Сполуки Хрому (VI) пошкоджують дихальні шляхи з розвитком
бронхоспазму та бронхіальної астми у результаті сенсибілізації;
викликають алергічні захворю вання шкіри: дерматити, виразки,
«хромові екземи». 

Тривале вдихання аерозолів сполук Хрому (VI) і Хрому (III)
викликає субатро фічні зміни слизових оболонок дихальних шляхів,
їх виразкоутворення, прободіння хрящової частини носової пере-
городки, ураження органів дихання аж до розвитку пневмосклеро-
зу. Спостерігались зміни забарвлення зубів, поява облямівки на яс -
нах, гастрит, виразкова хвороба, токсичний гепатит, ниркові
порушення; а також зміни активності ферментів, порушення білко-
вого обміну і пригнічення тканин ного дихання. Поряд з цим у хво-
рих з інтоксикацією, яка розвивалась, відбувались фазові зміни
холінергічної активності крові. 

Якщо концентрація оксиду хрому (VI) у повітрі дорівнювала
0,2 мг/м3, то у всіх робітників цього виробництва у 2/3 випадків
процес доходив до прободіння носової перегородки. 

Хром проявляє місцеву дію і викликає промислові контактні
дерматити, які, як правило, розвиваються на кистях рук, перед-
пліччях, на обличчі і особливо на повіках. Можлива поява пухир-
цевих, папульозних, гнійничкових або вузликових висипань.
Хвороби шкіри в результаті підвищеної чутливості до Хрому
спостерігались у 16% обстежених осіб. Після припинення кон-
такту з Хромом наступає одужання. Контакт сполук Хрому з
пошкодженою шкірою веде до утворення типових, округлої
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форми, таких, що погано гояться, виразок. Небезпечне потрап-
ляння дихромату калію у вічі, внаслідок якого розвивається дис-
трофічні та некротичні ураження тканин, яке може призвести до
перфорації. 

Тривалий контакт з Хромом негативно впливає на функцію
нервової системи, що викликає порушення пам’яті, уваги та
абстрактно-логічного мислення. В осіб, які контактували з
Хромом у професійних умовах, у 1,4–3,7 рази частіше розви вались
пухлини дихальних шляхів, ніж ракові захворювання у контроль-
ній попу ляції. 

У робітників, які працювали на виробництві пігментів на
основі хроматів, була підвищена смертність від раку легень. У
виробництві хромових солей помі чена підвищена смертність пра-
цюючих від ракових захворювань шлунку. Встанов лена існуюча
пряма залежність канцерогенної небезпеки «хромових» вироб-
ництв від тривалості контакту з Хромом (VI) і ступеня його впли-
ву. При опитуванні осіб, зайнятих у виробництві дихроматів,
часто відмічались рак шкіри, перфорація носової перегородки,
дерматити. Латентний період розвитку пухлин коливається від 15
до 27 років. 

Для Хрому (Cr+3) ГДКв = 0,5 (с. -т.) мг/л, клас небезпеки 3. Для
Хрому (Cr+6) (у перерахунку на CrO3 ГДКм.р = 0,0015 мг/м3,
ГДКсд = 0,0015 мг/м3, клас небезпеки 1. 

Для оксиду хрому (VI) (у перерахунку на Хром), для
гексагідрату хлориду хрому (III) (у перерахунку на Хром) і для дих-
роматів (у перерахунку на Хром) ГДКр. з = 0,01 мг/м3 (для кожної
речовини окремо), клас небезпеки 1. 

Для додекагідрату сульфату амонію і хрому (III) (у перерахунку
на Хром) ГДКр.з = 0,02 мг/м3, клас небезпеки 1. 

Отже, підвищення концентрації Хрому та/або його сполук у
повітрі та довкіллі призводить до підвищеної захворюваності орга-
нів дихання та шлунково-кишково го тракту. Для зменшення ризи-
ків виникнення таких соціально небезпечних хвороб дуже бажано
здійснювати належний контроль роботи очисних споруд та дотри-
ман ня техніки безпеки на небезпечних хімічних та металургійних
виробництвах. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАПОЇВ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Калакура В. В.,
асистент кафедри технології харчування 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна» 
Завадинська О. Ю.,

к. т. н., доц., доцент Київського національного університету 
культури і мистецтв

Гарканов О. О.,
студент 1 курсу магістратури групи ТХ 11/18М, «Технологія харчування»

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
1tx@ukr.net

В роботі розглядається розроблення технології напоїв на основі про-
дуктів меду. Досліджено молочний банановий коктейль з використанням
квіткового пилку. Здійснено комплексну оцінку розробленого напою.
Підбираючи сировину, керувались наступними ознаками: доступність і
вартість сировини, висока біологічна цінність, можливість поєднання
речовин. Підтверджена доцільність використання обраної добавки у тех-
нології коктейлів, що дозволяє рекомендувати їх для людей з інвалідністю
та покращити біологічну цінність напою

Development of technology of drinks is in-process examined on the basis of
products of honey. A suckling banana cocktail is investigational with the use of
farine. The complex estimation of the worked out drink is carried out. Picking up
raw material, followed next signs: availability and cost of raw material, high bio-
logical value, possibility of combination of substances. Confirmed expediency of
the use of select addition in technology of cocktails, that allows to improve the
biological value of drink and give to him functional setting. 

Незадовільний стан здоров’я населення України, який засвідчу-
ють працівники багатьох медичних закладів, вимагає постійного
вживання населенням продуктів функціональ ного призначення.
Забезпечення населення повноцінними, якісними та корисними
продуктами харчування є основною задачею закладів ресторанного
господарства. 

Позитивний ефект функціональних харчових продуктів для
організму людини фахівці пов’язують з наявністю в них фізіологіч-
но активних функціональних інгредієнтів, які здатні здійснювати
різні види фізіологічного впливу. 

Про корисні властивості меду практично всі знають, обізнані з
його лікувальними властивостями, і зовсім мало – зі значно впли-
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вовішими дієтичними і цілющими властивостями обніжжя бджо-
линого. За вмістом поживних речовин воно значно переважає мед.
Квітковий пилок включає до свого складу цінні харчові та біологіч-
но активні речовини. До його складу водять білки, вуглеводи, ліпі-
ди, нуклеїнові кислоти, зольні елементи, та різні вітаміни. У 100 г
пилку міститься 21–30 г води, 70–82 г сухих речовин, 7–37 г білка,
20–39 г вуглеводів, включаючи 19,5 г фруктози і 14 г глюкози, а
також 1,5–20 г жирів і жиро подібних речовин і 1–5,5 г зольних еле-
ментів. 

Білок, що міститься у квітковому пилку, за біологічною цінніс-
тю перевершує білок, що міститься в молоці. Найбільше білка міс-
титься в пилку персика, верби, сливи, конюшини, гірчиці, волош-
ки, айстри, фінікової пальми. 

Ліпіди представлені в обніжжі жирами і жироподібними речо-
винами (наприклад, фосфоліпідами). Жири включають лауринову,
міристинову, пальмітинову, стеаринову жирні кислоти. Пилок
гречки і конюшини містить арахідонову кислоту (зазвичай входить
до складу жирів тваринного походження). Загальний вплив ліноле-
вої, ліноленової і арахідонової кислот сприяє регулюванню гормо-
нальної активності організму людини, вони допомагають знизити
концентрацію холестерину в крові і виводять його з організму
людини. 

На 30% пилок складається з вуглеводів. В основному – це глю-
коза і фруктоза. Крім цього, вуглеводи представлені дисахаридами
(мальтоза, сахароза) і полісахаридами (крохмаль, клітковина, пек-
тинові речовини). Він також містить каротиноїди, які перетворю-
ються в людському організмі на вітаміни А, С. 

Пилок багатий на вітаміни. У 100г міститься 0,5–1,5мг тіаміну,
0,5–2,2 мг рибо флавіну, 1,3–2,1 мг нікотинової кислоти, 0,3–5 мг
пантотенової кислоти, 0,3–0,9мг піридоксину, 0,06–0,6 мг біотину,
0,3–0,7 мг фолієвої кислоти. 

Обніжжя бджолине містить у собі 15 вітамінів: А, b-каротин, Е,
В1 В2, В6, В12, Вс, В5, С, Н, Р, В, К, понад 25 мінеральних речовин. 

Зольні елементи представлені в пилку калієм (0,6–1%); фосфо-
ром (0,4%); кальцієм (0,3%); магнієм (0,25%); міддю (1,7%); залізом
(0,5%). Крім цього, до його складу входять кремній, сірка, марга-
нець, золото, кобальт, олово, алюміній та інші елементи (загалом
більше 28 елементів). 

Містяться у пилку і фенольні сполуки (флавоніди і фенолокис-
лоти). Фенольні сполуки здійснюють капіляроукріплюючий, про-
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тизапальний, протиатеросклерозний, радіозахисний, жовчогінний
та інші впливи на організм людини. Завдяки урсоловій та іншим 3-
терпеновим кислотам він має протизапальну, ранозагоювальну,
кардіотонічну та протиатеросклерозну дії. 

Ферменти пилку впливають на обмінні процеси, сприяють
регулюванню біохімічних процесів. Крім того, в ньому містяться
сполуки, які мають гормональні властивості, а також речовини, які
мають антибіотичну дію. 

Прийом пилку покращує кількість еритроцитів, лейкоцитів і
гемоглобіну в крові, що дозволяє використовувати його при анемі-
ях (недокрів’ї) і променевій хворобі. По цьому ефекту він перевер-
шує традиційні антианемічні засоби. Він стимулює ріст і регенера-
цію пошкоджених тканин, в тому числі і печінкової, що веде до
відновлення функції печінки, має жовчогінну, сечогінну, радіоза-
хисний та протипухлинну дію; затримує зростання мікроорганізмів
у кишечнику і регулює його функцію; здійснює вплив на кишкову,
дизентерійну та ін. палички. Сильніше діє вербовий пилок. Ним
виліковуються сильні запори, ентероколіти, дисбактеріоз кишеч-
ника. 

Предметом дослідження є молочний банановий коктейль, до
складу якого, за традиційною технологією, входить банан, молоко,
йогурт натуральний, кориця та мед. Для покращення корисних
властивостей даного напою ми вводимо до складу квітковий пилок.
У молочному банановому коктейлі, приготованому по розробленій
технології із додаванням квіткового пилку, не спостерігається
погіршення показників за органолептичною оцінкою у порівнянні
з контрольним зразком – молочним банановим коктейлем тради-
ційної технології приготування. 

Розроблена нова рецептура приготування даного коктейлю з
квітковим пилком, який попередньо з’єднується з медом у пропор-
ції 1:2, а потім додається до інших інгредієнтів. 

У даній роботі було проаналізовано хімічний склад розроблено-
го молочного бананового коктейлю з додаванням квіткового пилку
і порівняно з контрольним зразком напою. 

Дослідження показали можливість використання молочно-
бананового коктейлю у харчуванні людей з інвалідністю, виклика-
ною розладами діяльності серцево- судинної та нервової систем. 
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У роботі досліджено технологію та рецептури овочевих страв із
додаванням зародків пшениці. Встановлено, що розроблена продукція має
хороші органолептичні показники, значно збільшується вміст білків,
вітамінів та мінеральних речовин та рекомендується для харчування осіб
з інвалідністю. 

The paper investigates the technology and recipes of vegetable dishes with
the addition of wheat germs. It has been established that the developed products
have good organoleptic parameters, significantly increases the content of prote-
ins, vitamins and minerals but it is recommended for the feed of persons with
disability. 

На сьогодні наука про харчування переконливо довела, що для
росту, розвитку, збереження здоров’я людини, підтримки високої
працездатності, опору організму щодо впливу інфекційних та
інших чинників навколишнього середовища необхідна умова –
фізіологічне повноцінне харчування. Однак структура раціону
населення України не відповідає принципам збалансованого харчу-
вання. Масові обстеження, проведені останніми роками медиками
свідчать, що калорійність раціону значної кількості населення, у
тому числі дітей різного віку, працездатного населення, літніх
людей, перевищує їхні енерговитрати на 20–30%. Головною причи-
ною надлишкової калорійності є надмірне споживання цукру, кар-
топлі, тваринного жиру. Тим часом вкрай недостатнім є споживан-
ня повноцінних білків, вітамінів, деяких мінеральних речовин,
особливо заліза. Дефіцит вітамінів у раціоні населення складає
30–40%. 
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З метою збагачення необхідними нутрієнтами в останні роки в
Україні значно збільшилося виробництво спеціальних, так званих
біологічно активних добавок (БАД) до їжі і продуктів лікувально-
профілактичного призначення. До таких добавок зокрема
належить продукт переробки зерна − пшеничні зародкові пластівці. 

Пшеничний зародок – це найцінніший природний концентрат
унікальних поживних речовин, до складу якого входить 40% білків,
12% жирів, 48% вуглеводів та інші біологічно активні речовини.
Зародки пшениці підвищують вміст білка у крові, сприяють норма-
лізації роботи печінки, активізації обмінних процесів в організмі,
поліпшують реологічні властивості крові, нормалізують функції
щитоподібної і підшлункової залоз, запобігають токсичному й
онкологічному ураженню клітин організму. 

Овочеві страви займають вагоме місце у виробництві та корис-
туються споживчим попитом. Одним з важливих питань є вдоско-
налення технології овочевих страв, підвищення їх харчової та біо-
логічної цінності. Для забезпечення такого попиту розробляється
технологія овочевих страв з зародками пшениці. 

Зародки пшениці містять глютатіон (0,45% на суху речовину),
який має здатність активізувати протеоліз. Тому перед використан-
ням зародки доцільно прогрівати парою, або підсмажувати протя-
гом трьох хвилин при температурі 130 °С, або замочувати в розчи-
нах солі (2–3%), бромату калію чи у воді.

Попереднє замочування зародків пшениці у воді призводить до
окислення глютатіону і дає можливість підвищити їх дозування в
стравах із зернової сировини до 10%. Додавання 5% зародків до
маси основної сировини збільшує вміст лізину на 16%.

Для визначення кількості добавки були проведені досліди, під
час яких до овочевих страв (зрази картопляні з капустою та перець
фарширований овочами та рисом) була  введена така їх кількість:
5%, 10%, 15%, 20% та 30%. В результаті проведених дослідів було
визначено, що при додаванні 10% та 15% зародків пшениці значно
поліпшується хімічний склад страв та органолептичні показники, а
додавання 20% та 30%   значно погіршує органолептичні показни-
ки: овочеві страви стають сухими, крихкими та мають незадовіль-
ний зовнішній вигляд.

Тому для підвищення харчової та біологічної цінності в традицій-
ні рецептури овочевих страв оптимальною кількістю зародків пше-
ниці є 10–15% до маси начинки.  На нові овочеві страви з зародками
пшениці розроблена нормативна документація – технологічні карти. 
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Овочеві страви повинні мати не тільки приємний зовнішній
вигляд, смак, але й біологічно важливі речовини, а також відповіда-
ти потребам організму в незамінних факторах  харчування. Аналіз
хімічного складу овочевих страв з зародками пшениці (дослід) у
порівнянні із звичайними овочевими стравами (контроль), свідчить
про те, що в зразах картопляних при додаванні зародків пшениці
збільшується вміст білку на 38 %, мінеральних речовин, у тому числі
кальцію в 2,3 рази, магнію – на 25 %, заліза – на 15 %; збільшується
вміст вітамінів, В1 – на 65 %, В2 –  на 21 %. У перці фаршированого
овочами та рисом збільшується вміст білку в 1,8 раз, мінеральних
речовин: калію на 25 %, кальцію в 2,5 рази,  магнію на 55 %, збіль-
шується вміст вітамінів: В1 в 3,5 рази, В2 в 1,8 раз.  

Отже, можна зробити висновок, що зародки пшениці значно
покращують харчову і біологічну цінність овочевої кулінарної про-
дукції.  Розроблена технологія овочевих страв з використанням
зародків пшениці може бути використаною в харчуванні школярів,
студентів з інклюзією порушення обміну речовин.  

ВПЛИВ ГІДРОКОЛОЇДІВ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ
ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

Калакура М. М.,
к. т. н., професор, професор кафедри технології харчування 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Данкевич Л. А.,

к. б. н., доцент, доцент кафедри технології харчування 
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Продан Б. О.,
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спеціальності «Технологія харчування», Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»

Розроблена технологія діабетичних десертів на фруктозі з додаван-
ням ксампану, гуару, коньячного маннану. Медико-біологічними дослід-
женнями доказана можливість використання нової продукції як функціо-
нальної. Вироби відповідають санітарно-гігієнічним вимогам і є
безпечними при споживанні. 

Worked out technology of diabetic desserts on fructose with addition of
ksampan, guaru, cognac mannani. By researches well-proven possibility of the
use of new products as functional. Wares answer sanitary-hygenic requirements
and are safe at a consumption. 
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У сучасних умовах життя нашої держави спостерігається погір-
шення стану здоров’я населення. Зокрема зростає кількість осіб
хворих на цукровий діабет. Внаслідок цього, одним із найважливі-
ших завдань соціально-економічного розвитку України є забезпе-
чення хворих на цукровий діабет спеціальними дієто-профілактич-
ними продуктами харчування. Хворим цією недугою цукроза. яка є
традиційним носієм солодкого смаку, протипоказана. 

Асортимент діабетичних виробів, які виробляються в Україні,
дуже обмежений і потребує розширення з одночасним покрашен-
ням органолептичних властивостей. Підвищення харчової та біоло-
гічної цінності. Органолептичні властивості (смак, запах) форму-
ються всіма складовими рецептури. Структура і консистенція
десертів обумовлена, в основному, такими інгредієнтами як драгле
утворювачі, структуроутворювачі, стабілізатори. Вони являють
собою поверхнево-активні речовини, які застосовуються для цілес-
прямованої зміни реологічних властивостей готової харчової, в
тому числі і десертної, продукції. 

Нами запропонована новітня технологія діабетичних десертів
на фруктозі з додаванням нетрадиційних структуроутворювачів:
камедей ксампану, гуару та коньячного маннану. Відомо, що ксам-
пан та його різновиди володіють високою здатністю да розчинення
і високим ступенем в’язкості, зберігають ці властивості в умовах
високої та низької кислотності середовища, стійкі до інтенсивної
механічної, теплової дії та до дії ферментів. Гуарова камедь при роз-
чиненні утворює не прозорі розчини, чутлива до значень pH
(pHопт дорівнює 4). Коньячний маннан добре розчиняється у воді,
утворюючи драглеподібний розчин. Як бачимо, ці структуроутво-
рювачі мають різні технологічні властивості. 

Аналіз результатів медико-біологічних досліджень показав, що
коньячний маннан знижує рівень цукру у крові на 29% та рівень
продукції інсуліну підшлунковою залозою, що робить його пер-
спективним для використання у виробництві десертів функціо-
нального призначення. 

Для створення нової технології десертів ми вивчили властивості
розчинів композиції природних структуроутворювачів. На підставі
досліджень ефективної в’язкості композицій структуроутворювачів
рослинного і мікробного походження можна зробити висновок, що
додавання ксантанової камеді до досліджуваних структуроутворювачів
значно покращує їх реологічні, органолептичні властивості. Значить,
спектр застосування запропонованих композицій досить широкий. 
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Проведений нами аналіз ІЧ-спектрів досліджених композицій
структуроутворювачів підтвердив факт їх високої реакційної здат-
ності. Якщо ж дати характеристику окремих структуроутворювачів
щодо кількості вільних гідроксильних груп, якими характеризуєть-
ся реакційна здатність гідро колоїдів, то найбільшу адсорбційну
здатність має ксампан, оскільки він містить найбільшу кількість
вільних гідроксильних груп. Отже, ксампан і композиції з ним
можуть виступати у якості сорбентів, зокрема зв’язувати та виводи-
ти з організму радіонукліди. 

На підставі вивчення комплексу фізико-хімічних властивостей
можна відмітити, що найбільш доцільним з фізіологічної та техно-
логічної точки зору є застосування у технологіях десертів компози-
ції ксампану та коньячного маннану. 

Вміст у продуктах харчування поживних речовин сприяє не
тільки збереженню, але й розмноженню різних мікроорганізмів, які
надають харчовим продуктам стану непридатності для споживання
і, як наслідок, до харчових отруєнь або харчових інтоксикацій.
Саме тому оцінка безпеки харчової продукції характеризується,
насамперед, мікробіологічними показниками. Серед мікроорганіз-
мів особливу загрозу здоров’ю несуть патогенні та умовно-патоген-
ні мікроорганізми. З усіх агентів, які спричиняють харчові отруєн-
ня 70% припадає на патогенні бактерії. Особливу небезпеку
становлять сальмонели, стафілококи, стрептококи, які розмно-
жуючись та нагромаджуючись у харчових продуктах не призводять
до зміни їх органолептичних властивостей. У зв’язку з цим нами
були дослідженні мікробіологічні показники десертних виробів з
додаванням фруктози, ксампану та коньячного маннану. 

Визначення мікробного складу проводили у відповідності до
методик затверджених Міністерством охорони здоров’я України
МУ 2657-82 «Методичні вказівки по санітарно-бактеріологічному
контролю на підприємствах громадського харчування та торгівлі
харчовими продуктами» в лабораторіях Інституту мікробіології та
вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. Результати показа-
ли, що незалежно від інгредієнтів всі дослідні зразки можуть збері-
гатися за стандартних умов впродовж визначеного державними
стандартами терміну. Тобто, введення до рецептури десертних
виробів фруктози та нових структуроутворювачів не зменшує тер-
мін їх зберігання. 

Результати мікробіологічного аналізу десертних виробів з дода-
ванням фруктози, ксампану та коньячного маннану дозволяють
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зробити висновок, що вироби відповідають санітарно-гігієнічним
вимогам відповідної нормативної документації на традиційні
десертні вироби, мають належну якість і є безпечними при спожи-
ванні. 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
РЕСТОРАННОЇ ПРОДУКЦІЇ

Калакура М. М.,
к.т.н., професор, професор кафедри технології харчування 

Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Омельянчик Н. В.,
студентка 2 курсу магістратури групи  ЗТХ 21/17М 

спеціальності «Технологія харчування» 
Інженерно-технологічного інституту 

Університету «Україна»
1tx@ukr.net

Розглянуто можливість використання сухих функціональних сумі-
шей у виробництві десертної продукції. Розглянута технологія напівфаб-
рикату, який володіє належними фізико-хімічними, структурно-механіч-
ними та органолептичними показниками якості.

Possibility of the use of dry functional mixtures is considered in the produc-
tion of dessert goods. Considered technology of intermediate product that owns
the proper physical and chemical indexes of quality.

Десертна ресторанна продукція набула визнання серед спо-
живачів. Оскільки виробництво десертів є досить трудомістким,
вони висококалорійні, асортимент їх не дуже широкий, виникає
потреба у розробленні та впровадженні інноваційних технологій
з метою скорочення витрат часу на технологічні процеси, змен-
шення площ виробничих приміщень, розширення асортименту
якісної, безпечної продукції, як для здорових людей, так і для
осіб з інвалідністю. На нашу думку, актуальним напрямом роз-
ширення асортименту десертів функціонального призначення у
закладах ресторанного господарства та вирішення вищеза -
значених проблем є впровадження технологій десертної продук-
ції з сухими функціональними сумішами. Перевагами сухих
сумішей є:
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– можливість їх використання в закладах ресторанного госпо-
дарства з незначним та великим обсягом виробництва, при органі-
зації банкетів та кейтерингів з розширеним меню;

–ефективне використання робочого часу, оскільки технологіч-
ний процес виробництва десертної продукції з їх використанням
скорочується майже на 50%, з’являється час на творчість та експе-
рименти технологів закладів ресторанного господарства для деко-
рування, сервірування та покращення обслуговування гостей;

– розширення асортименту десертних виробів лікувально-про-
філактичного призначення. 

Отже, використання сухих функціональних сумішей при
виробництві десертної продукції є ефективним, збалансованим та
перспективним напрямом для створення інноваційних технологій
в закладах ресторанного господарства. Проведений аналіз літера-
турних джерел дозволив вибрати для розроблення нової десертної
продукції такі сухі функціональні суміші «АЕ Африканська Мрія»,
«АЕ Panna Cotta Orange», «Крем-Брюле» у поєднання їх з сухими
вершками «Dr. Oetker». Нами запропонована рецептура напівфаб-
рикату високого ступеня готовності, який можна рекомендувати
для приготування десертної продукції з однорідною, піно подібною
консистенцією, ніжним кремовим кольором, приємним вершко-
вим ароматом. Консистенція добре зберігається в часі. 

Виробництво десертів у закладах ресторанного господарства
вимагає суворого дотримання санітарно-гігієнічних вимог и стає не
можливим без впровадження системи безпеки харчових продуктів
ХАССП. 

Розроблена нами загальна схема виробництва десертної про-
дукції для споживання в закладах ресторанного господарства не
потребує додаткових матеріальних затрат, бо основними техноло-
гічними операціями залишаються збивання, формування, охо-
лодження. 

Дослідження фізико-хімічних, структурно-механічних та фізіо-
логічних показників якості функціонального напівфабрикату та
готової десертної продукції показали, що розроблена нами новітня
технологія десертів може бути впроваджена як у повно сервісних,
так і в спеціалізованих закладах ресторанного господарства для хар-
чування людей з особливими потребами. 
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1tx@ukr.net

Досліджено вплив технологічних чинників на процес відновлення фун-
кціональних напівфабрикатів. Встановлено, що найкращим відновником
слугує вода за модуля 1:4. Піноутримуюча та піноутворююча здатність
висока, органолептичні показники функціональних напівфабрикатів та
готової десертної продукції відповідають вимогам щодо харчування осіб з
діабетом. 

Influence of technological factors is inv estigational on the process of відеов-
лення of functional ready-to-cook foods. It is set that the best repairer water ser-
ves as at the module 1: 4. Аbility high, the indexes of functional ready-to-cook
foods and prepared dessert products answer the requirements. 

Одним із найважливіших чинників для здоров я населення є
харчування. Правильне харчування забезпечує нормальний ріст і
розвиток, сприяє профілактиці захворювань,подовженню
життя,підвищенню працездатності і створює умови для адаптації до
навколишнього середовища. Екологічні, економічні демографічні
проблеми і процеси глобалізації суспільства привели до зміни
характеру харчування людини, обумовили створення продуктів
лікувально-профілактичної та функціональної та спрямованості.
Вчені нашої країни та багатьох інших країн приділяють велику
увагу створенню продуктів харчування, здатних сприяти зміцнен-
ню здоров’я населення України. Тому проблеми оздоровчого харчу-
вання у майбутньому найближчому є вельми актуальними. 

Для вирішення проблеми поліпшення продовольчого забезпе-
чення та якості харчування населення країни потрібно спрямувати
роботу науковців на розробку продуктів харчування без шкідливих
(токсичних)речовин, які задовольняють всі фізіологічні потреби
організму, забезпечують високу якість і тривалість життя. 
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Погіршення екологічної та економічної обстановки в країні,
структури харчування призвели до дисбалансу харчових
речовин,дефіциту біологічно активних речовин, надлишки рафіно-
ваних продуктів, що спричинили розвиток цілого ряду захворю-
вань, таких як інфекційні (туберкульоз), онкологічні, серцево-
судинні, органів травлення, обміну речовин (цукровий діабет,
ожиріння, остеопороз) тощо. Літературні дані, телебачення, радіо,
ресурси Інтернет надають інформацію про стан захворюваності
населення,демографічну ситуацію в країні, про фактичне харчу-
вання чужорідними речовинами. Ці матеріали направляють на про-
гнозування стану харчового раціону людей України та своєчасне
вжиття заходів для забезпечення населення раціональним харчу-
ванням,продуктами профілактичного спрямуванням. 

Суттєво впливає на стан харчування низький рівень освіченос-
ті населення з питань здорового, раціонального та лікувально-про-
філактичного харчування. Важливим завданням держави України є
вдосконалення державної політики у сфері харчування осіб з інва-
лідністю та задоволення потреб споживачів, особливо молодого
покоління, у раціональному лікувально-профілактичному харчу-
ванні. 

Кулінарна продукція є невід’ємною частиною харчування.
Серед всіх її різновидів найбільшої уваги серед споживачів заслуго-
вує десертна продукція, яка характеризується ніжною, пластичною
структурою, приємним смаком. 

Проведений аналітичний огляд літератури показав, що при роз-
робці нових видів десертної продукції широкого застосування
набувають структуроутворювачі, загусники рослинного походжен-
ня. Все частіше на ринок України поступають суміші, підготовлені
до використання у виробництві десертної продукції. Аналіз робіт,
присвячених удосконаленню технології десертних виробів, дозво-
лив визначитися з об’єктами досліджень. Для удосконалення тех-
нології десертних виробів як самостійних страв, так і оздоблюваль-
них напівфабрикатів, нами були використані сухі функціональні
суміші:сухі вершки*Dr. Oetkter*, суміші *AE Африканська Мрія *,
AE Panna Cotta Orange* та *Крем-Брюле*. На їх основні були роз-
роблені функціональні напівфабрикати для виробництва десертної
продукції та оздоблених напівфабрикатів для кондитерських виро-
бів діабетичного признвчення. 

Особливістю застосування сухих сумішей є їх рецептурний
склад. До нього входить гідро колоїди, які володіють унікальними
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функціонально-технологічними та фізіологічно-функціональними
властивостями. Це дозволяє нам створювати продукти харчування
наділеними лікувально-профілактичними властивостями. 

При виробництві десертної продукції з застосування сухих
сумішей технологічна схема скорочується до мінімуму і включає
наступні операції:відновлення, збивання з сухими вершками,
порціонування, оформлення та реалізація. 

Нами проведені дослідження впливу технологічних факторів
на процес відновлення функціональних напівфабрикатів, які пока-
зали що кращим відновником слугує вода за оптимальної темпера-
тури 20–30 °С,при співвідношенні 1:4, при повному розчині за
12–16 хв. При дослідженні структурних властивостей функціональ-
них напівфабрикатів встановлено, що вони володіють високою
піно утворювальною здатність та стійкість піни,яка з часом руйну-
ється повільно. Органолептичні показники розроблених функціо-
нальних напівфабрикатів задовольняють всі показники. 

Розроблені загальна технологічно на схема та загальна рецепту-
ра виробництва дозволяють розшити асортимент виробів функціо-
нального призначення, сприяє збереженню здоров я населення та
реалізовані у виробництві мережі ресторанів. 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
ФОРМУВАННЯ ХАРЧОВИХ РАЦІОНІВ 
ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Калакура М. М.,
к. т. н., професор, професор кафедри технології харчування 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
1tx@ukr.net

Харчування є одним із найбільш потужних факторів зовнішньо-
го середовища,який обумовлює життєдіяльність та працездатність
людини. Правильне повноцінне харчування підвищує опірність
організму до різних хвороб. Харчування має значне лікувальне зна-
чення: лікування є більш ефективним, якщо воно супроводжується
відповідним харчуванням. В окремих випадках лікувальне (дієтич-
не) харчування є провідним лікувальним чинником, в інших-спри-
яє найбільш ефективній дії медикаментів, фізіотерапевтичних
заходів або інших методів лікування. 

Дієтичне харчування забезпечує хороше самопочуття і працез-
датність осіб, які страждають різними нозологіями, попереджає
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рецидиви і загострення хвороби, розвиток побічних явищ. Воно
має важливе значення і як профілактичний захід, який попереджує
появу різних захворювань в тому числі і тих, які приводять до інва-
лідності. 

Лікувальне харчування – це харчування з певною нозологією
людини, яке забезпечує його фізіологічні потреби в харчових речо-
винах і одночасно метод лікування харчуванням із спеціально
підібраних продуктів, які впливають на механізм захворювання. 

Основним принципом побудови раціонів лікувального чи оздо-
ровчого харчування, або, як їх прийнято називати, лікувальних дієт,
є відповідності кількості і якості харчових поживних речовин вжи-
ваної їжі дійсним потребам хворого організму. 

Для цього у формулу збалансованого харчування здорової
людини вносять ті чи інші зміни, обумовлені характером захворю-
вання. Лікувальні раціони, в яких значно змінено вміст окремих
харчових речовин в бік збільшення чи зменшення у порівнянні з
фізіологічно обґрунтованими нормами можуть привести до загос-
трення хвороби. 

Терапевтична дія лікувального харчування базується на наступ-
них принципах: щадіння пошкоджених органів або систем, стиму-
лювання відновлення функцій пошкоджених органів і систем, нор-
малізація в організмі порушених процесів обміну речовин. 

Нами проведені дослідження щодо можливої організації харчу-
вання для студентів з інвалідністю в університеті «Україна». У
нашому університеті навчаються студенти із різними нозологіями:
слабочуючі, глухі, слабозорі, сліпі, з порушенням опорно-рухового
апарату, візочники, дитячий церебральний параліч, цукровий діа-
бет, захворювання ендокринної системи, захворювання дихальної
системи, захворювання сечовивідної, нервової та серцево-судинної
систем. Ці захворювання вимагають харчування за дієтами №15
(оздоровче харчування), № 5,7,8,9,11. Харчовий раціон для кожної
дієти має певні обмеження щодо в місту поживних речовин і реко-
мендацій медиків які продукти бажано включати до раціону.
Наприклад, дієта №5 сприяє нормалізації функції печінки і діяль-
ності жовчних шляхів. У харчовому раціоні бажано збільшувати
вміст ліпот ропних речовин, клітковини, пектинів. Дієта №7 має
метою призначення помірне щадіння функції нирок, зменшення
набряків, поліпшення виділення з організму продуктів обміну. Для
цього необхідно обмежити вміст білків, жирів і вуглеводів, солі,
екстрактивних речовин. Мета призначення дієти №8 здійснювати
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вплив на обмін речовин для усунення надлишкових відкладень
жиру. В раціоні передбачається зменшення легкозасвоюваних вуг-
леводів, тваринних жирів, збільшення вмісту харчових волокон,
використання цукрозамінників. Дієта №9 має за мету нормалізацію
вуглеводного обміну і попередження порушення жирового обміну.
У харчуванні людей з цукровим діабетом виключено цукор і соло-
дощі, збільшено вміст ліпотропних речовин, вітамінів, харчових
волокон. При захворюваннях серцево-судинної системи з недос-
татністю кровообігу 1–2 ступеня використовується дієта № 10. У
хар чових раціонах обмежується вміст речовин, що збуджують сер-
цево-судинну та нервову систему, дратують печінку і нирки.
Бажано збільшувати вміст калію, магнію, ліпотропних речовин,
продуктів з вмістом лужних речовин. Очевидно, при організації
харчування для людей, які потребують дієтичного харчування
необхідно включати в раціон поживні речовини відповідно до
фізіологічних потреб, збільшувати кількість харчових волокон,
вітамінів, мікро- та макроелементів. 

Кафедрою технології харчування розроблені харчові раціони
для осіб з особливими потребами, які можуть бути використані сту-
дентами УУ з інвалідністю. 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ В ЛІКУВАЛЬНИХ РАЦІОНАХ

Корзун В. Н.,
д. м. н., професор, професор кафедри технології харчування 
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спеціальності «Технологія харчування» Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»

1tx@ukr.net

Функціональні харчові продукти є носіями природних і органічних
речовин, збагачені вітамінами і мікроелементами. Ці продукти доцільно
використовувати в харчуванні з метою оптимізації хімічного складу
раціону харчування, для загального зміцнення організму людей як молодо-
го, так і похилого віку, а також запобігання виникнення інклюзій. 
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Functional food products are the transmitters of natural and organic sub-
stances, enriched by vitamins and microelements. These products it is expedient
to use in a feed with the aim of optimization of chemical composition of ration of
feed, for the general strengthening of organism of people both young, and
years old.

Терміном «функціональні харчові продукти» можна визначити
широке коло харчових продуктів: носії природних і органічних
речовин, низькокалорійні та без калорійні продукти для контролю
за масою тіла, продукти, збагачені вітамінами і мікроелементами,
напої енергетичного характеру, пробіотичні продукти, молочні
продукти зі спеціальними властивостями тощо. 

Виходячи зі сказаного, функціональні харчові продукти доціль-
но поділяти на групи залежно від спрямованості фізіологічної дії,
наприклад анти окси данти, продукти зі зменшеною енергетичною
цінністю, пре- та про біо тичні продукти тощо. 

Із внесенням змін до Закону України «Про якість та безпеку
харчових продуктів та продовольчої сировини» у вересні 2005 р.
зако но давчо закріплено визначення функціонального харчового
продукту як такого, що містить як компонент лікарські засоби та
(або) про понується для профілактики або пом’якшення перебігу
хвороби людини. Вживання терміну в такому значенні, на думку
спеціалістів у галузі харчування, суперечить сучасним уявленням
про функціона ль ні харчові продукти. Таким чином, проблема
визначення функціона льних харчових продуктів в Україні залиша-
ється не вирішеною. 

На нашу думку функціональні харчові продукти – це продукти,
які, насамперед, компенсують дефіцит біологічно активних компо -
нентів в організмі, та підтримують нормальну функціональну
активність органів і систем, знижують ризик різноманітних захво -
рю вань і можуть споживатися регулярно у складі щоденного раціо-
ну харчування. Вони містять інгредієнти, які приносять користь
здоров’ю людини, підвищують стійкість організму до захворю вань,
здатні покращити значну кількість фізіологічних процесів в орга-
нізмі людини, дозволяють тривалий час зберігати активний спосіб
життя, попереджувати хвороби і запобігати виникненню інвалід-
ності. 

На сучасному етапі розвитку ринку ефективно використовуєть-
ся сім основних видів функціональних інгредієнтів: харчові волок-
на (розчинні та нерозчинні); вітаміни (А, групи В, D тощо); міне-

харчування та екології довкілля Секція VІ



ральні речовини (кальцій, залізо, йод, селен та ін. ); поліненасиче-
ні жирні кислоти (w-3 та w-6 жирні кислоти); антиоксиданти (b-
каротин, аскорбінова кислота, -токоферол, біофлавоноїди тощо);
пребіотики (фруктоолігоцукриди, інулін, лактоза, молочна кислота
та ін. ); пробіотики (біфідо- та лактобактерії, дріжджі, вищі гриби). 

В Україні за останні роки також з’явилася певна кількість про-
дуктів, що відносяться до продуктів функціонального призначен-
ня. Вирішальним при цьому є результати клінічних досліджень, що
засвідчують про певну біологічну цінність таких продуктів, як в
комплексному лікуванні, монотерапії або ж в профілактиці захво-
рювань. 

Нами проведений аналіз результатів клінічних спостережень за
хворими на захворювання органів травлення (виразкова хвороба
шлунку, 12-палої кишки в період загострення, хронічний рециди-
вуючий панкреатит, ерозивний гастрит), що отримували згідно роз-
робленої схеми продукт функціонального призначення
«БіоСЕСС». Згаданий продукт має гігієнічний висновок МОЗ
України, що засвідчує про його безпечність. Основою продукту є
прісноводні двостулкові молюски, що об’єднуються під загальною
назвою кулькових або горошинок. Методом випадкової вибірки в
дослідженнях приймало участь 160 осіб основної та 40 контрольної
групи віком від 18 до 65 років. Особам дослідної групи було запро-
поновано вживати «БіоСЕСС» по 4 капсули 2 рази на день після їжі
на протязі 10 днів. Діагнози хворих підтверджувались УЗД обсте-
женнями, ФГДС та лабораторними показниками. Дослідження
здійснювалися у 8 медичних закладах України. Їх результати свід-
чать, що на 2-4 день вживання продукту в поєднанні з загальноп-
рийнятими методами фармакотерапії загальний стан здоров’я хво-
рих поліпшувався: зменшувався або повністю зникав біль в
епігастральній області та правому підребер’ї, зменшувалась дратів-
ливість, підвищувалось відчуття бадьорості. Що ж стосується хво-
рих контрольної групи, які не отримували згаданий вище продукт,
динаміка перебігу захворювання була значно меншою. 

Таким чином, використання продуктів функціонального при-
значення в раціонах хворих дає можливість в певній мірі оптимізу-
вати лікувальний процес. Враховуючи хімічний склад двостулко-
вих, можна констатувати про високу біологічну цінність продуктів
з них. Ці продукти доцільно використовувати в харчуванні з метою
оптимізації хімічного складу раціону харчування, для загального
зміцнення організму людей як молодого, так і похилого віку. Дані

300

Секція VІ Інженерні аспекти продуктів оздоровчого



301

дослідження є початковими, що засвідчують про перспективність
їх використання. В подальшому слід вивчати на молекулярному
рівні вплив окремих складових продукту «БіоСЕСС» на певні
ланки порушень обміну речовин, що виникають при патологічних
станах та об’єктивізувати їх біологічну дію. 

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОГО
ХАРЧУВАННЯ

Миненко Л. С.,
студентка 4 курсу спеціальності «Облік і аудит» 

Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»
Нестеренко С. С.,

к. е. н., директор Інституту економіки та менеджменту 
Університету «Україна»

SvetlanaNesterenko@ukr.net

У статті обґрунтована необхідність людини у повноцінному та
корисному харчуванні. Проаналізовано виробництво продуктів спеціаль-
ного призначення в світі. Визначені основні шляхи створення оздоровчих
продуктів в Україні Наведено основні види функціональних інгредієнтів з
інноваційною складовою. 

The article substantiates the necessity of a person in full and healthy nutri-
tion. The production of special purpose products in the world is analyzed. The
basic ways of creation of health-improving products in Ukraine are determined.
The main types of functional ingredients with an innovative component are pre-
sented. 

Представники159 країн світу, включаючи Україну, ще у 1992 р.
прийняли«Всесвітню декларацію і програму дій у галузі харчуван-
ня», взявши насебе обов’язки усунути хронічну недостачу в раціоні
харчуванняосновних вітамінів, мікроелементів та інших необхід-
них сполук. Убагатьох країнах світу цільові мікронутрієнти вже
довгий час додаються як фортифіканти у продукти харчування під
час їхпромислового виробництва, створюються цільові програми
дляокремих груп населення, які потребують спеціального харчу-
вання. 

Згідно з прогнозами провідних фахівців світу в галузі харчуван-
ня та медицини, найближчим десятиріччям частка продуктів спеці-
ального призначення у розвинених країнах складатиме до 30%
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усього продуктового ринку. На сьогодні асортимент виробівспеці-
ального призначення, що виготовляються в Україні вузький – їхви-
пускається близько 2,0% і, здебільшого, це дієтичні вироби. Тоді
якза кордоном продаж тільки кондитерських виробів оздоровчо-
гопризначення варіює від 4,2 до 25,0%. Це говорить про те, що
питаннярозробки технологій і випуск спеціальних продуктів в
Україні стоїтьдосить гостро і є актуальним [1]. 

Так, у Європейському Союзі, США, Японії, Росії такі продукти
мають назву «функціональні». До них відносять продукти харчу-
вання,які містять інгредієнти, що приносять користь здоров’ю
людинишляхом покращення перебігу фізіологічних процесів,
посиленняроботи імунної системи та сприяють подовженню
активного способужиття. 

Основними шляхами створення оздоровчих продуктів в Україні
можна визначити такі:

– відхід від застосування штучних добавок на користь натураль-
нихінгредієнтів (рослинні екстракти, натуральні ароматизатори,
підсолоджувачі);

– розвиток виробництва продукції глибокої переробки сільсько-
господарської сировини рослинного і тваринного походження;

– зростання ринку спеціальних продуктів харчування; 
– розробка інноваційних харчових технологій в області харчо-

вихінгредієнтів;
– зростання популярності сектора низькокалорійних продук-

тів, щопов’язано зі зростаючою турботою споживачів про здоров’я
і прагненні дозбалансованого харчування. 

Одним з найбільш ефективних засобів у вирішенні багатьох тех-
нологічнихзавдань щодо виробництва оздоровчих продуктів харчу-
вання є застосуванняінноваційних інгредієнтів. На сучасному етапі
розвитку ринку харчовихпродуктів ефективно використовуються
такі основні види функціональнихінгредієнтів:

– харчові волокна (розчинні та нерозчинні);
– вітаміни (А, групи В, D тощо);
– мінеральні речовини (кальцій, залізо, йод, селен та ін. );
– поліненасичені жирні кислоти (w-3 та w-6 жирні кислоти);
– антиоксиданти (b-каротин, аскорбінова кислота, a-токофе-

рол,біофлавоноїди тощо);
– пребіотики (фруктоолігоцукриди, інулін, лактоза, молочна

кислотатощо);
– робіотики (біфідо- та лактобактерії, дріжджі, вищі гриби);
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– фосфоліпіди (лецитин);
– фітостерини (рослинні стерини) [2]. 
Внесення в продукти харчування інноваційних інгредієнтів

дозволяє нетільки розширювати асортимент, а й розробляти нові
види, спрямовані напідтримку та поліпшення стану здоров’я різних
груп населення, профілактику захворювань, пов’язаних з порушен-
ням структури харчування. 

Отже, з огляду нахімічний склад і функціональні властивості
інноваційних інгредієнтів, а особливо їх природне походження,
можна припустити, що це дозволить скоротити дефіцит тих чи
інших компонентів в харчуванні, тобто скорегувати раціони харчу-
вання, підвищити опір організму людини до несприятливих умов-
довкілля. 
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Систематизовано дані щодо впливу Бісмуту на довкілля, його біоло-
гічної ролі та токсичної дії. Вказано, що джерелами забруднення
Бісмутом є стічні води металургійного, хімічно-фармацевтичного, кос-
метичного та гальванічного виробництв. Відмічено, що вплив Бісмуту на
довкілля пов’язаний з властивістю утворювати розчинні білкові комплек-
си. Бісмут не має корисної дій на організм людини. Описано гострі, хро-
нічні та професійні отруєння Бісмутом. 
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The data on the environmental impact of Bismuth, its biological role, and
toxicity are systematized. It is specified that the sources of pollution by Bismuth
are waste water of metallurgical, chemical-pharmaceutical, cosmetic, and elec-
troplating industries. It is noted that the influence of Bismuth on the environment
is associated with the ability to form soluble protein complexes. Bismuth has no
beneficial effects on the human body. Acute, chronic, and professional poisoning
with bismuth is described. 

Джерелами забруднення довкілля Бісмутом є стічні води мета-
лургійного, хімічно-фармацевтичного, косметичного та гальваніч-
ного виробництв. 

Вплив Бісмуту на довкілля пов’язаний з його властивістю утво-
рювати специфічні розчинні білкові комплекси, які проникають
через клітинні мембрани усередину клітини. У крові Бісмут сполу-
чається з імуноглобулінами і помітно знижує їх вміст. Солі Бісмуту
пригнічують активність аміно- і карбоксипептидази. Бісмут прони-
кає через плацентарний бар’єр і викликає ембріотропну дію, він
долає також і гематоенцефалічний бар’єр, викликаючи енцефало-
патію. Характерними ознаками отруєння Бісмутом є набухання
слизової оболонки рота, поява пухирів на язику, салівація, сіра
облямівка на яснах з наступним розвитком піореї та випадінням
зубів, виразковий стоматит і коліт. Крім цього, можливими наслід-
ками отруєння можуть бути токсичний гепатит, недостатність фун-
кції нирок: периферійні неврити, остеопороз і остеомаляція. 

Бісмут може потрапити у їжу в великих кількостях при випад-
кових забрудненнях. У побутових умовах потенційними забрудню-
вачами їжі є косметичні та фармацевтичні препарати, в’яжучі речо-
вини, засоби нейтралізації кислот і деякі антисептики. 

Бісмут не має корисної дії на організм людини. Він не входить у
число необхідних людському організму елементів. Введення твари-
нам сполук Бісмуту викликали порушення в діяльності печінки
і нирок. 

Бісмут надходить в організм людини з харчовими продуктами у
кількості 5–20 мкг на добу. Нормальний вміст Бісмуту у крові
людини — 33 мкг/л. При використанні лікарських і косметичних
засобів з вмістом Бісмуту, останній також може надходити в орга-
нізм. Після проникнення вміст Бісмуту в органах людини зростає у
ряду: кров< мозок < печінка < нирки, в останніх концентрація стає
у 17 разів більшою, ніж у печінці. Бісмут виводиться головним
чином з сечею і калом, який набуває чорного кольору. Бісмут про-
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никає через гематоенцефалічний бар’єр і накопичується у тканині
мозку. Навіть нерозчинні сполуки Бісмуту частково поглинаються
організмом, внаслідок цього у сечі його вміст дещо збільшується. 

При дослідженнях гострих отруєнь Бісмутом на тваринах
(щурах, мишах, кроликах, морських свинках) спостерігали ознаки
розвитку бісмутової енцефалопатії. 

При гострому отруєнні людини виявлена пряма залежність між
важкістю неврологічних симптомів і рівнем металу в крові і сечі. Як
тільки концентрація Бісмуту в крові зменшувалась багато ознак
отруєння (з погіршенням загального стану, зміни шкіри і слизових
оболонок, судоми) зникали, але відновлення психічних розладів
відбувалось повільніше. При збільшенні вмісту Бісмуту у крові
активність церулоплазмину падає. 

Хронічне отруєння тварин Вісмутом призводило до зниження
маси тіла, змін білкового, вуглеводного і ліпідного обміну, розвит-
ку малокрів’я. 

Професійні отруєння при роботі з бісмутом і сполуками Бісмуту
не відомі. Тривале використання препаратів Бісмуту для лікування
(протягом 2-х років) викликало забарвлення шкіри в сірий колір. 

З багатьох сполукБісмуту лише його хлорид викликає сухий
некроз шкіри і каламутність рогівки очей. 

Для аерозолю бісмуту ГДКр. з = 0,5 мг/м3; клас небезпеки 2.
Для Бісмуту у воді водних джерел ГДКв = 0,1 мг/л (с.-т.); клас
небезпеки 2. 

Знання можливих джерел забруднення Бісмутом, механізмів
його впливу на живі організми може допомогти запобігти зростан-
ня негативного впливу на довкілля та захворюваності людей. Це в
перспективі може призвести до зниження соціального тягаря щодо
інвалідизації. 

Розуміння біологічної ролі та механізмів метаболізму Бісмуту
стане в пригоді під час розробки нових методів профілактики та
лікування професійних захворю вань, пов’язаних із забрудненням
довкілля Бісмутом. Ці методи сприятимуть по кращенню якості
життя людей з інвалідністю, які страждають на ці захворювання. 
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ТОКСИЧНА ДІЯ ХРОМУ

Назаренко Р. В.,
студентка 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Шахнін Д. Б.,

к. х. н., доцент, Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Систематизовано токсичний вплив хрому на живі організми.
Показано як відбувається розвиток хвороби при підвищеному вмісті
хрому в повітрі. Наведено результати досліджень токсичної дії хрому на
тварин. Описано хронічне отруєння Хромом людини. Підкреслено можли-
вість ураження серцево-судинної системи при надлишку Хрому в організ-
мі. 

The toxic influence of chromium on living organisms is systematized. It is
shown how the disease develops with high content of chromium in the air. The
results of studies on toxic effects of chromium on animals are presented. Chronic
human poisoning is described. The possibility of the cardiovascular system
lesions occurrence with the Chromium excess in the body is stressed. 

Гострі отруєння Хромом добре відомі. При підвищеному вмісті
Хрому у повітрі у перші дні з’являються нежить, чхання, незначні
носові кровотечі. Гострий риніт, який поступово переходить у
субатрофічний і атрофічний, з’являється на кінець першого тижня.
У цьому випадку можливе враження придаткових порожнин носа.
Концентрація сполук Хрому (VI) 0,0025 мг/м3 є порогом подраз-
нюючої дії для найчутливіших осіб. 

Туман хромової кислоти у концентрації 20–30 мг/м3 викликає
гострі отруєння з ураженням переважно глибоких дихальних шля-
хів. Кашель з мокротинням, утруднене дихання, підвищення тем-
ператури через 2 дні, задишка, ціаноз і хрипи у легенях були наслід-
ком отруєння в окремих випадках. Одужання наступало через
16 днів, але довго зберігались кашель і біль у грудях. Деколи через
2–3 міс. з’являвся плеврит. При гострих (у тому числі смертельних)
отруєннях хроматом і дихрома том Калію у потерпілих спостеріга-
лись гостра недостатність нирок з анурією, гі перкаліємією, ацидо-
зом і азотемією. При концентраціях 0,1 мг/м3 і вище спостері галися
явища подразнення слизової верхніх дихальних шляхів (гіперемія,
риніти, фарингіти, бронхіти тощо). 

В дослідах на тваринах (мишах, щурах) встановленотоксичність
додекагідрату амонію і хрому (III), хлориду хрому (III), хромофос-
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фатних зв’зуючих сумішей —хромофосфату, купрумхромфосфату,
кальційнікельхромфосфату, кальційалюмі нійхромфосфату, фосфа-
ту хрому, які проявляли широкий спектр токсичної дії. 

При хронічному отруєнні людини Хромом у клінічній картині
виділяють дві форми: легеневу і шлункову. При легеневій формі
ризик розвитку вегето-судинної дистонії та хронічної ішемічної
хвороби серця значно зростає. При цій формі най більші морфоло-
гічні зміни спостерігались у легенях: гіперплазія, проліферація і
плоскоклітинна метаплазія епітелію бронхів, бронхо- і бронхіоло-
ектази, формуван ня ретенційних кіст слинних залоз, розвиток
дифузного пневмосклерозу. У печінці, нирках, головному мозкові
спостерігалися дистрофічні, атрофічні та некробіотичні зміни
паренхіматозних клітин; у серці — гіпертрофія правого шлуночка,
дистрофія міоцитів. 

При впливі низьких концентрацій Хрому розвивалась в основ-
ному шлункова формаотруєння. Для неї характерні болі в епігас-
тральній області, печія, нудота, блювання, підвищене слиновиді-
лення, проноси або запори. У наступній фазі отру єння наступає
розвиток цілого ряду ускладнень у вигляді гастритів, виразкової
хво роби дванадцятипалої кишки зі схильністю до прободіння, у
печінці спостеріга ються патологічні явища (з певною фазовістю)
аж до появи хронічного гепатиту. 

В ураженні серцево-судинної системи теж помічається певна
фазовість. Спочат ку розвивається нейроциркуляторна дистонія
переважно за гіпотонічним типом, зниження та асиметрія швидкос-
ті та інтенсивності наповнення кров’ю судинного русла кінцівок і
печінки, збільшення — у легенях. Периферійний опір великого кола
кровообігу має тенденцію до зниження, великого — до збільшення.
У наступ ній фазі інтоксикації наростають патологічні зміни у вигля-
ді порушення бронхіаль ної провідності, яка викликана підвищеним
тонусом мускулатури бронхів за раху нок рефлекторної та алергізую-
чої дії Хрому, знижується вентиляційний резерв і наростає залишко-
вий об’єм легень. Ураження нервової системи Хромом (яка до сить
рано пошкоджується) клінічно проявляється у вигляді вегетативно-
судинноїдисфункції і астеновегетативних порушень. 

Сполуки Хрому проникають через шкіру, причому при низьких
концентраціях і хром (III), і хром (VI). — з однаковою швидкістю.
При вищих концентраціях хром (VI) всмоктувався вдвоє швидше. 

У робітників хромонікелевого виробництва, які довгий час
мали контакт зі сполуками Хрому, спостерігали зміни активності
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неспецифічних монофосфатазнейтрофілів, порушення обміну глі-
когену. Напочатку хронічного отруєння (до 5 років стажу) спостері-
гали підвищення активності лужної і кислої фосфатаз, у дру гому
періоді (стаж більше 10 років) — виснаження нейтрофілів і пригні-
чення ак тивності цих же ферментів. При тривалому впливові низь-
ких концентрацій уражен ня слизової носової перегородки обмежу-
ється поверхневою ерозією з наступним рубцюванням. 

Знання механізмів токсичної дії Хрому на організм людини
сприятиме створенню більш здорових умов праці на робочих міс-
цях. Це, в свою чергу, призведе до зниження ризиків розвитку про-
фесійних захворювань, пов’язаних із забрудненням довкілля
Хромом, а також до зниження відсотка людей з інвалідністю. 

ВПЛИВ ПЛЮМБУМУ НА ДОВКІЛЛЯ

Непроста Л. В.,
студентка 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Брускова Д.-М. Я.,

к. х. н., доцент, Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Систематизовано дані щодо впливу Плюмбуму на довкілля. Є цікаве
твердження, що агресивність і злочинність спричинені свинцевим отруєн-
ням. Відомо, що Плюмбум – токсикант широкої дії. Його підвищений
вміст негативно впливає на мінеральний обмін у природі. Наведено вміст
Плюмбуму в продуктах харчування. 

The data on the environmental impact of Plumbum is systematized. There
is an interesting statement that aggression and crime are caused by lead poiso-
ning. It is known that Plumbum is a broad-spectrum toxicant. Its high content
adversely affects the mineral metabolism in nature. The content of the Plumbum
in food is given. 

Плюмбум для довкілля небезпечний тим, що поглинається з
аерозолів листям рослин (наприклад, листові овочі поглинають з
повітря біля 95% Плюмбуму і лише 5% Плюмбуму поглинається
ними з грунту) і накопичується у рослинах, звідки він може потра-
пити у харчові продукти (у них він може потрапляти також з фарб,
глазурей, емалей та припоїв). Він також має властивість проникати
у грунтові води та джерела водопостачання і таким шляхом прояв-
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ляти масовий вплив. Суть біологічного впливу Плюмбуму пов’яза-
на з його властивістю (як і багатьох інших важких металів) сполу-
чатися з ферментами, після чого останні втрачають характерні для
них біохімічні функції. Для водоплавної птиці досить небезпечний
мисливський свинцевий дріб, яким ранять птахів під час полюван-
ня, або який вони проковтують на берегах озер та річок. Якщо люди
вживають у їжу м’ясо такої птиці, то в них можуть проявитись озна-
ки отруєння Плюмбумом. Для профілактики отруєнь у цьому
випадку доцільно використовувати у мисливстві сталевий дріб. 

Накопичують Плюмбум кити, тюлені, дельфіни, риба, а молюс-
ки концентрують його у 500 разів, порівняно з концентрацією у
морській воді. Доклінічні прояви отруєння Плюмбумом проявля-
ються у вигляді підвищеної активності, пізніше — втомлюваності,
депресії, запорів. Досить часто свинцеві отруєння трактують і ліку-
ють як психогенні захворювання. Встановлена кореляція між вели-
чиною вмісту Плюмбуму в молочних різцях дітей і їх розумовою
відсталістю. Діти з високим вмістом Плюмбуму в зубах в усіх випад-
ках гірше виконували запропоновані їм завдання. 

Є твердження, що агресивність і злочинність окремих жителів
великих міст спричинена свинцевим отруєнням. 

Плюмбум — токсикант широкої дії, надмірна його кількість у
грунті викликає зменшення числа корисних мікроорганізмів (особ-
ливо чутливі актиноміцети і бактерії, які накопичують органічний
Нітроген), у концентрації 0,07 мг/л Плюмбум гальмує процес біо-
логічного очищення стічних вод, а у 0,1 мг/л шкідливо діє на актив-
ний намул. Підвищений вміст Плюмбуму в грунті знижує врожай
редиски, цибулі, салату на величину від 23 до 74%. При однаково-
му вмісті Плюмбуму у грунті найбільше його накопичувалось у
листі кабачків і ріпи, а найменше — у бобових. Якщо вміст
Плюмбуму у грунті досягає 50–300 мг/кг, то його концентрація у
їстивнійчастиці городніх культур піднімається вище допустимої
норми. 

Концентрація Плюмбуму 0,1–0,4 мг/л у воді водоймищ викли-
кає прояви отруєння у більшості видів риб. Тому риби здатні вияв-
ляти Плюмбум у воді та уникати його. З роками вміст Плюмбуму у
тканинах великих морських тварин і риб наростає, внаслідок чого
концентрація Плюмбуму у м’язах цих тварин використовується як
показник тривалості забруднення середовища існування. 

Підвищений вміст Плюмбуму у довкіллі може негативно впли-
вати на мінеральний обмін у природі, утворюючи важкорозчинні
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осади з важливими аніонами — СО3
2-, РО4

3-, SО4
2-, CI-, Br-, I-, S2-,

OH-, які виконують специфічну роль у біологічних системах і неор-
ганічних процесах. 

Щоденно в організм людини надходить 20–400 мкгПлюмбуму,
з них 90% — з їжею рослинного походження, решта — з водою та
атмосферним повітрям. У легенях може затримуватись від 27 до
62% кількості Плюмбуму, яка надійшла. 

Продукти харчування містять Плюмбум (мкг/100 г їстивної части-
ни): риба — 45, м’ясо — 15, молоко — 5, хліб — 20, овочі — 20, фрук-
ти — 15, денний раціон в цілому — 240 мкг. У тканинах тріски міс-
титься 90 мкг/100 г, краба — 17, свині — 115, кролика — 104, яблуках —
8, горіхах — 23, каві — 30, у відварах чаю у залежності від рН і твердос-
ті води — 2—120 мкг/л; у цигарці — від 1,5 до 5 мкг. Токсичною для
дорослої людини є доза 2—3 мг на добу, а для дитини — 1 мг на добу. 

Отже, розуміння джерел підвищення концентрації Плюмбуму
та його сполук у довкіллі дає змогу зменшити ризики виникнення,
пов’язаних з ним соціально небезпечних хвороб через здійснення
належного контролю роботи очисних споруд та дотримання правил
техніки безпеки на хімічних, металургійних та інших небезпечних
виробництвах. 

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ТА ТОКСИЧНА ДІЯ ПЛЮМБУМУ 

Ніколаєнко О. В.,
студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Брускова Д.-М. Я.,

к. х. н., доцент, Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Систематизовано дані щодо біологічної ролі та токсичної дії
Плюмбуму. Наведено дані вмісту Плюмбуму в органах людини. Вказано,
що отруєння Плюмбумом має різноманітні клінічні прояви. Воно має 4 різ -
ні форми. Наведено прояви синдрому хронічного професійного отруєння
Плюмбумом. 

The data on the biological role and toxic effectі of Plumbum are systemati-
zed. The data on the Plumbum content in human organs are given. It is indica-
ted that Plumbum poisoning has various clinical manifestations. It has 4 different
shapes. Manifestations of syndrome of chronic professional poisoning by
Plumbum are given. 

310

Секція VІ Інженерні аспекти продуктів оздоровчого



311

У середньому тіло дорослої людини містить 7–15 мг Плюмбуму.
У професійних працівників цей показник може зрости до
135–240 мг. Плюмбум всмоктується у кишечнику, потім у вигляді
комплексних сполук з білками колоїдного дифосфату, дифосфоглі-
церату транспортується еритроцитами крові. Більше 90% засвоєно-
го Плюмбуму вибірково акумулюється у кістках. Частина металу,
яка знаходиться в іонізованому стані або зв’язаного внутрішньоклі-
тинно, поступово виводиться, але Плюмбум, що осів у кістках,
залишається міцно зв’язаним. Плюмбум фіксується у внутрішніх
органах (мг/100 г): печінка — 0,04–0,28; нирки — 0,027; шлунок і
кишечник — 0,022 і 0,023. Концентрація Плюмбуму у жіночому
молоці — 0,006–0,58 мкг/мл. Плюмбум концентрується у зубах і
волоссі. Волосся сільських жителів містить Плюмбум до 20 мкг/г,
міських — до 60 мкг/г, робітників свинцевого виробництва — від
95 до 250 мкг/г. Спостерігаються кореляції між кількостями
Плюмбуму у волоссі і крові, а також між концентрацією Плюмбуму
у волоссі і клінічними проявами інтоксикації. Лише 4% від введеної
в організм кількості Плюмбуму затримується, решта виводиться
через кишечник і значно менше через нирки і волосяний покрив. 

Плюмбум викликає отруєння з різноманітними клінічними
проявами: він уражає центральну та периферійну нервову систему,
кістки, кістковий мозок, судини, негативно впливає на синтез
білка, генетичний апарат клітини, виявляє гонодотоксичну та
ембріотоксичну дію. 

Розрізняють такі форми отруєнняПлюмбумом: 1) носійництво
(Плюмбум — у сечі, свинцева облямівка без клінічних проявів);
2) легке отруєння (зміни з боку крові; порфінурія; астеновегетатив-
ний синдром); 3) отруєння середньої важкості (анемія, токсичний
гепатит, свинцева коліка, виражений астеновегетативний син-
дром); 4) важке отруєння (наростаючаанемія, коліка, енцефалопа-
тії, паралічі). Ураження нервової системи Плюмбумом проявляєть-
ся зміною поведінки, депре сією, зниженням пам’яті, змінами ЕКГ,
порушеннями рухів, розладами письма та мови, м’язовою ригідніс-
тю, периферійними невропатіями. Спостерігається різке понижен-
ня сутінкового зору, негативний вплив на синтез гема крові та гене-
тичний апарат клітини. У гірників, які видобували свинцеву руду,
була встановлена підвищена смертність від раку легень. 

При інгаляційному отруєнні Плюмбумом розвиваються харак-
терні (ранні) ознаки: свинцева облямівка на краю ясен, переважно
біля передніх зубів (але її може не бути і зовсім); «свинцевий коло-
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рит» — землисто-сіре забарвлення шкіри, ретикулоцитоз більше
10%; поява у крові базофільно-зернистих еритроцитів у кількості не
менше 15 на 10000 еритроцитів, підвищення вмісту порфіринів у
сечі вище 50–60 мкг/л; збільшення вмісту D- амінолевулінової кис-
лоти у сечі (вище 2 мг%); підвищення вмісту Плюмбуму в крові і
сечі. Всі ці симптоми умовні і тільки їх сукупність (або деяких з
них) дозволяє встановити вірний діагноз отруєння. 

У клініці хронічного професійного отруєння Плюмбумом
можна виділити такі синдроми: зміни нервової системи (астеніч-
ний синдром; енцефалопатії; рухові розлади; чутлива форма полі-
невриту; ураження аналізаторів, наприклад, атрофія сосків зорово-
го нерву, звуження поля зору); зміни системи крові; обмінні та
ендо кринні порушення; зміни шлунково-кишкового тракту; зміни
серцево-судинної системи; інші прояви інтоксикації (атрофічні
процеси, накопичення у кістках, склеротичні осередки у трубчатих
кістках, спазм ниркових судин, пригнічення імунітету, алергози). 

Плюмбум проявляє свою токсичність у таких концентраціях:
одноразове вдихання Плюмбуму у концентраціях 271–795 мг/м3

викликає смерть; 9,9–11,4 мг/м3 викликає отруєння через 1-16 днів
і важку інтоксикацію (можливо, зі смертельним наслідком) через
4–9 місяців; 0,7–1,7 мг/м3 призводять до отруєння через декілька
тижнів або місяців; 0,07–0,14 мг/м3 характеризуються ще як небез-
печні концен трації; 0,011–0,04 мг/м3 викликає функціональні
зсуви вищої нервової діяльності через 6 місяців і при постійному
вдиханні – ознаки отруєння через 8 років. При концентрації
Плюмбуму у повітрі 197,1–223,5 мг/м3 спостерігався типовий ане -
мічний синдром. Концентрація Плюмбуму 0,15 мг/м3 викликала
хронічне отруєння у 177 чоловік з числа обстежених робітників аку-
муляторного заводу. Навіть три вале вдихання Плюмбуму у концен-
траціях 0,004–0,009 і 0,00002–0,00005 мг/л викликає ознаки ток-
сичного впливу. 

При неінгаляційному отруєнні смерть людини викликає
одноразове приймання Плюмбуму у дозі 155–454 мг/кг. В побу-
тових умовах однією з поширених причин отруєння Плюмбумом
є глазурований в кустарних умовах посуд. В усіх таких випадках
були типовими скарги на напади болю у животі, закреп, загальну
слаб кість, запаморочення, болі у кінцівках і попереку. Ззовні
помічались блідість з землистим відтінком шкірних покривів,
жовтушністьсклер, сіра облямівка на яснах, болісність в області
печінки. 
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Розуміння біологічної ролі та механізмів метаболізму Плюм -
буму стане в пригоді під час розробки нових методів діагностики та
лікування професійних захворювань, пов’язаних із забрудненням
довкілля Плюмбумом. Ці методи сприя тимуть покращенню якості
життя людей з інвалідністю, які страждають на ці захворювання. 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ
СТРУКТУРОУТВОРЮВAЧIВ У КОНДИТЕРСЬКИХ

ВИРОБAХ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНAЧЕННЯ

Оліферчук О. Г.,
ст. викладач кафедри технології харчування 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
olofer@ukr.net

Бишовець Л. Г.,
ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

Черкаського державного технологічного університету
lesia_byshovets@ukr.net

В роботі розглянуто властивості крохмалю, пектинових речовин,
полісaхaридів морських водоростей, похідних целюлози, желатину та
можливість їх використання, як структороутворювачів, з метою стaбi-
лiзaцiї мaси тa фiксaцiї вiльної вологи у системі. Встановлено, що визнa-
чення можливості використaння розчинів цих речовин у кондитерському
виробництві є основою вибору структуроутворювачів в рецептурах кон-
дитерських виробів для людей з особливими отребами. 

Robots are dominated by starchy seeds, pectinous words, polynesians, sea-
weed, dry cellulose, gelatin, and can be found on a glass, made by us, according
to the standards of development, in accordance with the standards of develop-
ment, weaver and It has been established through the use of mozhivost ikoros-
tennya rozchinіv tsyhov in confectionery virobnitstv it is basis of choice in com-
pounding of pastry wares for people with the special necessities. 

Кондитерськi вироби тa солодкi стрaви хaрaктеризуються висо-
кою кaлорiйнiстю, тому їх вживaння суттєво обмежують aбо й зов-
сiм зaбороняють хворим нa цукровий дiaбет, людям з нaдлишковою
вaгою тa серцево-судинними зaхворювaннями тa в бaгaтьoх iнших
випaдкaх. Впродовж остaнніх десятиліть розвинулось бaгaто теорій
здорового хaрчувaння [1,4] тa технологій створення продуктів оздо-
ровчого признaчення. З метою зниження кaлорійності, зменшення
шкідливого впливу нa оргaнізм людини легкозaсвоювaних вуглеводів
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aбо збaгaчення стрaв і виробів вітaмінними комплексaми, клітко-
виною, білковими компонентaми, БAДaми [2,3], сучaснi iнновa-
цiйнi технологiї кондитерського виробництвa чaсто зaстосовують
нетрaдицiйну сировину рослинного й твaринного походження, при
цьому погiршуються структурa й консистенцiя виробiв. У тaких
випaдкaх для стaбiлiзaцiї мaси тa фiксaцiї вiльної вологи викорис-
товують структуроутворювaчi. 

Нa думку Рaсуловa Р. A. [3], структурoутворювaчi пiдбирaються
зaлежно вiд спосoбу кулiнaрної обробки рецептурної компoзицiї.
Для створення структури вихiдних систем гaрячих солодких стрaв iз
влaстивостями, притaмaнними плaстичним тiлaм, якi здaтнi утри-
мувaти форму при пiдведеннi незнaчних нaвaнтaжень i зaзнaвaти
плaстичних дефoрмaцiй при їх збiльшеннi, доцiльно вводити струк-
туроутвoрювaч, здaтний зв’язувaти вологу у холодному стaнi, тa
зберiгaти вологоутримуючу здaтнiсть при нaгрiвaннi. Холодні
структуровaні вироби повинні мaти високу почaткову плиннiсь,
бути стiйкими до iнтенсивного мехaнiчного впливу (збивaння) тa
здaтнiсть переходити у плaстичний стaн при охолодженнi.
Здaтністю до збільшення в’язкості при охолодженні володіють роз-
чини структуроутворювaчів твaринного тa рослинного походжен-
ня: желaтину, крохмaлю, пектинових речовин, полісaхaридів водо-
ростей, рослинних кaмедей, похідних целюлози тa ін. 

Високими гелеутворюючими тa вологоутримуючими влaсти-
востями володіє крохмaль, він здaтний збільшувати в’язкість сис-
тем. Проте, схильність полісaхaридних лaнцюгів aмілози до осaд-
ження при охолодженні тa зберігaнні із відшaрувaнням вільної
вологи є суттєвим недоліком. Пектинові речовини, полісaхaриди
морських водоростей, такі як aгaр-aгaр, aльгінaти, фурцеллaрaн тa
ін. є досить привaбливими структуроутворювaчaми. Зниженa кис-
лотність їх розчинів і нaявність у розчині цукру позитивно впливaє
нa підвищення в’язкості. Однак, у чистому вигляді в нaшій крaїні
полісaхaриди морських водоростей не виробляються, a препaрaти з
морських водоростей предстaвлені вітчизняним виробником мaють
специфічні оргaнолептичні влaстивості, які усклaднюють й обме-
жують їх використaння у технологіях солодких стрaв. Похідні
целюлози (метилцелюлозa, нaтрійкaрбоксиметилцелюлозa, оксип-
ропілцелюлозa) також мaють високу технологічність, а саме: висо-
ку водоутримуючу здaтність, стійкість до мехaнічних впливів, стa-
більність їх розчинів у чaсі. Позитивною влaстивістю цих добaвок є
високa в’язкість низькоконцентровaних розчинів, відсутність енер-
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гетичної цінності, легке виведення з оргaнізму. Ці сполуки вико-
ристовують як структуро- і піноутворювaчі у рецептурaх виробів зі
збитою структурою. Желaтин – структуроутворювaч твaринного
походження, що виробляється в нaшій крaїні, виявляє доволі висо-
кі дрaгле тa піноутворюючу здaтності, мaє слaбко вирaжений смaк і
зaпaх. Крім того, як відомо, у склaді молекул желaтину доволі висо-
кий вміст проліну тa оксипроліну. Це робить желaтин більш при-
вaбливим для використaння у технології солодких стрaв тa конди-
терських виробів. 

Використaння вкaзaних полісaхaридів зaлежить від виду тa тех-
нологічних влaстивостей кожного з них. У виробництві солодких
стрaв зі збитою структурою нaйвищої якості готової продукції вдa-
ється досягти при використaнні метилцелюлози хaрчової мaрки
МЦ-100, якa володіє вирaженими поверхневоaктивними влaсти-
востями. Розчини метилцелюлози мaють високу піноутворюючу
здaтність (до 700%) і утворюють дрібнодисперсні пінні системи.
Слід тaкож відзнaчити хімічну нейтрaльність метилцелюлози тa її
стійкість до дії трaвних ферментів людини й мікрооргaнізмів.
Згідно результaтів, отримaних у роботі Єгорової В. І. [2], метилце-
люлозa мaрки МЦ-100 виявляє високу технологічність при вироб-
ництві збитих хaрчових систем і дозволяє отримaти вироби з висо-
кими споживчими якостями. 

Таким чином, можна стверджувати, що вибір структуроутворю-
вaчів для рецептур кондитерських виробів оздоровчого призначен-
ня та виробів для людей з особливими потребами здійснювався нa
основі визнaчення можливості використaння розчинів цих речовин
у кондитерському виробництві. 
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Систематизовано джерела забруднення і вплив Молібдену на довкіл-
ля. Основ ними джерелами забруднення повітря і довкілля Молібденом є
металургійні під приємства, підприємства з виробництва фосфорних
добрив, цементу, викиди теп лоелектростанцій. Вплив підвищених кон-
центрацій Молібдену на довкілля прояв ляється у пригніченні росту рослин.
Відміченороль Молібдену як каталізатора про цесів у людському організмі.
Надлишок Молібденув організмі людини призводить до порушення пурино-
вого обміну. 

The sources of pollution and the influence of Molybdenum on the environ-
ment are systematized. The main sources of air and environment pollution by
Molybdenum are metallurgical industry, production of phosphate fertilizers,
cement, and thermal power plants emissions. The influence of increased concen-
trations of molybdenum on the environment is manifested in the suppression of
plant growth. The role of Molybdenum as a catalyst for processes in the human
body was noted. Molybdenum excess in the human body leads to disturbance of
purine metabolism. 

Джерелами забруднення повітря і довкілля Молібденом в
основному є під приємства з переробки і збагачення молібденових
руд і металургійні заводи, де ви готовляють молібден і його сплави.
При здійсненні певних процесів концентрація аерозолю конденса-
ції у повітрі виробничих приміщень досягає 24–46 мг/м3. 

На різних стадіях технологічного процесу одержання молібдену
вміст пилу ме талу у повітрі коливається у межах від 5 до 22 мг/м3. При
куванні компактного мо лібдену при 1400 °С у повітря надходить висо-
кодисперсний аерозоль конденсації МоО3 у концентрації до 36 мг/м3.
У процесі виплавлення сталей, які містять моліб ден, вміст МоО3
у повітрі може досягати 4,8 мг/м3. У момент завантаження MoCl5 (уре-
актор для одержання молібдену), його концентрація у повітрі колива-
ється від 3 до 22 мг/м3. Якщо одержують гексакарбоніл молібдену, то
можливе забруднення повітря цією речовиною і оксидом карбону (II). 
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Фосфорні добрива, виробництво цементу, викиди ТЕС теж
можуть бути джере лами забруднення. 

У процесі виробництва молібденових мікродобрив з гептамо-
лібдатугексаамо нію забруднення повітря може досягти рівня до
130–159 мг/м3. Розкладаннягепта молібдатугексаамонію при нагрі-
ванні для одержання МоО3 (необхідного для його відновлення до
металу і виготовлення виробів) забруднює повітря високодисперс -
ним пилом до 43,5 мг/м3, а процес відновлення МоО3 — до
16,5 мг/м3, при пресу ванні повітря забруднюється до 29,1 мг/м3. 

Вплив підвищених концентрацій Молібдену на довкілля про-
являється у пригні ченні росту рослинності (місцевість поблизу
збагачувальних молібденових комбі натів дуже бідна, те ж саме
спостерігається на поверхні гір, у породах яких значний вміст
Молібдену). Молібден входить до складу ферментуксантооксида-
зи, який каталізує окиснення гіпоксантину і ксантину в сечову
кислоту. 

При надмірному надходженні Молібдену в організм наступає
порушення пуринового обміну, наслідком чого є поява збільшеної
кількості сечової кислоти, та її відкладання у м’язах і суглобах, роз-
вивається специфічна хвороба «молібденова подагра». Ця хвороба у
тварин розвивається тільки при низькій концентрації Купруму та
високій концентрації Молібдену в організмі. Встановлені випадки
ендемічних захворювань великої рогатої худоби та овець, якихви-
пасали на пасовищах, ґрунт яких був збагачений Молібденом. Такі
тварини відставали у рості, у них були атаксія, огрубіння шерсті,
шлунково-кишкові розлади, анемія, зниження імунобіологічних
показників, зміни скелету. Після переведення тварин на інші пасо-
вища зазначені ознаки зникали. 

У харчові продукти Молібден може потрапити з овочів і зелені,
які були вирощені на ґрунтах, збагачених. 

Знання можливих джерел забруднення довкілля Молібденом та
механізмів його впливу на живі організми сприятиме зменшенню
негативного впливу такого забруднення на довкілля та захворюва-
ності людей. Це в перспективі може призвести до зниження соці-
ального тягаря, пов’язаного з інвалідизацією. 
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Визначено, що Ванадій пригнічує ряд процесів біосинтезу в організмі.
Він бере активну участь у регулюванні жирового обміну. Наведено вміст
Ванадію в харчових продуктах. Досліджено вміст Ванадію у внутрішніх
органах людини. Надано інформацію про отруєння Ванадієм. 

It is determined that Vanadium inhibits a number of biosynthesis processes
in the body. It is actively involved in the regulation of fat metabolism. The con-
tent of Vanadium in foods is given. The content of vanadium in human internal
organs is investigated. Information on poisoning by Vanadium is provided. 

Ванадій пригнічує ряд процесів біосинтезу в організмі. Він вис-
тупає інгібітором багатьох ферментів, має чітко виражений гонадо-
і ембріотоксичний ефекти, проявляє алергізуючу дію, пригнічує
імунобіологічну стійкість організму. Відомо, що у період цвітіння
дерев люди з підвищеноючутливістю зазнають алергійного впливу
пилку квітів. Не виключено, що причиною цього є не стільки сам
пилок, скільки адсорбовані на поверхні його часток аерозолі
Ванадію. 

Ванадій ворганізмібере активну участь у регулюванні жирового
обміну, синтезу тригліцеридів, процесах мінералізації кісткової
тканини, грає роль у метаболізмі глюкози і глютаміну, виконує
каталітичну функцію у ряді інших окисно-відновних процесів. 

Ванадій, зазвичай, надходить в організм з їжею та водою.
Надходження інгаляційним шляхом здійснюється в умовах про-
мислового виробництва, надходження через шкіру у цих умовах
незначне. 

Середній вміст Ванадію у харчових продуктах такий: у картоп -
лі — 2–201, у капусті — 111–355, буряках — 39–224, моркві —
60–112, цибулі — 58–159, редисці — 40–302, часникові — 3–63,
щавлі — 115–119, яблуках — 21–33, грушах — 1–24; сливах —
1,5–2,8 г на 100 г, у питній воді — 4–280 нг/100 г; у коров’ячому
молоці — 7–300 мг/100 г, у вершковому маслі та маргарині —
0,1–0,4 мкг на 100 г, у різних м’ясних продуктах і пташиному
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м’ясі — 0,1–2,2 мкг на 100 г. У США середній вміст Ванадію у пит-
ній воді становив 4,3 мкг/л. Морські продукти містять 0–51; зла -
ки — 0–6,03; фрукти — 0–0,18; овочі — 0–6,0; горіхи — 0–1,96 мг
Ванадію на кг. Щоденно в організм людини поступає до 2,0 мг
Ванадію. У шлунково-кишковому тракті Ванадій абсорбується у
кількості 0,1–1,5%, тоді як при надходженні інгаляційним шляхом
ця цифра досягає 25%. Ванадій у плазмі крові сполучається з білком
трансферином і далі транспортується потоком крові. 

Концентрація Ванадію у внутрішніх органах людини становить:
у печінці — 13, нирках — 5, кістках, селезінці та щитовидній зало-
зі — 3, у мозкові, жирі, жовчі, сечі — менше 1, у легенях і волоссі
12–140 (більші значення відносяться до міських жителів) нг/л.
Середня концентрація Ванадію у сироватці крові людини — від
0,035 до 0,67 нг/мл; інші дослідники знайшли середнє значення цієї
величини на рівні 0,48±0,01 нг/мл (метод нейтронно-активаційно-
го аналізу), це значення не залежить від віку і від статі. У середньо-
му вміст Ванадію у волоссі людини за даними спектрального аналі-
зу рівний 0,007 мкг/г сухої маси. 

У плазмікровіВанадій знаходиться у вигляді метаванадат-іона
VO3

–, а в середині клітин перебуває у катіонній формі VO2+. З усієї
кількості внутрішньоклітинного VO2+ лише 1% перебуває у вільно-
му стані, а решта зв’язана з внутрішньоклітинними лігандами, 90%
з яких є фосфат-іони. В організмі людини загальною масою 70 кг
міститься біля 10 мг Ванадію, а його концентрація у плазмі —
0,5–2,3 мкг на 100 мл. 31% Ванадію акумулюється у жировій ткани-
ні, 17% — у кістковій тканині людини, цей елемент міститься у ден-
тині та емалі зубів. 

Після надходження в організм виведення Ванадію описується
експоненціальною залежністю з двома періодами напіввиділен-
ня — швидкою і повільною областями обміну. Дослідженнями
встановлено, що 25% Ванадію виводиться з організму за 11 годин,
75% — за 51 добу. Виділення Ванадію відбувається переважно нир-
ками у перші дві доби, після цього цей процес стабілізується на
мінімальному рівні за рахунок його вилучення з внутрішніх депо
організму. Є кореляція між концентраціями Ванадію у повітрі робо-
чої зони і у сечі працюючих. Ванадій викликає ураження нирок, які
є критичним органом при впливі Ванадію. Через це стан нирок,
працюючих з Ванадієм, потребує пильного медичного контролю. 

Ванадій виводиться переважно з сечею (з сечею 5 частин, а з
фекаліями — 1 частина від усієї кількості, яка виводиться). При
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одноразовому введенні аскорбінової кислоти це співвідношення
різко зменшувалось і становило 2 частини з сечею і 1 частину з
фекаліями. Тому при гострих отруєннях Ванадієм потерпілим
дають аскорбінову кислоту, щоб зменшити навантаження на
нирки, що особливо важливо при їх ураженні внаслідок токсичної
дії Ванадію. 

Розуміння біологічної ролі та механізмів метаболізму Ванадію
стане в пригоді під час розробки нових методів діагностики та ліку-
вання професійних захворю вань, пов’язаних із забрудненням
довкілля Ванадієм. Ці методи сприятимуть подовженню та покра-
щенню якості життя людей з інвалідністю, які страждають на ці
захворювання. 

БЕЗГЛЮТЕНОВІ ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ 
З ВИКОРИСТАННЯМ БОРОШНА СОРГО

Приходько Ю. С.,
аспірант кафедри технології хлібопекарських та кондитерських виробів
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В тезах висвітлена проблема захворювання на целіакію, основним
принципом лікування якої є дієтотерапія. Встановлено, що перспектив-
ним напрямком виготовлення безглютенової хлібобулочної продукції є
поєднання крохмалевмісної сировини з аглютеновим борошном круп’яних
культур. Перспективною культурою є борошно сорго, зважаючи на її цін-
ний хімічний склад. Використання борошна сорго в поєднанні з крохмалем
та структуроутворювачем забезпечує виготовлення хліба з високими
споживчими властивостями. Що дозволяє розширити асортимент без-
глютенових хлібобулочних виробів. 

The theses highlight the problem of celiac disease, the main principle of
which treatment is diet therapy. It is established that the promising area of   manu-
facturing of gluten-free bakery products is the combination of starch-based raw
materials with gluten-free flour of cereals. A promising crop is sorghum flour,
given its valuable chemical composition. The use of sorghum flour in combinati-
on with starch and the production of bread with high consumer properties. That
allows to expand the assortment of gluten-free bakery products. 
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Незбалансоване харчування, несприятлива екологія, стресо -
емоційне навантаження на організм людини, викликають ряд
захворювань, пов’язаних з порушеннями шлунково – кишкового
тракту, обміном речовин та розвитком алергічних реакцій на деякі
продукти харчування. Одним з таких захворювань є целіакія, в
останні роки кількість діагностованих хворих на целіакію зростає.
Організм хворих на целіакію не виробляє ферменти, що розчіплю-
ють гліадин до амінокислот. Це зумовлює накопичення продуктів
його неповного гідролізу, які пошкоджують слизову оболонку тон-
кої кишки, руйнують клітини кишкового епітелію, зумовлюють
його атрофію і викликають гострі кишкові симптоми такі як: діа-
рея, нудота, метеоризм [1]. В основі принципу лікування цієї хво-
роби лежить дієтотерапія, довічне дотримання безглютенової дієти
[2]. Це слугує поступовому відновленню оболонок кішківника,
тобто вживання продуктів, що не містить глютен. 

Серед безглютенових продуктів найбільш проблематичним є
виготовлення безглютенових хлібобулочних виробів. Основною
сировиною для виготовлення безглютенового хліба є кукурудзяний
та картопляний крохмаль, тому безглютеновий хліб характеризу-
ється незбалансованим хімічним складом та низькими органолеп-
тичними властивостями. Тому на даний час перспективним є
напрямок комбінування декількох видів безглютенової сировини –
крохмалевмісної з продуктами переробки круп’яних культур з
метою збагачення хліба вітамінами, харчовими волокнами, мікро
та макро елементами. Перспективними зерновими культурами є
гречка, рис, кукурудза, амарант, їх переробки. Однією з таких куль-
тур є сорго. Сорго зернова посухостійка, солевинослива, невибаг-
лива до грунтів сільськогосподарська культура, що характеризуєть-
ся стабільністю врожаю [3]. Сорго за своїм хімічним складом багате
на харчові волокна, вітаміни групи В та С, макро та мікро елемен-
ти. В якості структуроутворювачів для поліпшення якості безглю-
теновго хліба використовують камеді: ксантану, гуару, тари, рожко-
вого дерева. 

Дослідженнями проведеними в НУХТ під керівництвом профе-
сора Дробот В. І. була встановлена доцільність заміни частини
крохмалю борошном сорго в співвідношенні 70:30, з використан-
ням структуроутворювача – камедю гуару в поєднані з похідною
целюлози, а саме гідроксіпропілметилцелюлозою (ГПМЦ).
Випечений хліб мав хороший об’єм, еластичну м’якушку та приєм-
ні органолептичні властивості. Тому використання борошно сорго
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в технології безглютенових виробів є перспективним не тільки для
розширення асортименту, але й для збагачення хімічного складу
хліба. 
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Проведено аналіз використання вівсу в якості дієтичного продукту.
Проаналізовано хімічний склад вихідної сировини. Розглянута можливість
виготовлення на його основі печива вівсяного без додавання борошна та
цукру, що робить можливим використовувати його в харчуванні людей з
особливими потребами

The analysis of the use of oats as a dietary product was carried out. The che-
mical composition of the raw material is analyzed. Considered the possibility of
making on its basis oatmeal cookies without the addition of flour and sugar. The
considered possibility of making is on his basis of cookie of without addition gerty
and sugar that does possible to use him in the feed of people with the special
necessities. 
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Оздоровче харчування — це харчування, яке забезпечує ріст, нор-
мальний розвиток і життєдіяльність людини, що сприяє зміцненню
його здоров’я та профілактиці захворювань. Дотримання правил
оздоровчого харчування в поєднанні з регулярними фізичними впра-
вами скорочує ризик хронічних захворювань і розладів, таких як ожи-
ріння, серцево-судинні захворювання, діабет, підвищений тиск і рак. 

Овес з давніх часів використовується людьми не тільки, як кін-
ський фураж, але і в якості дієтичного продукту харчування що
легко засвоюється людським організмом і має низьку калорійність.
Овес в чистому вигляді збагачує організм корисними макро- та
мікроелементами, клітковиною та вітамінами групи В. Найбільш
цінною якістю вівса є те, що при тепловій обробці він зберігає всі
свою корисні властивості. 

Овес надзвичайно багатий речовинами, необхідними для очи-
щення судин від атеросклеротичних бляшок, підтримки нормаль-
ного рівня холестерину і цукру в крові й для нормалізації ваги. Це
цинк, хром, вітаміни групи В і F. 

Зерна вівса містять: до 60% крохмалю, білка до 14%, до 9% жиру,
ферменти, вітаміни А, В, Е, холін, тирозин, кремній, мідь, ефірне
масло, трігонеллін, цукор і кальцієві і фосфорні мінеральні солі.
Цінним продуктом вівсяну крупу робить і те, що її амінокислотний
склад найбільш близький до м’язового білку, а унікальний комплекс
органічних сполук необхідний при лікуванні різних хвороб печінки. 

Для багатьох людей важко відмовитись від солодощів.
Корисним перекусом і невеликою віддушиною для ласунів буде
дієтичне вівсяне печиво. Користь і шкода випічки обумовлені при-
сутністю в її складі амінокислот, клітковини, мінералів і вітамінів. 

Вівсяне печиво — це не тільки смачно, але і корисно: кліткови-
на, вітаміни і мінерали, які містяться в вівсяних пластівцях так
необхідні для організму. 

Вівсяне печиво, користь якого сумніву не підлягає, являє собою
продукт, просто необхідний для нормальної роботи організму
людини. Воно може швидко вгамувати відчуття голоду. Тому, після
всього кількох шматочків печива, наш організм відчуває насичен-
ня, приплив сил та енергії. Головний інгредієнт печива – вівсянка
стимулює роботу кишечника, прискорює процеси травлення,
допомагає очистити організм від шлаків. Крім того, вона сприятли-
во впливає на стан кровоносної системи: виводить шкідливий
холестерин, завдяки чому підтримує здоров’я судин. Містяться в
ньому і мінерали, що підтримують нормальну роботу м’язів і здоров’я
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опорно-рухового апарату, а антиоксиданти з волокон вівса знижують
вплив шкідливих речовин на людський організм. Також, вівсяне
печиво багато за вмістом вітамінів групи В і вітаміном Е. Завдяки
тому, що вівсяне печиво містить безліч корисних речовин і вітамінів,
воно, природно, має масу корисних властивостей таких як висока
енергетичну цінність, стимулятор виробленню серотоніну та ін. 

Найголовнішим плюсом цих ласощів є його позитивний вплив
на кишечник. Вівсяне печиво очищає кишківник, виводячи шлаки
і токсини, нормалізує і стабілізує його роботу. 

Нами була розроблена рецептура нового печива зниженої кало-
рійності без борошна та цукру з натуральних рослинних продуктів. 

СУПЕРФУД НОВОГО ПОКОЛІННЯ
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Здійснено аналіз функціонального харчування, яке забезпечує стабіль-
ну роботу організму, покращує процес обміну речовин, сприяє повноцінно-
му засвоєнню необхідних вітамінів і мікроелементів.  На сьогоднішній день
в рейтингу найпопулярніших суперфудів нового покоління очолюють насін-
ня чіа. Насіння цієї трав’янистої рослини відмінно підходить для харчу-
вання вегетаріанців і людей, які ведуть здоровий спосіб життя, а також
для людей з особливими потребами. 

The analysis of functional feed, that provides stable work of organism,
improves the process of metabolism, assists the valuable mastering of necessary
vitamins and microelements, is carried out. For today in rating of most popular
of new generation head the seed of shіа. The seed of this grassy plant perfectly
befit for the feed of vegetarians and people that conduct the healthy way of life,
and also for people with the special necessities. 

Запорукою нашого відмінного здоров’я є правильне харчуван-
ня, яке забезпечує стабільну і нормальну роботу організму, пра-
вильний процес обміну речовин, повноцінне засвоєння необхідних
вітамінів і мікроелементів. 
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Здорове харчування зараз модно. Детокс програми, коктейлі
для здоров’я, суперфуди тепер зайняли почесні місця в здоровому
способі життя. 

«Суперфуд» або суперїжа – умовне позначення поживних і ко -
рисних для здоров’я продуктів. Найчастіше до них відносять їжу
рослинного походження, але іноді включаються яйця, деякі види
риби і молочних продуктів. 

На сьогоднішній день в рейтингу найпопулярніших суперфудів
нового покоління очолюють насіння чіа. Але що це за продукт і
чому він вважається суперфудом?

Чіа, або іспанська шавлія, – однорічна трава, батьківщиною
якої вважаються Центральна Америка і Мексика. Ще за часів ацте-
ків вважалося, що насіння цілющої рослини здатні додати сил і
енергії, підвищити витривалість. Стародавні чоловіки перед полю-
ванням, битвою або довгим походом завжди з’їдали жменю при-
родного продукту. Відомо, що зерна Чіа цінувалися і нерідко вико-
ристовувалися в якості валюти, приносилися в жертву богам і
використовувалися для інших релігійних церемоній. 

Насіння іспанської шавлії дрібні, овальні, нагадують маленьку
квасолю. Блискуча поверхня зерен сірого, коричневого, білого або
чорного кольору має впізнаваний рельєфний малюнок. Смак при-
ємний, ненасичений, горіховий. 

В даний час чіа вирощується в Австралії, Мексиці, Південній Євро -
пі, Індії. У природних умовах цінна трава росте в Гватемалі і Парагваї.
Насіння саме з цих країн вище цінуються і несуть велику користь. 

Дрібні зерна чіа цінуються за багатий вітамінно-мінеральний
склад. Вони містять:

· омега-3, омега-6;
· антиоксиданти;
· клітковину;
· вітаміни групи В;
· аскорбінову кислоту;
· вітаміни РР, А (каротин), К;
· мінерали – кальцій, фосфор, магній, залізо, натрій, селен,

мідь, калій, цинк, марганець. 
Така різноманітність органічних сполук і мінералів необхідно

для повноцінної роботи організму. Дефіцит деяких елементів загро-
жує зниженням захисних функцій імунітету і настанням різнома-
нітних збоїв в його роботі. Найбільш корисні насіння рослини для
дітей і підлітків завдяки високому вмісту в них кальцію і фосфору. 
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Калорійність насіння чіа висока: на 100 г продукту припадає
485 ккал. 

Корисність південно-американських зерен пояснюється знач-
ним числом цінних хімічних сполук. 

Завдяки присутності фосфору стабілізується функціонування
нервової системи, поліпшується пам’ять. 

Зміцнюється імунна система людини, насіння Чіа застосову-
ються як профілактичний засіб від грипу і простудних захворювань. 

Вміст кальцію благотворно позначається на опорно-руховому
апараті. 

Калій допомагає уникнути появи м’язових судом, активізує
роботу м’язової системи. 

Поліпшується діяльність серця. 
Виявляється омолоджуючу дію. 
Забезпечується правильна робота ендокринної системи. 
Налагоджується обмін речовин. 
Вживання насіння благотворно позначається на кровоносних

судинах завдяки відсутності в складі холестерину. 
Насіння іспанського шавлії прискорюють обмін речовин,

наповнюють шлунок, знижуючи тим самим апетит. Тому вони вва-
жаються відмінним натуральним засобом для схуднення. При регу-
лярному вживанні насіння чіа поліпшується діяльність травної сис-
теми, нормалізується рівень цукру. Кістки, волосся, нігті і зуби
стають міцнішими. 

Продукт рекомендують давати дітям і людям, чия діяльність
пов’язана з розумовими чи фізичними навантаженнями. 

Багатьох цікавить те, як приймати зерна іспанського шавлії з
більшою користю для організму. Їх використовують в їжу і вводять
в раціон по-різному. 

Сухі насіння додають в закуски, каші, йогурти, десерти, при-
крашають страви. Варто знати, що вони при зіткненні з водою ста-
ють гелеобразную. 

Застосовують як загусник для приготування соусів і десертів. 
Замочують цінні зерна в молоці, соку, воді, йогурті. 
Додають у салати, гарячі і холодні страви. 
Перемелюють на борошно. 
Насіння цієї трав’янистої рослини відмінно підходить для хар-

чування вегетаріанців і людей, які ведуть здоровий спосіб життя, а
також для людей з інклюзіями. 
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Здійснено аналіз сучасного стану виробництва харчових продуктів
геродієтичного призначення. Визначено, що найбільш суттєвою пробле-
мою для людей похилого віку з інклюзіями є забезпечення організму біоло-
гічно і фізіологічно цінними речовинами, зокрема макро- і мікроелемента-
ми, вітамінами, незамінними амінокислотами, присутність і
співвідношення яких має суттєвий вплив на процеси метаболізму і засво-
єння їх організмом. 

The analysis of the modern state of production of food products of the геро-
дієтичного setting is carried out. Certainly, that the most substantial problem for
people years old is providing of organism biologically and physiologically by
valuable substances, in particular mаcroelements and by microelements, vita-
mins, irreplaceable amino acids, presence and correlation of that has substanti-
al influence on the processes of metabolism and mastering their organism. 

Харчування відноситься до найважливіших факторів що впли-
ває на стан здоров’я, працездатність і тривалість життя людини.
Сьогодні в Україні питома вага осіб у віці більше 60 років становить
21,4% від загальної чисельності населення. Згідно концепції зба-
лансованого харчування, структура раціону старіючої людини і
його енергетична цінність повинні враховувати фізіологічні потре-
би організму в поживних речовинах і енергії, відповідно до віку і
стану здоров’я. 

Організація раціонального харчування – один із факторів, за
допомогою якого можливо суттєво впливати на обмінні процеси і
стан здоров’я старіючої людини, сприяти гальмуванню процесів
передчасного старіння, проводити профілактику і лікування різних
патологій, що виникають в старості, подовжуючи таким чином як
тривалість життя людини, так і її працездатність. Тому сьогодні
актуальною є розробка наукових підходів до створення функціо-
нальних продуктів, які за своїм складом і дією на організм старіючої

харчування та екології довкілля Секція VІ



людини будуть забезпечувати поживними речовинами і виконува-
тимуть профілактичну функцію. Необхідність розробки нових фун-
кціональних продуктів пов’язана не тільки з демографічним станом
і зміною способу життя людей старших вікових груп, але й вікови-
ми особливостями, які змінюють характер адаптації організму як до
аліментарного складу їжі, так і до негативного впливу навколиш-
нього середовища. Невідповідність між характером харчування і
рівнем метаболічних процесів організму може бути однією з при-
чин порушення обміну речовин і погіршення стану здоров’я ста-
ріючої людини. Поряд з вимогами медичного і соціального харак-
теру, виділено основні шляхи забезпечення старіючого населення
України продуктами геродієтичного призначення а саме – створен-
ня рецептур і технологій виробництва різних продуктів та напоїв
шляхом корегування їх складу нутрієнтами, які є дефіцитними у
складі харчових продуктів населення України; створення спеціаль-
них біологічно активних харчових добавок і збагачення ними про-
дуктів харчування для гальмування передчасного старіння; розроб-
ка спеціальних лікувально-профілактичних продуктів, які можливо
використовувати в харчуванні людей більш раннього віку для попе-
редження виникнення вікозалежних патологій. 

Продукти геродієтичного харчування повинні містити біологіч-
но активні речовини, які підвищують стійкість організму до
несприятливого впливу зовнішнього середовища, бути загально-
доступними і прийнятними за вартістю для всіх прошарків насе-
лення, а також враховувати фізіологічний стан старіючого організ-
му, характерною особливістю якого є зниженням інтенсивності
обмінних процесів. Таким чином, проблема харчування людей
старших вікових груп у відповідності з фізіологічними потребами і
станом здоров’я є актуальною. Вирішення її потребує певних захо-
дів, пов’язаних з розробкою рецептур і технологій продуктів харчу-
вання, якісний і аліментарний склад яких відповідає вимогам хар-
чування людей літнього і похилого віку. Значна увага приділяється
забезпеченню старіючого організму достатньою кількістю вітамінів
і мінеральних речовин, які виконують пластичну функцію, беруть
участь у побудові кісткової тканини, кровотворенні, регулюванні
водносольового обміну і кислотно-лужної рівноваги, входять до
складу ферментних систем і гормонів, а також харчовими волокна-
ми. Створення функціональних харчових продуктів геронтологіч-
ної спрямованості, які відповідають фізіологічному стану людей
літнього і похилого віку та сприяють зниженню ризику виникнен-
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ня вікозалежних патологій, є важливим напрямком вирішення
проблеми подовження творчого життя старіючого населення, що
потребує спільної праці медиків, дієтологів, технологів. Для ство-
рення харчових продуктів геродіетичного призначення для людей,
які страждають від браку кальцію, використовують рослинну сиро-
вину, до складу якої входять необхідні компоненти, що сприяють
засвоєнню кальцію в організмі. Використання таких рецептурних
компонентів, як насіння кунжуту, волоські горіхи, апіпродукти,
лікарські рослини та ін. у складі геродієтичних продуктів дозволить
не тільки гальмувати процеси розвитку остеопорозу, але й покра-
щити стан здоров’я, підвищити імунітет і подовжити тривалість
повноцінного життя людей похилого віку. 

Оздоровчі продукти харчування для людей літнього віку повин-
ні проектуватись з урахуванням основних принципів геродієтики:

– енергетична цінність продуктів харчування повинна бути зба-
лансована. Зайва енергетична цінність продуктів харчування у
зв’язку з порушенням метаболітичішх процесів і виведенням, із
організму продуктів метаболізму, підвищує ризик розвитку і про-
гресування вікозалежної патології і призводить до передчасного
старіння;

– продуктам харчування для людей літнього віку з інклюзіями
повинна бути притаманна оздоровча (лікувально-профілактична)
спрямованість. 

ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ МАНГАНОМ, 
ЙОГО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ТА БІОЛОГІЧНА ДІЯ

Сакада В. М.,
студент 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Габ А. І.,

к. х. н., доцент Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Систематизовано джерела забруднення Манганом, його вплив на
довкілля та біологічну дію на живі організми. Зазначено, що основними
джерелами забруднення Манганом є викиди промислових підприємств і
вихлопні гази транспортних засобів. Вплив Мангану на довкілля визнача-
ється його роллю як активатора ферментів. Підкреслено роль Мангану як
активного учасника окисно-відновних процесів. Вказано основні шляхи
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надходження Мангану в організм людини – через шлунково-кишковий
тракт і органи дихання. 

The sources of Manganese contamination, its influence on the environment,
and biological action on living organisms are systematized. It is noted that the
main sources of Manganese pollution are the emissions of industrial enterprises
and exhaust gases of vehicles. The influence of Mangan on the environment is
determined by its role as an enzyme activator. The role of Mangan as an active
participant in oxidation-reduction processes is emphasized. The main pathways
of manganese in the human body – through the gastrointestinal tract and thro-
ugh respiratory organs – are indicated. 

Джерелами забруднення атмосферного повітря Манганом є
викиди промислових підприємств з видобутку і переробки манга-
нових руд, виплавлення чавуну, сталі, сплавів, виробництва сухих
гальванічних елементів, викиди від зварювання або різання мета-
лів, хімічного синтезу. При виплавленні металічного мангану або
його сплавів викид Мангану на 1 т одержаної продукції складає від
1,86 кг до 31,55 кг. У районах знаходження металургійних підпри-
ємств середні концентрації Мангану в атмосферному повітрі пере-
вищують 0,5 мкг/м3 і можуть досягати в окремі дні до 10 мкг/м3.
Інші джерела забруднення середовища Манганом — вихлопні гази
тих транспортних засобів, що працюють на бензині, у якому в якос-
ті антидетонаційної присадки використовується метилциклопента-
дієнілмангантрикарбоніл (ММТ). За рахунок такого транспорту
викид Мангану у середньому складає 0,03–0,1 мг/кг. Фунгіцид
манеб (манганетиленбісдитіокарбамат) у випадку застосування
також підвищує вміст Мангану у довкіллі. Найвищі концентрації
Мангану встановлені при виконанні гірничих робіт (видобуток,
подрібнення і просіювання руд). У феросплавних і сталеплавиль-
них цехах концентрація Мангану коливається від 0,3 до 20 мг/м3. У
зоні дихання зварників концентрації Мангану можуть досягати
високих значень (1–20 мг/м3). Манган у повітрі металургійних під-
приємств зазвичай присутній у поєднанні з Нікелем і Хромом. 

Забрудненняґрунту аерозолями з атмосферних опадів, пестици-
дами, мінеральними і органічними добривами, осадами стічних вод
підприємств і шахтними відходами збільшує винесення Мангану
у прісні та морські води. 

Вплив Мангану на довкілля пов’язаний з його роллю активато-
ра ферментів, він або входить до складу металопротеїнового ком-
плексу ферментів (піруватдекарбоксилази, супероксидисмутази),
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або активує багато ферментів, у клітинних ферментних реакціях. У
живій і неживій природі Манган — активний учасник окисно-від-
новних процесів. 

Харчові отруєння Манганом при надходженні з їжею та водою у
шлунок людини не описані. Це можна пояснити низьким погли-
нанням Мангану у травному тракті (близько 2–4%), а також неви-
сокою токсичністю при цьому шляху його проникнення. 

Манган — необхідний елемент для організму, бо сам входить до
складу ферментів або активує інші ферменти. Він є окисником
пероксидних радикалів, які викликають злоякісні пухлини. Манган
необхідний для формування сполучної тканини та кісток, росту
організму, ембріонального розвитку середнього вуха, репродуктив-
ної функції, для діяльності центральної нервової системи та залоз
внутрішньої секреції. Дефіцит Мангану в організмі людини вважа-
ється малоймовірним. Щоденна потреба у Мангані для дорослої
людини складає 2–3 мг і для дітей — 1,25 мг. Всього у тілі дорослої
людини міститься 10–20 мг Мангану. 

Основний шлях надходження Мангану в організм людини —
через шлунково-кишковий тракт і органи дихання. З їжею надход-
ження становить 2–9 мг, з питною водою — 10–59 мкг на добу.
Надходження з повітря залежить від вмісту в ньому Мангану, у
незабруднених районах людина одержує у середньому 2 мкг/добу, у
районах розміщення сталеплавильних або феросплавних заводів ця
величина зростає до 6-10 мкг/добу, а максимальні значення, які
описані, досягали 200 мкг/добу. 

Манган знаходиться майже в усіх харчових продуктах. Багато
його у чаї (780–930 мг/кг сухої маси), у грецьких горіхах — 
7–20 мг/кг, у зернових — 2–100 мг/кг, у бобових — 0,36–32 мг/кг, у
коренеплодах — 0,2–15 мг/кг, у буряках — 37 мг/кг сирої маси.
Манган у великій кількості накопичують молюски. 

У шлунково-кишковому тракті Манган поглинається на 2–4%
від загальної кількості, яка надійшла. На рівень поглинання
Мангану впливає багато різних факторів (тип сполук, недостача
Феруму, вік тощо). Різко зростає поглинання Мангану у молодому
віці, при малих його дозах і при навантаженні етанолом. 

Манган визначається у всіх органах і тканинах, причому кон-
центрація в кожному органі досить постійна. Вибірково накопичу-
ють Манган печінка, нирки і підшлункова залоза (концентрація
Мангану у них близька до 1 мг/кг). Низькі концентрації Мангану
виявлені у головному мозку. При надмірному надходженні Мангану
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його концентрація в органах і тканинах зростає, зокрема у волоссі.
В інтактних людей концентрація Мангану у волоссі нижче 4 мг/кг.
Манган зв’язується з такими білками крові, як трансферин (біля
50%) і альбумін (5%), решта — з електрофоретично менше рухомими
білками. В еритроцитах Мангану знаходиться більше, ніж у плазмі
(у нормі в еритроцитах — 16 мкг/л Мангану і у плазмі — 4,3 мкг/л). 

Знання можливих джерел забруднення довкілля Манганом та
механізмів його впливу на живі організми може допомогти нейтра-
лізувати його негативний вплив на довкілля та рівень захворюва-
ності людей. Це в перспективі може призвести до зниження соці-
ального тягаря, пов’язаного з інвалідизацією. 

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ЛАМІНАРІЇ 
У ХАРЧУВАННІ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Хлопяк О. К.,
ст. викладач кафедри технології харчування 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

У роботі розглянуті можливості використання ламінарії у створенні
продукції харчування для профілактики та лікування хвороб сучасності
(серцево-судинних, онкозахворювань, хвороб опорно-рухового апарату, різ-
них видів дистрофій) з урахуванням надзвичайного хімічного складу водо-
рості, а також використання цієї продукції людьми з особливими потре-
бами. Надані характеристики особливо важливих харчових речовин. 

The possibilities of using laminaria in the production of food products for the
prevention and treatment of diseases of the present day (cardiovascular, oncolo-
gical diseases, diseases of the locomotorium, various types of dystrophy) are con-
sidered in the paper, taking into account the extraordinary chemical composition
of algae, as well as the use of these products by people with special needs.
Provided characteristics of especially important nutrients. 

Мета роботи – створення продукції з використанням водорості
для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань,
захворювань суглобів, деяких обмінних розладів, наприклад,
подагри тощо. 

Завдання роботи – розробити технологію продукції з викорис-
танням ламінарії. 

Нами був розроблений салат-коктейль на основі овочевої сиро-
вини (буряка, моркви, картоплі) з використанням ламінарії. 
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З багатьох водоростей їстівними є біля вісімдесяти. Серед бурих
представників цих нижчих рослин найпопулярнішою є ламінарія.
Усі їстівні види містять досить повний набір високопоживних та
цілющих компонентів. Серед них білки, вуглеводи, жири. Без біл-
ків не можуть відбуватися біологічні реакції, в тому числі обмін
вітамінами. Відомо, що втрати білку призводять до втрати вітамі-
нів. У водоростях міститься достатня кількість незамінних аміно-
кислот. У білках ламінарії їх знайдено вісімнадцять. Бурі водорості
містять від 15–20 до 60% з розрахунку на суху вагу. Білки морських
рослин добре перетравлюються та засвоюються організмом. Вони
допомагають ефективно справлятися з дистрофією, серцево-
судинними та іншими захворюваннями. 

Сирі водорості мають меншу калорійність, але харчова цінність
не поступається багатьом сирим овочам. За даними досліджень хар-
чова цінність сирих водоростей наближається до картоплі. 

Водорості містять багато мінеральних речовин. 

Хімічні дослідження показали наявність у водоростях не тільки
вітамінів, макро- та мікроелементів, але й цінних кислот та їх
солей. І вони складають багатосторонній механізм дії при багатьох
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Приблизний склад та поживна цінність ламінарії 
та деяких харчових продуктів

Хімічний склад їстівної частини
продукту, % до сухої речовини

Калорійність
100 г продукту

білки вуглеводи жири

Пшениця 13,8 66,6 1,8 346,4

Капуста білоголова 15,8 46,6 – 255,8

Ламінарія 20,0 70,0 1,0 376,5

Вміст деяких мінеральних речовин у сухій речовині ламінарії

Речовини Вміст, %

Хлор 10,56

Калій 6,85

Натрій 3,12

Фосфор 0,42



захворюваннях. Такі складові, як білки, органічні сполуки йоду та
брому, вітаміни, мікроелементи є надзвичайно цілющими для
ослабленого організму. 

Калій та натрій відіграють значну роль в скорочувальній здат-
ності м’язів. Калій та натрій як би доповнюють один одного.
Співвідношення калію та натрію у водоростях вельми сприятливе
для нормального функціонування важливих органів. У водоростях
міститься доволі велика кількість кальцію: у 100 г морської капус-
ти – 155,2 мг. Крім цього, вони містять велику кількість йоду, а
також хлор, фосфор тощо. 

Йод необхідний для вироблення тироксину – гормону щито-
видної залози, який регулює репродуктивність, нервово-м’язової
функції, регенерацію шкіри, перетворення енергії та швидкість
обміну речовин. Хлор разом з натрієм та калієм забезпечує розпо-
діл рідини в організмі, підтримує кислотний баланс на потрібному
рівні та допомагає м’язам скорочуватися в потрібний час. Фосфор
разом з кальцієм укріплює кісткову тканину, а також допомагає
будувати стінки клітин і формувати тканини, з яких складаються
серце, мозок, м’язи, нирки. 

Водорості, особливо сімейства ламінарієвих, здавна успішно
використовуються для профілактики та лікування різних хвороб
(зоб, атеросклероз, серцево-судинні захворювання, тяжка дистро-
фія, ревматичні ураження суглобів тощо). Це ще раз підтверджує
слова Гіппократа, що їжа має бути ліками, а ліки мають бути їжею.
У більшості країн серцево-судинні захворювання займають перші
місця, а в Японії, де вживають багато водоростей, останні. 

Боротьба за продовження життя була і є одним з найважливі-
ших завдань всіх часів. Їжа багата тваринними жирами сприяє роз-
витку атеросклерозу, вуглеводами – відкладенню жирів, що теж
прискорює розвиток атеросклерозу. У водоростях мало жирів, а вуг-
леводи водоростей мають такий склад, який неповністю засвоюєть-
ся. Водорості мають антикоагулятивні властивості, тобто пере-
шкоджають підвищенню згортання крові та утворенню тромбів.
Все це підтверджує велике значення водоростей у профілактиці та
лікуванні ряду серцево-судинних захворювань. 

Показники харчової цінності салату-коктейль з використанням
ламінарії значно підвищилися, а відповідно і вплив ламінарії на
укріплення здоров’я споживачів. Переваги використання водорос-
тей, а саме ламінарії, очевидні. Необхідність розширення асорти-
менту такої продукції є актуальним на сучасному етапі. 
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В ТЕХНОЛОГІЇ СОУСІВ ОЗДОРОВЧОГО СПРЯМУВАННЯ

Хлопяк О. К.,
ст. викладач кафедри технології харчування 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Рибак М. В.,

студент 1 курсу магістратури групи ТХ 11/18М 
спеціальності «Технологія харчування» Інженерно-технологічного інституту
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1tx@ukr.net

Неправильне харчування, неякісна продукція, економічний стан, інші
чинники суттєво впливають на здоров’я людей і навіть можуть призвес-
ти до інвалідності. Головна увага в роботі приділяється використанню
фіто-рослинної сировини у виробництві соусів. Надається хімічний склад
сировини, її вплив на профілактику та лікування серцево-судинних захво-
рювань, у тому числі у людей з особливими потребами. 

Malnutrition, poor quality products, economic conditions, other factors
have a significant effect on the health of people and can even lead to disability.
The main attention is paid to the use of phyto-vegetable raw materials in the pro-
duction of sauces. The chemical composition of raw materials, its influence on
prevention and treatment of cardiovascular diseases, including those with speci-
al needs, is provided. 

Цілюща сила продуктів відома здавна. Відомо, що дотримання
певного раціону необхідне для попередження та лікування багатьох
хвороб. Захворюваннями сторіччя важаються серцево-судинні
захворювання. Однією з причин захворювання є відкладення жирів
у коронарних артеріях. Такі пробки затримують рух крові до серця.
Так виникають серцево-судинні захворювання, іноді це призводить
до інвалідності. Боротися з цим допомагають деякі овочі, фрукти,
серед них яблука, цвітна капуста, морква, морська капуста, селера,
цибуля тощо. 

Мета роботи – розширення асортименту соусів як складової
частини харчової продукції, призначеної для людей з особливими
потребами з причин серцево-судинних захворювань. 

Завданням роботи є створення соусів функціонального призна-
чення на фіторослинній основі. 

Соуси дають можливість готувати з незмінного набору сирови-
ни продукцію різну на вигляд та за смаком. 
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Від соусу безпосередньо залежить смак, зовнішній вигляд,
корисність продукції. Багато соусів доповнюють склад продукції,
змінюють її калорійність. 

Більшість соусів в українській кухні готується на рідкій основі з
загусниками, і недостатньо соусів на основі фіто-рослинної сиро-
вини, користь яких надзвичайно велика. 

Овочі є потужним джерелом вітамінів, мінеральних речовин,
клітковини, яка допомагає перетравленню їжі, швидкому виведенню
перетравленої продукції, а значить, і канцерогенів. Таким чином,
попереджає ряд захворювань, у тому числі серцево-судинних. 

Дослідження проводилися з використанням фіто-рослинної
сировини: буряку, моркви, картоплі, помідорів черрі, селери, капус-
ти тощо. Ми працювали над декількома варіантами овочевих соусів,
але найбільш доцільним виявився соус, основними компонентами
якого були буряк, морква, цибуля, помідори черрі та селера, а також
інші компоненти, такі як вода, оцет, червоне вино, спеції. 

Наприклад, до складу буряка входять вітаміни С і групи В (В1,
В2, В3, В5, В6, В9), мінеральні речовини (кальцій, залізо, магній,
фосфор, калій, цинк), сахароза, фолієва кислота, вуглеводи та кліт-
ковина. Остання знижує кількість цукру в крові. 

У моркви є речовини, які попереджають та допомагають лікува-
ти такі захворювання, а саме: клітковина, яка допомагає знизити
рівень холестерину, вживання двох морквин в день може знизити
рівень холестерину на 10–20 процентів; бета-каротин, який є
потужним захисником серця; вітамін С, який знижує окислення
«шкідливого холестерину»; вітамін В6, нестача якого призводить до
накопичення небезпечного гомоцистеїну на стінках судин та їх
пошкодження. 

Не менш корисна і цибуля, яка також містить багато вітамінів,
а саме А і В (В1, В2, В3, В9). Також у цибулі містяться азотисті речо-
вини, глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, солі кальцію, міді,
заліза, фосфору та фітонциди. Цибуля покращує апетит, засвоєння
їжі, підвищує опірність організму до інфекційних захворювань. 

Помідори черрі містять вітаміни групи С, Е, В, РР, К, а також
провітамін А. Помідори дуже корисні при авітамінозі, недокрів’ї та
покращують роботу шлунково-кишкового тракту. Томатний сік
рекомендують вживати тим, хто страждає артритом, діабетом,
порушенням обміну речовин тощо. Крім того, помідори є хорошим
антидепресантом, вони регулюють роботу нервової системи і завдя-
ки серотоніну покращують настрій. 
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Селера містить речовину 3-n-бутилфталід, яка сприяє знижен-
ню рівня холестерину, артеріального тиску, і це зменшує ризик сер-
цево-судинних захворювань. 

Отже, соус, який ми розробили, може зайняти своє місце серед
інших соусів, його перевага полягає в тому, що він приготований на
рослинній сировині, і тому несе оздоровчу функцію. Він може бути
використаний у вегетаріанській продукції та в період дотримання дієт,
адже він добре підходить до продукції з круп та овочів. При викорис-
танні його до м’ясних страв він добре допомагає перетравлювати тяжку
м’ясну їжу. Соус має хороші смакові якості, приємний аромат, гарний
зовнішній вигляд та багатий склад вітамінів, мінеральних речовин. 

Дослідження показали, що соуси на основі фіто-рослинної
сировини є продукцією функціонального призначення, яка також
корисна для людей з особливими потребами. 

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ФЕРУМУ

Шпак І. І., 
студент 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Малишев В. В.,

д. т. н., професор, директор Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»

Показано біологічну дію Феруму на живі організми. Фізіологічна роль
Ферумуґрунтується на його здатності утворювати комплексні сполуки з
молекулами простих речовин. Підкреслено, що Ферум – незамінний мікро-
елемент для організ му людини. Показано негативний вплив надлишку
Феруму на організм людини. Залізо і сполуки Феруму також виявляють
місцеву дію на окремі органи людини. 

The biological effect of the Ferum on living organisms is shown. The phy-
siological role of the Ferrum is based on its ability to form complex compounds
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Вміст основних речовин, які важливі у профілактиці серцево-судинних
захворювань, в досліджуваній сировині

Клітковина Вітамін С b-каротин

Буряк 0,9 г 10,0 мг 0,01 мг

Морква 1,2 г 5,0 мг 9,0 мг

Селера 1,0 г 38,0 мг 4,5 мг



with molecules of simple substances. It is emphasized that Ferum is an indispen-
sable trace element for a human body. The negative effect of Ferum excess on the
human body is shown. Ferrum and its compounds also exhibit local action on
individual human organs. 

Фізіологічна функція Феруму у живих організмах основана на
його здатності утворювати різні комплексні сполуки з молекулами
простих речовин — киснем, сіркою, а також з оксиген-, нітроген,
сульфуро- і селеновмісними лігандами. В організмах ферумовмісні
білки виконують специфічні життєві функції: гемоглобін крові
транспортує кисень з легень до клітин, міоглобін запасає кисень
у зв’я заному стані, а білки — цитохроми забезпечують тканинне
дихання, інші ферумовмісні білки також відіграють важливу біоло-
гічну роль. 

Ферум — незамінний мікроелемент для людини. При недостачі
Феруму у харчових продуктах або при неможливості самого орга-
нізму засвоювати його з їжі розвивається захворювання на анемію.
Навпаки надмірне надходження Феруму з їжею викликає сидероз
печінки і селезінки, а це викликає випадки остеопорозу хребців
(що спостерігалося у населення племені банту). Добова потреба
дорослої людини у Ферумі складає 11–30 мг, при вагітності, году-
ванні дитини грудьми або при великих фізичних навантаженнях ця
величина значно зростає. В таких основних харчових продуктах як
риба міститься 1000, м’ясі — 3000, молоці — 70, хлібі — 4000, 
картоплі — 900, овочах — 700, фруктах — 600 мкгФеруму на 100 г
їстівної частини. Добовий раціон у середньому містить 27,8 мг
Феруму. 

Загальна кількість Ферумув організмі дорослої людини —
у межах 4–7 г. Більшу частину цієї кількості складає функціональ-
ний Ферум, який забезпечує перенесен ня кисню тканинам і для
ряду тканинних ферментативних реакцій, менша частина Феруму
складає тканинні резерви і розміщується у внутрішніх органах
(печінці (500–700 мг), тих електродів. У таких робітників виявлені
зміни, які подібні до картини силікозу I–II ступеня. Дим оксиду
феруму (III), який утворюється при згорянні залізного порошку і
ро боті електричної дуги (концентрації Fe2O3 при цьому досягають
10 мг/м3), викликає у робітників сидероз. Робота у цеху залізних
порошків (20–385 мг/м3) супроводжується тільки деформацією
легеневого малюнка і ущільненням коренів легень, а також значни-
ми змінами функції легень. 
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Пневмоконіозу робітників, які зайняті подрібненням фарбових
руд у вироб ництві сурика (вміст пилу на робочих місцях
6,3–47,8 мг/м3, вільного SiO2 до 5,1%), зустрічається у 2,5 рази час-
тіше, ніж у залізорудних шахтах (хоч у пилові шахт міститься 9–49%
віль ного SiO2). Терміни розвитку захворювання у виробництві
сурика у 2 рази коротші, ніж у залізорудних шахтах. Пил конвер-
торного вироб ництва викликає пневмоконіоз, який подібний до
такого у зварників. У сталеварів у легенях виявлені непрозорі вуз-
лики, які, як вважають, викликані відкладами оксиду феруму (III).
Чавуноливарне виробництво шкідливіше сталеплавильного і стале-
ливарного. Так, серед 466 робітників чавуноливарного виробниц-
тва виявлено 61% пневмоконіозу (переважно I ступеня), пов’язано-
го з вдиханням заліза. Пневмоконіоз (сидероз, силікоз) був
виявлений при видобутку залізної руди, де робітники зазнавали
впливу пилу Fe2O3 і SiO2. Серед робітників залізних рудників зі ста-
жем більше 10 років сидероз був виявлений у 33% випадків. У біль-
шості випадків неускладнений пневмоконіоз електрозварників і
газорізників виражений слабо і характеризується доброякісним
перебігом, туберкульозом ускладнюєтьсяпорівняно нечасто (до
14%). Якщо контакт з пилом припинено, можливий оборотний
розвиток процесу. 

Залізо і сполуки Феруму проявляють місцеву дію. Від заліза на
шкірі з’явля ються невеликі жовті плями, які згодом поступово зни-
кають. Описані випадки алергічних дерматитів при роботі з солями
Феруму, а також вторинна глаукома після вкорінення в око уламків
заліза або сталі. 

Для харчових продуктів встановлені наступні значення ГДКпр,
мг/кг: масло вершкове, маргарини, кулінарні і тваринні жири —
5,0; овочі свіжі і свіжо заморожені — 5,0; вино, пиво і інші алко-
гольні напої — 15,0. 

Для уникнення хронічного отруєння Ферумом, який міститься
у їжі, за про поновані граничні концентрації залишкових кількостей
в основних харчових про дуктах, мг/кг: хліб — 50, м’ясо — 50, ри -
ба — 30, соки і напої — 15, молоко — 3. 

Допустимі домішки Феруму до харчових продуктів: крупа,
зерно, цукровий пісок — не більше 3 мг/кг, кориця, перець паху-
чий — не більше 10 мг/кг. 

Приблизний вміст Феруму у ґрунті не повинен перевищувати
0,42%. Допусти мий вміст Феруму у стічних водах, які використову-
ються для зрошення земель — 15–70 мг/л. 
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Розуміння біологічної ролі та механізмів метаболізму Феруму
стане в пригоді під час розробки нових методів профілактики про-
фесійних захворювань, пов’яза них із забрудненням довкілля
Ферумом. Ці методи сприятимуть зменшенню ризиків виникнення
таких захворювань та покращенню якості життя людей з інвалід-
ністю, які страждають на ці захворювання. 

ТОКСИЧНІСТЬ ВАНАДІЮ

Ярош О. М., 
студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Габ А. І.,

к. х. н., доцент Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Систематизовано дані з токсичної дії Ванадію на організм людини.
Вказано, що гострі отруєння Ванадієм найчастіше трапляються при дії
ванадієвмісних аерозолів. Наведено характерні симптоми отруєння
Ванадієм, в тому числі хронічного. Встановлено значний вплив концен-
трації Ванадію в повітрі на смертність людей від легеневих захворювань.
Токсичність Ванадію доведена в дослідах на тваринах. 

The data on the toxic effects of vanadium on the human body are systema-
tized. It is pointed out that acute poisoning by Vanadium is most commonly enco-
untered with the action of vanadium-containing aerosols. The characteristic
symptoms of poisoning by Vanadium, including chronic ones, are given. The sig-
nificant influence of the concentration of vanadium in the air on the mortality of
people from pulmonary diseases has been established. The toxicity of Vanadium
has been demonstrated in experiments on animals. 

Гострі отруєння Ванадієм найчастіше трапляються в умовах
його промислового одержання та використання за рахунок дії вана-
дієвмісних аерозолів, а також при очищенні котлів електростанцій,
топок, де спалюють нафту або високосірковміс ний мазут. 

Ванадій проявляє токсичність у відносно невеликих дозах і
легко абсорбується з легень і через шкіру. Декілька годин впливу
аерозолю оксиду ванадію (V) у кон центрації 10 мг/м

3
вже викликає

гостре отруєння. 
Гострі отруєння Ванадієм бувають легкі, середньої важкості та

важкі. Для гострої інтоксикації характерний латентний період про-
тягом 1-6 діб, тривалість якого залежить від величини концентрації
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Ванадію у повітрі, індивідуальної чутливості організму і властивос-
тей сполук Ванадію. 

При легкому отруєнні спостерігаються риніт зі значними виді-
леннями слизу (часто з домішкою крові) з дертям і палінням у глот-
ці. Потім може розвиватися кашель, загальна слабкість, розбитість.
Ці явища розвиваються через 1–12 годин після початку впливу.
Деколи температура отруєних досягає досить високих зна чень. У
деяких випадках у хворих спостерігали кишкові розлади. Після
припинення контакту з пилом (аерозоль V2O5 у концентрації
1,0 мг/м3) симптоми отруєння че рез 5–7 днів зникали. 

Характерними симптомами гострого отруєння середньої тяж-
кості є кон’юктивіт і катар верхніх дихальних шляхів, бронхіт з екс-
піраторною задишкою і бронхо спазмом. У більшості випадків у
потерпілих з’являються блювання та пронос, що поряд з бронхос-
пазмом, вказує на вплив Ванадію. Можливі і невротичні прояви. У
частини потерпілих були різні висипання на шкірі та екзема. 

У важких випадках інтоксикації характерний, крім риноназо-
фарингіту, розви ток бронхіту і бронхопневмонії, мають місце
головні болі, блювання, пронос, сер цебиття, пітливість, тремор
пальців рук. Рентгенологічно виявлено підсилення ле геневого
малюнка. При гострому отруєнні V2O5 різко знижувався вміст
Калію, Нат рію і хлоридів у сироватці крові. Можливі алергічні
реакції у вигляді шкірних висипань, екзем, ринітів, бронхіальної
астми, а також інших проявів. 

При хронічному отруєнні Ванадієм характерними ознаками є
подразнюючий вплив на слизові оболонки дихальних шляхів, який
не викликає болю і не викликає деструкції тканин, а тому перено-
ситься в умовах високих концентрацій Ванадію. Внаслідок такого
отруєння розвивається пневмосклероз і алергічні стани, які про -
являються астматоїдними бронхітами, бронхіальною астмою,
шкірними висипан нями. При тривалому впливові малих концен-
трацій оксидів і солей Ванадію розвиваються ознаки специфічного
професійного отруєння у вигляді дифузного пневмосклерозу з
емфіземою легень. Пил сполук Ванадію та ванадієвмісні шлаки за
таких же умов і обставин викликають хронічний бронхіт і хронічні
катари верхніх дихальних шляхів. Останні можуть бути самостійни-
ми хворобами або супроводжувати пневмоконіоз чи шлаковий
пневмоконіоз. 

При спостереженні за станом здоров’я робітників ванадієвих
галузей промисло вості медичним працівникам пропонують у
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першу чергу забезпечити раннє виявлення професійних хвороб
органів дихання. 

В Англії встановлена пряма кореляція між концентраціями
Ванадію у повітрі англійських міст і смертністю від легеневих
захворювань (бронхітів і пневмоній). 

Токсичність Ванадію була доведена також у дослідах на твари-
нах (гострі отруєння, хронічні отруєння, місцева дія). 

Для Ванадію ГДКв = 0,1 (с.-т.) мг/л, клас небезпеки 3. Для окси-
дів Ванадію (III) і (V) (у вигляді пилу) ГДКр.з = 0,5 мг/м3; клас не без -
пеки 2. Для оксиду ванадію (V) ГДКр.з = 0,1 (у вигляді диму) мг/м3,
ГДКсд = 0,002 мг/м3, ГДКг = 150 (о.-с.) мг/кг; клас небезпеки 1. Для
ферованадію ГДКр.з = 1,0 мг/м3; клас небезпеки 2. Для ванадієв-
місних шлаків ГДКр.з = 4,0 мг/м3; клас небезпеки 3. 

Знання механізмів токсичної дії Ванадію на організм людини
сприятиме створенню більш здорових умов праці на робочих міс-
цях. Це, в свою чергу, призведе до зниження рівня професійних
захворювань, пов’язаних з Ванадієм, та зниження рівня інвалідиза-
ції суспільства, пов’язаного з такими захворюваннями. 

342

Секція VІ



343

CЕКЦІЯ 7

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ
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ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

ВПРОВАДЖЕННЯ 3D-ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Денисенко Н. О.,
студентка 4 курсу групи ЗМК41/15 спеціальності «Маркетинг» 

Інституту економіки та менеджменту 
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к. е. н., директор Інституту економіки та менеджменту 

Університету «Україна»
SvetlanaNesterenko@ukr.net

У статті розкривається можливість застосування 3D-технологій у
інклюзивному навчанні. Засобами 3D друку можна створювати реальну
тривимірну модель комп’ютером. За допомогою програм для 3D-моделю-
вання можливо вчитися візуалізовувати об’єкти чи процеси. Для дослід-
ження об’ємних об’єктів використовується 3D-сканер з інфрачервоними
датчиками. Завантажений на телефон додаток дає можливість ство-
рювати об’ємні форми впроваджені начебто у реальність. 

The article reveals the possibility of using 3D-technologies in inclusive edu-
cation. By means of 3D printing you can create a real 3D computer model. With
the help of programs for 3D modeling it is possible to learn to visualize objects or
processes. The 3D scanner with infrared sensors is used to study bulky objects.
The downloaded phone app allows you to create volumetric forms implemented
as if they were a reality. 

Сьогодні, завдяки передовим технологіям 3D-друку, у нас та
наших дітей з’явилась можливість також і інклюзивного навчання.
На заняттях за допомогою програм для 3D-моделювання можливо



навчити учнів (студентів) візуалізовувати свої задуми, та, навчивши
працювати з 3D-принтером, втілювати їх у реальність. 

Проводячи заняття в ігровій формі, можливо зробити процес
навчання надзвичайно захопливим, що покращує засвоєння мате-
ріалу та допомагає дітям постійно відпрацьовувати ключові навич-
ки успішної людини: лідерство, комунікабельність, командна та
самостійна робота, самопрезентація, відповідальність, цілеспрямо-
ваність, нестандартне мислення тощо [1]. 

3D друк є однією з найбільш захоплюючих новітніх технологій,
доступних сьогодні [2]. 3D-принтер дуже простий у використанні.
Його позиціонують як нестандартний по дизайну і найбільш кон-
курентоспроможний та довговічний з 3D-принтерів на ринку засо-
бів створення будь-яких приладів. Корпус принтера повинен бути
виготовлений з високоякісних, вирізаних лазером алюмінієвих
деталей. 

Використання 3D технологій в навчальному процесі дозволить
суттєво підвищити його ефективність завдяки наближенню вірту-
ального комп’ютерного середовища до реального тривимірного
світу. 3D друк дозволяє створити тривимірну модель деякого виро-
бу на комп’ютері та за короткий час отримати повноцінний фізич-
ний об’єкт, що відповідає заданим параметрам. 

Отже, тепер студенти, випробовуючи нове обладнання, змо-
жуть отримати безцінний досвід, та оцінити принади 3D-техноло-
гій з практичної точки зору. Серед переваг використання сучасних
3D принтерів: зниження собівартості виготовлення продукції та
скорочення термінів її появи на ринку, моделювання елементів
будь-якої форми та складності, швидкість та висока точність виго-
товлення, можливість використання різних матеріалів. З їх допомо-
гою стає можливим реалізація самостійних студентських авто-
рських проектів, друк практичних завдань, розвиток творчих
здібностей і навичок. 

Для дослідження об’ємних об’єктів використовується 3D-ска-
нер, що будується на використанні інфрачервоних камер. Цей 3D-
сканер має можливість тривимірного сканування людини (людина
моргає, рухається), «офлайнового» сканування. Пристрій здатний
робити до 30 знімків в секунду з точністю до 1 мм. Завдяки компак-
тним габаритам і легкій вазі сканер може використовуватися вруч-
ну, в тому числі і для оцифровки великогабаритних об’єктів. 

При вивченні 3D-технологій студенти розглядатимуть 3D-
об’єкти через три рівні деталізації: геометричний, структурний та
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семантичний. На геометричному рівні, цифрова форма представле-
на описом своєї форми, що використовуює відповідну геометричну
схему подання, такі як сітка трикутників, поверхня неоднорідних
раціональних B-сплайнів або просто набір точок. Геометрична
інформація також підтримує моделювання фізичних властивостей
даного матеріалу. 

Також можливо при навчанні пожвавити «персонажів» чи
дослідів і подивитися результат за допомогою спеціального додатку
для планшета або смартфона [3]. Якщо завантажити на телефон це
додаток і слідувати за вказівками – наводити камеру на картинки з
умовними позначеннями – виконуються певні дії щодо навчально-
го процесу, як у справжній лабораторії. 
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Використання мультимедійних технологій у навчанні дає змогу здійс-
нити справжній технологічний прорив в організації і практичній реаліза-
ції навчального процесу. За рахунок використання комп’ютерних техноло-
гій на уроках надається можливість використання додаткового
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матеріалу, підвищується ступінь наочності, посилюється мотивація
навчання і, як наслідок – підвищується інтерес до предмета, в тому числі
і за рахунок привабливості комп’ютерної техніки. Інформаційно-комуні-
каційні технології формують вміння працювати з інформацією, розвива-
ють комунікативні здібності, тобто виховують особистість «інформа-
ційного суспільства», поліпшується якість навчання за допомогою більш
повного використання доступної інформації, причому комп’ютер висту-
пає в ролі засобу, а не суб’єкта навчальної діяльності, він помічник педа-
гогу, а не його заміна. Роль вчителя ПК ніколи не зможе взяти на себе. 

The use of multimedia technologies in education allows you to make a real
technological breakthrough in the organization and practical implementation of
the learning process. Due to the use of computer technologies in the classroom,
the opportunity to use additional material is provided, the degree of visibility
increases, the motivation for learning is increased and, as a result, the interest in
the subject increases, including due to the attractiveness of computer technology.
Information and communication technologies form the ability to work with infor-
mation, develop communication skills, that is, educate the personality of the
«information society», improves the quality of learning through the fuller use of
available information, and the computer acts as a means, and not a subject of
educational activity, he is an assistant teacher, not his replacement. The role of
the teacher of the PC can never be taken over. 

Актуальність створення інформаційного простору для студентів
з особливими потребами, їх батьків, викладачів та керівників, що
впроваджують інклюзивне навчання. 

До сучасних ІКТ навчання відносяться інтернет-технології,
муль ти медійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване програм -
не забезпечення, електронні посібники та підручники, системи дис-
танційного навчання (системи комп’ютерного супроводу навчання). 

1. Мультимедійні програмні засоби дозволяють учителю поєдну-
вати текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову інформацію.
Одночасне використання кількох каналів сприйняття навчальної
інформації дозволяє підвищити рівень засвоєння навчального
матеріалу. 

2. Офісні програмні продукти текстові та графічні редактори,
програми підготовки презентацій, електронні таблиці тощо, вико-
ристання навчально-методичного матеріалу та для подання учнями
результатів виконання завдань в електронній формі. 

3. Електронні підручники та посібники, системи дистанційного
навчання є корисними для організації дистанційної форми навчан-
ня та електронної методичної підтримки навчання у класі. 
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Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-вихов-
ному процесі:

• ІКТ формують вміння працювати з інформацією, розвивають
комунікативні здібності, тобто виховують особистість «інформа-
ційного суспільства», поліпшується якість навчання за допомогою
більш повного використання доступної інформації, причому
комп’ютер виступає в ролі засобу, а не суб’єкта навчальної діяль-
ності, він помічник педагогу, а не його заміна. 

Використання мультимедійних технологій у навчанні дає змогу
здійснити справжній технологічний прорив в організації і практич-
ній реалізації навчального процесу. Упровадження інформаційно-
комунікаційних технологій забезпечує такі результати:

• вміння працювати з інформацією, розвиток комунікативних
здібностей;

• підвищення ступеня наочності;
• посилення мотивації навчання і, як наслідок – підвищення ін те ре су

до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп’ютерної техніки; 
• це неминуче призведе до розвитку творчих здібностей студен-

тів, формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексив-
ного мислення учнів. 

Програграмні додатки:
HearYouNow. Користувачі з вадами слуху можуть регулювати

звук в залежності від ситуації, в якій вони перебувають. До смар-
тфону підключаються навушники, через які подається звук з відпо-
відними налаштуваннями для оптимізації фону або переднього
плану. Додаток розроблений ExSilent, голландським виробником
слухових апаратів, і розрахований на людей, які можуть використо-
вувати слухові апарати, але поки не готові до цього. 

SpreadSigns – велика бібліотека жестів, що налічує більше
200 000 знаків на багатьох мовах, в тому числі і російською. Можна
вчити як окремі літери, так і цілі слова і фрази. 

BeMyEyes – це краудсорсінговий (з залученням сторонніх
людей) додаток. За допомогою відеочату з’єднує незрячих людей і
волонтерів, готових допомогти їм в навчанні, різних побутових
ситуаціях, наприклад, перевірити термін придатності продуктів або
перейти на інший бік вулиці. 

RogerVoice – додаток, який використовує технологію розпізна-
вання мови, конвертує голос в текст, так глухі люди зможуть читати,
що говорить їм співрозмовник. З’явився завдяки успішній кампанії
на Kickstarter. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Жембровська О. П.,
студентка кафедри маркетингу 

Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»

Сучасне інформаційне суспільство характеризується інформатиза-
цією всіх сфер людської діяльності. Значна увага цій проблемі приділяєть-
ся в закладах освіти. Інтерактивний розвиток інформаційно-комуніка-
ційних технологій (ІКТ) відкриває широкі можливості для освіти всіх
людей, зокрема, людей з особливими потребами. Розвиток Інтернет-тех-
нологій, електронного навчання обумовило появу смарт-освіти (smart –
education) – це нова філософія навчання, так зване «розумне навчання». 

Modern information society is characterized by informatization of all sphe-
res of human activity. Considerable attention is paid to this problem in educatio-
nal institutions. The interactive development of information and communication
technologies (ICTs) offers wide opportunities for the education of all people, in
particular people with special needs. The development of Internet technologies
and e-learning has led to the emergence of smart education (smart-education) –
a new philosophy of learning, the so-called «smart learning». Smart learning is a
flexible learning in an interactive educational environment with content that is
freely accessible. 

Смарт-навчання – це гнучке навчання в інтерактивному освіт-
ньому середовищі із використанням контенту, що знаходиться у
вільному доступі. 

Отже, знання стають широко доступними для всіх верств насе-
лення. Процес навчання переноситься в електронне середовище.
Забезпечує доступ до ресурсів кожному бажаючому, що приводить
до розширення кількості бажаючих навчатися з будь-якого місця і
в будь-який час. Особливої уваги потребує процес освіти людей з
особливим психофізичним розвитком, залучення їх у соціум.
В Україні нині проводиться послідовна політика переходу до інк-
люзивної моделі навчання шляхом створення умов для інтеграції
людей з особливими освітніми потребами в освітній простір.
Значною мірою низька якість здійснення такої освіти зумовлена
низьким рівнем підготовки освітянських кадрів, недостатнім рів-
нем знань, умінь і навичок щодо використання засобів ІКТ в інк-
люзивній освіті. Важливу роль відіграють засоби smart-технологій,
а особливо здійснення інтерактивного навчання, яке перетворює
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типову аудиторію слухачів у цікаве середовище навчання. Одним із
найбільш популярних засобів навчання є інтерактивна дошка або
smart інтерактивна дошка, яка має такі особливості:

1. Гнучкість: інтерактивні дошки дозволяють використовувати
інформацію різного типу, в тому числі фотографії,анімацію та відео
і т. д. Ці інструменти не тільки збагачують прийняття інформації,а
й сприяють розширенню контенту, який може бути використаний в
процесі навчання. 

2. Розширення можливостей викладання/навчання: smart
дошки забезпечують нові траєкторії викладання для викладачів, а
для учнів, студентів:

– нові траєкторії навчання. Наприклад, елементи за допомогою
яких можна одночасно слухати і диктувати. З іншого боку, сенсор-
ний екран дозволяє через дотик взаємодіяти з дошкою. 

3. Взаємодія: інтерактивний характер smart дошки дозволяє
брати участь у навчальному процесі, створює платформу для учнів,
студентів щодо демонстрування свого розуміння предмета через
дотик, малювання й письмо. 

Кожен має можливість брати участь у спільному створенні доку-
ментів, вносячи свій внесок у розробку презентації і/або обговорен-
ня за допомогою ноутбуків і планшетів. Окрім того, створюється
можливість швидкого оцінювання учнів і студентів, одержання
негайного зворотнього зв’язку. Цим самим забезпечується рефлек-
сія щодо індивідуальних сильних і слабких сторін учасників спілку-
вання в різних предметних галузях, виокремлення темам,яким
необхідно приділяти більше уваги або неодноразово повторювати. 

4. Низькі експлуатаційні витрати: smart дошки ергономічні і
прості у використанні. 

5. Доступ до інформації в глобальній мережі та використання
різноманітних інструментів: smart дошки дозволяють студентам
легко одержувати доступ до багатої бази інтернет-ресурсів. . 

6. Екологічна чистота: цей спосіб не дає відходів, відсутнє
забруд нення від надмірного використання паперу і чорнил. 

7. Інтеграція технологій: наприклад, до інтерактивної системи
можна прикріплювати інструменти, такі як мікроскоп, документ-
камери, відеокамери тощо. Можна інтегрувати інтерактивні засоби
навчання з широким спектром програмних додатків. 

8. Забезпечення надійного зв’язку: інтерактивні дошки дозволя-
ють здійснювати підключення з різних місць, що робить їх ідеальни-
ми для спільної роботи і дистанційного навчання. 

інклюзивного навчання Секція VII



Для молодших школярів можна використовувати навчальний
центр SMART Table для групового навчання,. Виконуючи завдання
і співпрацюючи один із одним у реалізації поставленої мети, в учнів
розвиваються колективні навички розв’язування проблем. SMART
Table дозволяє малим групам працювати разом «face-to-face» і вико-
нувати спільне завдання, розв’язувати проблеми на спільній інтер-
активній поверхні. Набір інструментів SMART Table дозволяє пере-
творювати готові заняття під власні вимоги. При цьому є
можливість створювати власні тематичні уроки, або на веб-сайті
SMART Exchange знаходити інтерактивні заняття. Викладачі мають
можливість імпортувати уроки, які містять 3D-об’єкти, що створе-
ні у програмному забезпечені SMART Notebook для групового
навчання. 

За умов використання спільного доступу до SMART Table на
інтерактивному екрані SMART Board, який здійснюється за допо-
могою програмного забезпечення SMART Sync щодо управління
навчальним процесом, можна легко переключатися від навчання в
малих групах до навчання всієї аудиторії. Важливо, що до центру
можна підключити документ-камеру SMART для зняття і демон-
стрування зображень і відео. 

Усі елементи інтерактивного комплексу SMART працюють на
єдиному програмному забезпеченні SMART Notebook. Цифрові
ресурси SMART повністю відповідають вимогам інклюзивного
навчання: використовуються яскраві, красочні наочні образи;
задіяні всі сенсорні канали сприйняття інформації; поєднуються
наочні і практичні методи роботи; використовуються завдання для
індивідуальної, парної й групової роботи;формуються навички
комунікативного спілкування, творчості, просторово-логічних
здібностей та ін. 

Підтвердженням вище зазначеного є проведення педагогічного
експерименту за підтримки Міністерства освіти і науки України,
Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН
України «Розумники» (SMART Kids), який дозволяє дітям отрима-
ти міцні і глибокі знання зі шкільних предметів, а дітям з обмеже-
ними можливостями самостійно працювати, швидше і краще
запам’ятовувати новий матеріал. Отже, використання засобів ІКТ в
інклюзивній освіті уможливлює для людей з особливими потреба-
ми інтеграцію до освітнього простору, сприяє їхньому інтерактив-
ному навчанню та основі використання SMART технологій 
і засобів. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

Заіка В. М.,
к. психол. н., ст. викладач кафедри соціальної роботи

Полтавського інституту економіки і права 
Університету «Україна»

zaika_vitaliy@ukr.net

В публікації розкрито питання важливості запровадження інформа-
ційно-комунікаційних технологій під час підтримки інклюзивного навчан-
ня. Наводяться основні особливості їх впливу на дитину та компоненти
соціально-психологічної адаптації під час цього. 

The publication reveals the importance of introducing information and com-
munication technologies in support of inclusive education. The main features of
their influence on the child and the components of social and psychological adap-
tation during this period are presented. 

Вступ. Проблема супроводу інклюзивного навчання є достатньо
актуальною в сучасних реаліях навчання та виховання дітей з особ-
ливими освітніми потребами, з метою їх повноцінної інтеграції в
суспільство. Вітчизняні науковці та педагоги А. О. Агабабян,
В. Бондарь, О. Дікова-Фаворська, О. В. Кобзар, А. А. Колупаєва,
В. О. Кулєш, Ю. М. Найда, М. Николаєв, М. Сварник, Н. З. Софій,
Г. М. Уманець, М. Є. Чайковський та ін. в своїх працях розглянули
загальний стан інклюзивної освіти в Україні, основні принципи
інклюзивної освіти, її концептуальні аспекти та гуманістичні 
цінності. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи питання навчання та
виховання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх
навчальних закладах, ми хочемо звернути увагу на те, що застосу-
вання новітніх технологій під час інклюзивного навчання та вихо-
вання буде сприяти інтеграції такої дитини та людини в суспільство
однолітків, компенсації її фізичних недоліків засобами інновацій-
них інформаційних технологій, що в цілому повинно позитивно
позначитися на формуванні її особистості. 

Саме поняття інклюзія – це процес реального включення дітей
з особливостями психофізичного розвитку в активне суспільне
життя і однаковою мірою необхідний для всіх членів суспільства.
Дитина з особливими потребами — це не обділена долею, це, швидше,
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визначений спосіб життя за обставин, що склалися, який може
бути дуже цікавим їй і оточуючим людям, якщо порушення розгля-
дати в рамках соціальної гуманістичної концепції. Тоді головний
сенс процесу інклюзії можна позначити так: «Всім тут раді!». 

Роль інформаційно-комунікативних технологій в процесі інклю-
зії зводиться до: 1) подолання комунікативних бар’єрів (якщо інва-
лідність стосується порушення органів відчуттів та сприймання),
2) оптимізації процесу навчання і виховання (при розладах аутично-
го спектру – дитині комфортніше спілкуватися з дорослим через тех-
нічний засіб), 3) дистанційності навчання (можливість дистанційно
навчати та виховувати дитину, якщо вона з якихось причин не може
відвідувати навчальний заклад), 4) наочності в подачі навчального
матеріалу (ілюстрування матеріалу за допомогою відеоряду, інтерак-
тивної дошки), 5) врахування психофізичних особливостей дитини,
6) компенсації порушених функцій організму шляхом використання
інших органів відчуття та сприймання, 7) використання індивідуаль-
ного стилю діяльності дитини, 8) керованості процесу навчання (у
будь-який момент можлива корекція навчання), 9) розвитку мотива-
ції та самовиховання під час виконання тих чи інших завдань та ін. 

Застосування технічних засобів при навчанні та вихованні дітей
з особливими потребами повинно відповідати вікові дитини, її пси-
хофізичним можливостям, враховувати інтереси та здібності дити-
ни. Використання технічних засобів бажано поєднувати з провідної
діяльністю дитини, провідною потребою, також інформаційні тех-
нології потрібно направляти на компенсацію фізичних або психіч-
них недоліків дитини, яка ними користується [3]. 

Також в процесі інклюзії відбувається соціально-психологічна
адаптація учнів з особливими потребами в інклюзивне освітнє
середовище, яка має свої компоненти та які потрібно враховувати
під час застосування інформаційно-комунікативних технологій:
1) когнітивний що включає всі психічні процеси, пов’язані з піз-
нанням: відчуття, сприймання, уявлення, пам’ять, мислення, уява і
т. д.; 2) емоційний, що включає в себе різні моральні почуття і емо-
ційні стани; 3) практичний, поведінковий, що пропонує певну
спрямовану діяльність людини в соціальній практиці [1]. 

Висновки. Таким чином запровадження інформаційно-комуні-
кативних технологій в інклюзивне навчання має свої переваги, які
допомагають дитині з особливими освітніми потребами краще
адаптуватися в інклюзивне освітнє середовище та отримувати
освітні послуги на належному рівні. 
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студентка IV курсу групи ПЗ-43 спеціальності «Правознавство» 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Інформаційні та комунікаційні технології, які розроблені та викорис-
товують закордонні дослідники для супроводу інклюзивного навчання,
неможливо безумовно застосовувати для потреб нашої держави. Це
зумовлює необхідність розроблення комплексної системи інформаційно-
технологічного супроводу інклюзивного навчання з урахуванням законо-
давчих, економічних, освітніх реалій України. 

Information and communication technologies, which are developed and
used by foreign researchers to support inclusive education, can not be directly,
with no changes used for the needs of Ukraine. This necessitates the development
of an integrated system of informational and technological support of inclusive
education, taking into account the legislative, economic, and educational reali-
ties of our country. 

Актуальність цієї теми обумовлена тим, що особи, які володі-
ють правом на освіту, мають спеціальні потреби. Тобто це люди, які
мають ті чи інші прояви ушкодження психофізичного розвитку. 
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Метою дослідження є визначення понять, проведення дослі джень. 
Діти з особливими потребами наразі є найбільш соціально неза-

хищеним осередком в країні. Тенденція збільшення їх кількості,
недостатність доступних форм навчання, адекватних потребам і
можливостям дітей даної категорії, дозволяє зробити висновок про
певну недосконалість соціальної й освітньої політики по відношен-
ню до дітей з порушеннями розвитку, та необхідність пошуку ефек-
тивних шляхів надання їм психолого-педагогічної допомоги, аль-
тернативних способів здобування освіти, самореалізації та
інтеграції в систему суспільних взаємовідносин, зокрема шляхом
інклюзивного навчання. 

Уперше на міжнародному рівні питання інклюзивної освіти в
сучасному розумінні було обговорене у 1994 році в рамках
Саламанкської конференції, головними принципами якої стали: –
право кожної дитини на освіту, надання їй можливості для досяг-
нення і підтримку достатнього навчального рівня; – наявність уні-
кальних здібностей, інтересів і потреб в навчанні у кожної
дитини; – розробка спеціальних навчальних програм, в яких врахо-
вано особливості й потреби кожного учня; – надання дітям с особ-
ливими потребами доступу до загальної освіти з урахуванням їх
особливостей; – підвищення рівня кваліфікації вчителів для того,
щоб забезпечити їх якісну роботу відповідно до принципів інклю-
зивної освіти. Інклюзія базується на концепції «нормалізації», в
основі якої – ідея, що життя і побут людей з обмеженими можли-
востями мають бути якомога більше наближені до умов життя усієї
громади. 

В Україні нині проводиться послідовна політика переходу до
інклюзивної моделі навчання шляхом створення умов для інтегра-
ції дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір. 

Можна виокремити три основні шляхи використання ІКТ в
інклюзивній освіті: – у компенсаційних цілях (використання ІКТ в
якості технічної допомоги, підтримки, часткової компенсації або
заміщення відсутніх природних функцій, що дозволяє учням з
особливими потребами повноцінно залучатись до процесів спілку-
вання й взаємодії); – у комунікаційних цілях (допоміжні прилади і
програмне забезпечення, альтернативні форми зв’язку, що полег-
шують або уможливлюють комунікацію у більш зручний спосіб,
специфічний для кожного виду функціонального обмеження); – у
дидактичних цілях (сприяють диференціації, задоволенню індиві-
дуальних потреб, особистісному розвитку дітей з особливими
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потребами, розкриттю їх здібностей, повноцінній інклюзії, вклю-
ченню в освітнє й суспільне середовище). 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що Обізнаність
щодо різних видів засобів ІКТ, способів і шляхів їх використання
відкриває нові перспективи як для учнів з особливими потребами,
так і для педагогів. Для ефективного впровадження ІКТ в інклю-
зивну освіту необхідно забезпечити належний рівень ІК-компетен-
тності педагогічних працівників, їх готовності до розроблення
інноваційних методів навчання, оновлення існуючих підходів для
реалізації концепції інклюзивної освіти з використанням ІКТ, що
вимагає подальших ґрунтовних наукових розвідок. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Козенко О. А.,
студент групи КН 51/17 

Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Зеленський К. Х., к. т. н., доцент 

Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Ця стаття присвячена використанню ІТ технологій в інклюзивній
освіті. У статті йдеться про те що ІТ технології відіграють дуже важ-
ливу роль у допомозі людям із обмеженими здібностями. Комп’ютер в інк-
люзивній освіті викорисовується як інструмент а не як об’єкт вивчення.
Використання ІТ технологій дуже допомагають в навчанні людей із обме-
женими здібностями і знижують навантаження на викладача. Без вико-
ристання ІТ технологій, людям із обмеженими можливостями було б
важко засвоювати навчальний матеріал, так як ІТ технології допомога-
ють у навчанні. 

This article is devoted to the use of IT technologies in inclusive education.
The article suggests that IT technologies play a very important role in helping
people with disabilities. The computer in inclusive education is used as an instru-
ment and not as an object of study. Using IT technology is very helpful in training
people with disabilities and reduce the burden on the teacher. Without the use of
IT technology for people with disabilities, it would be difficult to master the trai-
ning material, since IT technology helps in learning. 

Особа з обмеженими можливостями – це особа яка має фізичні
і психічні недоліки, які перешкоджають освоєнню освітніх програм
без створення спеціальних умов для отримання освіти.
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Одним з ефективних засобів розвитку, і навчання особистості
дитини з обмеженими можливостями є використання комп’ютер-
них технологій. 

Треба зазначити, що комп’ютерні технології – це технології
навчання із використанням комп’ютера, його програмного забез-
печення та мультимедійних засобів, які розв’язують такі дидактич-
ні завдання, без яких використання комп’ютера недостатньо ефек-
тивне. Комп’ютер, як інструмент для обробки інформації, може
служити і потужним технічним засобом навчання і відігравати роль
незамінного помічника у вихованні та навчанні дітей. 

Ці технології дозволяють знижувати дефекти слуху, зору, мотор-
но-рухової і мовної діяльності. Адаптовані варіанти комп’ютерних
програм прості в застосуванні і дозволяють вчитися даній категорії
дітей в задоволення. Впровадження і використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій для дистанційного
навчання (освітні Інтернет ресурси, проекти, чати, форуми, аудіо та
відеоматеріали на електронних носіях) значно підвищує ефектив-
ність навчальної та соціальної адаптації дітей з обмеженими мож-
ливостями. 

Застосування комп’ютерів, мультимедіа та інформаційних тех-
нологій в якості дидактичних засобів використовується для підви-
щення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих
здібностей дітей та для створення благополучного емоційного
фону. Використання мультимедіа в навчанні не тільки збілшує
швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєн-
ня, а й сприяє розвитку таких процесів як увага пам’ять, мислення,
уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере учать в
ітелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. 

Ось деякі мультимедіа технології які можуть бути використані у
навчанні людей із обмеженими здібностями. 

Дисплей Брайля OFBD-1. 0
OFBD-1. 0 – устройство ввода/выво-

да, предназначенное для отображения
текстовой информации в виде символов
азбуки Брайля. Брайлевские дисплеи
делают возможным использование сов-
ременных компьютеров. 

Але для того щоб звичайний ПК став
доступним незрячій людині, необхідно
встановити на нього всього дві програми:
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1. Скринридер (screen reader) – програма екранного доступу,
яка зчитує все, що відбуваеться на екрані користувача. 

2. Речовий синтезатор – програма, яка перетворює цифрову
інформацію, яку считує скринридер, в усне мовлення. 

Однак у деяких операційних системах вже є екранний диктор. 
«Застосування комп’ютерних технологій в освіті дітей з особли-

вими потребами» https://vipsoft. blob. core. windows.
net/contest/c94aeb36aa17642ec3f89337f7ff3429. pdf

ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ 
ЯК ПРОСТІР СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

ДЛЯ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Конон Н. Г.,
старший викладач Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна»
nadiakonon55@gmail.com

У статті проаналізовано роботу бібліотеки по забезпеченню інфор-
маційними ресурсами молоді з інвалідністю. Визначено різноманітні біб-
ліотечні інформаційні продукти. 

The article analyzes the library’s work to provide information resources for
youth with invalidity. Various library information products have been identified. 

Бібліотечна галузь у час інформаційної епохи пов’язана із
активним використанням електронного середовища та формуван-
ням систем електронних інформаційних ресурсів для молоді з інва-
лідністю. Характерною ознакою сьогодення є збільшення вироб-
ництва інформації в електронному вигляді [1]. 

Бібліотека стає виробником власних електронних інформацій-
них ресурсів. На базі масивів бібліографічної, реферативної, аналі-
тичної інформації формуються різноманітні бібліотечні інформа-
ційні продукти: електронні каталоги і картотеки; бібліографічні
покажчики та реферативні видання; в електронному вигляді ство-
рюється наукова і методична Список використаної літератури;
здійснюються роботи з оцифровування першоджерел з бібліотеч-
них фондів та формування колекцій електронних документів.
Робота бібліотеки, зокрема відділу обслуговування, потребує
ретельного вивчення та аналізу в умовах інформатизації.
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Створення «електронного абонемента» – головне в комплексній
структурі автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи. 

Волинська обласна бібліотека для юнацтва у 2002 р. в рамках
реалізації програми «Допомогти дитині-інваліду» отримала грант
від Волинського обласного управління в справах сім’ї та молоді на
придбання партії озвучених книг для Луцького виробничого під-
приємства УТОС в різних форматах: шрифтом Брайля, плоско-дру-
ковані, на аудіо та цифрових носіях. 

У 2003 році створено веб-сайт бібліотеки. На головній веб-сто-
рінці Волинської обласної бібліотеки для юнацтва (voub@ukr. net)
розділ «Інформація» розкривають підрозділи: «Новини», «Про біб-
ліотеку», «Відділи», «Наші послуги», «Дистанційна бібліографічна
довідка».  У розділі «Наші доробки» висвітлені теми: «Видавнича
діяльність», «Краєвид», «Легенди Волині», «Віртуальні виставки»,
«Програми, проекти» тощо. Розділ «Ресурси» включає:
«Електронний каталог», «Нові надходження», «Періодичні видан-
ня», «Бібліографічні ресурси», «Видатні постаті Волині»,
«Обмінний фонд». Десять років тому розпочато автоматизацію біб-
ліотечних процесів з використанням програми «УФД/Бібліотека».
У 2013 р. ВОБЮ стала переможцем ІV раунду конкурсу програми
«Бібліоміст», це дало змогу організувати для користувачів безкош-
товний доступ до Інтернету. У 2013–2014 рр. отримано доступ до
навчальної програми «English 1 2 3». У відділі читальних залів від-
крито Пункт вільного доступу до мережі Інтернет. Користувачі біб-
ліотеки мають можливість безкоштовно пройти курси комп’ютер-
ної грамотності, надсилати і отримувати електронну пошту,
спілкуватися у програмі «Skype», користуватися веб-ресурсами [3,
с. 24–26]. 

Впровадження автоматизації в бібліотеці обумовлено: потре-
бою користувачів з інвалідністю у більш повній та якісній інформа-
ції. Сучасна бібліотека, яка прагне задовольнити ці потреби, не
може існувати лише за рахунок власного інформаційного потенціа-
лу, тому виникає потреба взаємодії у створенні і використанні
загальних інформаційних ресурсів; внутрішніми причинами: збіль-
шення інформаційного потоку, трудомісткість ручної обробки,
швидке забезпечення інформацією споживача, яка швидко втрачає
актуальність. 

Бібліотека бере участь у конкурсах та грантових програмах,
можна згадати про перемогу у конкурсі «Все про Європу: читай,
слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліоте-
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ках» за підтримки Європейського Союзу (програма «Еразмус +») та
УБА. ВОБЮ отримала: пристрої для читання електронних ресурсів
та збереження електронної інформації; методичний посібник
«Пункти європейської інформації в бібліотеках: технологія ство-
рення та механізми популяризації інформації про ЄС та євроінтег-
рацію України»; набір рекламно-інформаційних матеріалів, сувені-
рів про ЄС та євроінтеграцію до Дня Європи та заходів бібліотеки;
допомогу у формуванні інформаційних матеріалів про ЄС та євро-
інтеграцію; доступ до електронних баз даних про ЄС та євроінтег-
рацію від Представництва ЄС в Україні та інших організацій.
«Пункт ЄІ» у бібліотеці – це спеціально облаштоване місце, де
користувачі можуть самостійно або за допомогою бібліотекаря
отримати доступ до інформаційних ресурсів з питань європейської
інтеграції. Сьогодні ВОБЮ – своєрідний супермаркет інформації,
що стосується діяльності керівних інституцій ЄС, подорожей,
європейської освіти, волонтерства, мовних курсів, медіа ресурсів
тощо [3]. 

Бібліотека сприяє технологічній грамотності молоді з особли-
вими потребами, ліквідації цифрової нерівності, робота зорієнто-
вана на ефективне використання інформаційних ресурсів та
пов’язана з певними подіями [2, с. 178–183]. 

Серед новітніх видів інформаційно-аналітичної продукції для
молоді з особливими потребами можна назвати: біобібліографіч-
ний нарис, літературне ін-фоліо, збірник інтерв’ю, інформаційний
або інформаційно-аналітичний бюлетень, альманах, путівник,
дайджест, лід, прес-реліс, флеш-моб тощо. Але такий досвід мало
розповсюджується. Волинська обласна бібліотека для юнацтва
видає електронні версії всіх бібліографічних посібників, які розмі-
щено на web-сайті бібліотеки. 
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Останнім часом набуває поширення інклюзивне навчання.
Інклюзія справляє суттєвий вплив на політику освіти, науково-
пошукову та практичну роботу і має багато аспектів, які охоплюють
діапазон від простого зарахування учнів з особливими потребами в
звичайні класи до трансформації філософії, цінностей і практич-
них підходів цілих освітніх систем. Більшість експертів погоджу-
ються, що інклюзивна освіта має зосереджуватися на трансформа-
ції освітніх систем, і такий підхід має підґрунтя – ідеали соціальної
справедливості [2, с. 6]. 

Проблема реалізації прав людини на навчання є однією із болю-
чіших у загальному світовому просторі. Гострота її обумовлена тим,
що особи, які володіють правом на освіту, мають спеціальні потре-
би. Як навчати цю категорію дітей? Це питання людство намагало-
ся вирішити впродовж тривалого часу. Результатом пошуку стала
вибудувана система чіткої диференціації дітей за проявом дефекту
та створення відповідного типу шкіл для тієї чи іншої категорії
дітей, які впродовж всього часу навчання були замкнені у своєрід-
ному колі обмежених можливостей через наявний дефект [3, с. 12].
На тривалі роки світовий освітній простір заполонив термін діти-
інваліди, який своєрідним моральним тавром тяжів над дитиною не
лише впродовж всього процесу навчання, а й переносився у систе-
му соціальних стосунків. 

Втім, сучасні світові тенденції щодо гуманізації і демократизації
та підвищення якості освіти спричинили реформацію уставленого
підходу до реалізації прав людини на освіту та впровадження інно-
ваційних технологій. Зокрема, нова система навчання – інклюзив-
на, спрямована на реалізацію рівного права на освіту будь – якої
особи вже на ранніх етапах без таврування терміном інвалід.
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Прогресивність такого підходу полягає у створенні єдиного освіт-
нього середовища для всіх людей, на основі принципу дотримання
прав людини на якісну освіту [1, с. 84]. 

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і впро-
вадження їх в Україні за останні роки певною мірою позначився на
розвитку особистості сучасної людини. Комп’ютерна грамотність
диктується умовами сучасного життя і є ще одним ефективним тех-
нічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітни-
ти процес навчання. Потужний потік нової інформації, реклами,
застосування комп’ютерних технологій на телебаченні, поширення
ігрових програм, електронних іграшок суттєво впливають на вихо-
вання осіб з особливими потребами і сприймання ними навколиш-
нього світу [4, с. 18]. 

Одним із напрямів щодо підвищення ефективності та якості
корекційного та навчального процесу в умовах спеціальної та інк-
люзивної освіти є впровадження методик, що базуються на основі
використання цифрової техніки, зокрема використання комп’юте-
ра і його складових та створення різнопрофільних корекційних та
навчальних програм. Вивчаючи досвід фахівців з методики вико-
ристання комп’ютерних технологій, можна стверджувати, що роль
комп’ютерної технології у навчально-виховному процесі надає
викладачеві низки переваг, зокрема:

– можливість вийти за межі традиційних методів навчання;
– додаткова мотивація навчальної діяльності, особливо у

випадках, коли інші засоби безсилі [4, с. 19]. 
Втім, впровадження в корекційно-освітню систему інформа-

ційних технологій має відбуватися з урахуванням механізмів наяв-
ного дефекту, закономірностей його прояву, особливостей розвитку
різних категорій людей із спеціальними потребами. Це дозволить
підвищити ефективність корекційного навчання в усіх його ланках,
починаючи з дошкільної [4, с. 20]. 

Як відомо, для моделі інклюзивної світи одним з важливих ком-
понентів є організація дистанційної освіти, що дозволяє реалізува-
ти два головних завдання-освіта для всіх та світа через все життя.
Під дистанційною освітою мається на увазі комплекс освітніх
послуг, що надаються широким верствам населення в країні та за її
межами за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього
оточення. При цьому дистанційна освіта як комплекс освітніх
послуг, що надаються людям з особливими потребами, базуються на
засобах обміну корекційно-навчальною інформацією на відстані. 
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Для встановлення дистанційного навчання необхідно мультиме-
дійне обладнання (комп’ютер, принтер сканер, веб-камера та ін.) за
допомогою якого буде підтримуватись зв’язок дитини з центром дис-
танційного навчання. . Під час навчального або колекційного проце-
су відбувається як спілкування між викладачем та дитиною (батьками
дитини) у режимі он-лайн, так і виконання учнем завдань, що надси-
лаються йому електронним засобом, а потім з відправкою результатів
у центру дистанційного навчання або навчального закладу [6, с. 188]. 

Слід зазначити, що інклюзивна освіта не є «запереченням» спе-
ціального навчання. Впровадження інклюзивного навчання не
означає знищення чи скорочення системи спеціальних шкіл.
Окремі зарубіжні країни, які свого часу повністю скасували систему
спеціальних навчальних закладів на користь інклюзивній освіті,
сьогодні визнають це як помилку. Інклюзивне навчання не є альтер-
нативою спеціальній освіті, воно значно розширює її можливості. 

Таким чином, можна зазначити наступне: в інклюзивній моделі
освіти корекційний вплив – це лише один з багатьох (хоч і визна-
чальний) напрямків роботи з особою яка має спеціальні потреби.
Тому впровадження інформаційних технологій і комп’ютерних
програм та дистанційної освіти зокрема, передбачає наявність
широкого вибору програм з різних навчальних дисциплін, які б
мали не лише корекційну, а й навчальну мету. 
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Сучасний період розвитку суспільства характеризується поси-
ленням ролі інформації і знання, інтенсивним розвитком техноло-
гій, інформатизацією усіх сфер людської життєдіяльності, зокрема
освітньої галузі. Використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій відкриває широкі можливості для покращення якості осві-
ти, її відкритості й доступності, що є особливо значущим для дітей
з особливими потребами. 

Розробка нормативних документів націлена на реалізацію
одного з найважливіших завдань інформаційного суспільства: ство-
рення відкритого доступного навчального середовища. Для розвит-
ку нашої держави на демократичних засадах однією з важливих
проблем є забезпечення права кожної, без винятку, особистості на
рівний доступ до якісної освіти [1, с. 138]. 

Люди з особливими потребами наразі є найбільш соціально
незахищеним осередком в країні. Тенденція збільшення їх кількос-
ті, недостатність доступних форм навчання, адекватних потребам і
можливостям дітей даної категорії, дозволяє зробити висновок про
певну недосконалість соціальної й освітньої політики по відношен-
ню до дітей з порушеннями розвитку, та необхідність пошуку ефек-
тивних шляхів надання їм психолого-педагогічної допомоги, аль-
тернативних способів здобування освіти, самореалізації та
інтеграції в систему суспільних взаємовідносин, зокрема шляхом
інклюзивного навчання. 

В Україні нині проводиться послідовна політика переходу до
інклюзивної моделі навчання шляхом створення умов для інтегра-
ції дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір.
Значним кроком у цьому напрямі стало розроблення Концепції
розвитку інклюзивного навчання (Наказ МОН України № 912 від

інклюзивного навчання Секція VII



01.10.10 р.). У Концепції визначено основні принципи розвитку
інклюзивної освіти в Україні: науковість; системність; варіатив-
ність, корекційна спрямованість; індивідуалізація; соціальна відпо-
відальність сім’ї; міжвідомча інтеграція та соціальне партнерство
[3]. Завдяки спільній роботі українських і міжнародних неурядових
організацій і їх співпраці з урядом напрацьовано документи, що
закладають регулятивну базу інклюзивної освіти. 
Упровадження інклюзивної освіти, що інтенсивно входить у прак-
тику сучасних закладів навчання та виховання, зумовлює багато
складних питань і нових завдань, які необхідно вирішувати як на
теоретичному, так і на практичному рівнях. На жаль, наразі розви-
ток інклюзивної освіти в Україні – це вузол проблем і суперечнос-
тей, вирішення яких потребує спеціальних заходів комплексного
характеру. Варто відзначити, що хоча останнім часом відслідкову-
ється підвищення уваги до цієї проблеми (активізація громадських
організацій, створення відповідних нормативних документів, між-
народних проектів тощо), все ж, в Україні розвиток системи інклю-
зії потребує подальшого ґрунтовного вивчення й реалізації [4]. 

Значною мірою низька якість упровадження інклюзивної осві-
ти обумовлена низьким рівнем підготовки вітчизняних освітян-
ських кадрів (як педагогів, так і управлінців), які не мають навичок
професійної діяльності в умовах інклюзивного навчального закла-
ду, не володіють відповідними методиками, недостатньо обізнані
щодо можливостей і потенціалу використання новітніх засобів,
зокрема ІКТ в інклюзивній освіті [1, с. 140]. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій може
стати суттєвим чинником позитивних змін у навчанні дітей з особ-
ливими потребами, адже вони відкривають широкі можливості для
покращення якості освіти, її доступності. Як зазначено в одному з
документів ЮНЕСКО, сучасний рівень розвитку ІКТ значно роз-
ширює можливості для вчителів та учнів, спрощуючи доступ до
освітніх та професійних даних і відомостей; покращує функціо-
нальні можливості та ефективність управління засобами навчання;
сприяє інтеграції національних інформаційних освітніх систем у
світову мережу; сприяє доступу до міжнародних інформаційних
ресурсів в галузі освіти, науки і культури[4]. 

Можна виокремити три основні шляхи використання ІКТ
в інклюзивній освіті: 

– у компенсаційних цілях (використання ІКТ в якості технічної
допомоги, підтримки, часткової компенсації або заміщення відсут-
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ніх природних функцій, що дозволяє учням з особливими потреба-
ми повноцінно залучатись до процесів спілкування й взаємодії); 

– у комунікаційних цілях (допоміжні прилади і програмне
забезпечення, альтернативні форми зв’язку, що полегшують або
уможливлюють комунікацію у більш зручний спосіб, специфічний
для кожного виду функціонального обмеження); 

– у дидактичних цілях (сприяють диференціації, задоволенню
індивідуальних потреб, особистісному розвитку дітей з особливими
потребами, розкриттю їх здібностей, повноцінній інклюзії, вклю-
ченню в освітнє й суспільне середовище). 

Можливість використання ІКТ у дидактичних цілях зумовила
потребу перегляду традиційних підходів до навчання, започаткував-
ши нову віху в освітніх перетвореннях. Інноваційні технології при-
внесли різноманіття педагогічних стратегій для навчання дітей з
особливими потребами, ставши реальним інструментом упровад-
ження інклюзивної освіти. Для сприяння особистісному розвитку,
освітні ініціативи в рамках інклюзивного підходу з використанням
ІКТ повинні бути спрямовані на задоволення індивідуальних
потреб, розкриттю індивідуальних здібностей, розвитку прийнятних
для кожного учня індивідуальних ефективних освітніх стратегій. 

Обізнаність щодо різних видів засобів ІКТ, способів і шляхів їх
використання відкриває нові перспективи як для учнів з особливи-
ми потребами, так і для педагогів [2, с. 75]. Для ефективного впро-
вадження ІКТ в інклюзивну освіту необхідно забезпечити належ-
ний рівень ІК-компетентності педагогічних працівників, їх
готовності до розроблення інноваційних методів навчання, онов-
лення існуючих підходів для реалізації концепції інклюзивної осві-
ти з використанням ІКТ, що вимагає подальших ґрунтовних науко-
вих розвідок. 
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В дослідженні розглянуті питання ефективності застосування
інформаційних технологій в освітньо-реабілітаційних програмах інтегра-
ції людей з обмеженими можливостями в суспільне життя. В останні
роки питанням соціальної адаптації осіб з особливими освітніми потре-
бами в нашій країні стали приділяти більше уваги. Навчання осіб з особ-
ливими освітніми потребами є найважливішим елементом комплексної
реабілітації, що забезпечує їхню повну самостійність і економічну.
Найбільшу ефективність демонструють навчальні проекти, що викорис-
товують комп’ютерні технології в рамках додаткового навчання. 

Ключові слова: інформаційні технології, освіта, люди з обмеженими
можливостями. 

The paper deals with the effectiveness of information technology in educa-
tional and rehabilitation programs for the integration of people with disabilities
in public life. In recent years, the issues of social adaptation of people with disa-
bilities in our country have received more attention. Education of disabled per-
sons is an essential element of comprehensive rehabilitation, which ensures full
independence and economic independence of citizens with disabilities. Training
projects that use computer technology as part of additional training for persons
with disabilities are the most effective. 

Key words: information technologies, education, people with the limited
possibilities. 
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В останні роки питанням соціальної адаптації осіб з особливи-
ми освітніми потребами в нашій країні стали приділяти більше
уваги. Держава впритул приступилася до вирішення проблем цієї
категорії громадян. Одним з найважливіших завдань соціальної
адаптації, що чекає свого рішення, є надання таким людям можли-
вості одержання повноцінної якісної освіти. І основна роль тут
приділяється інформаційно-комунікаційним технологіям. 

Навчання осіб з особливими освітніми потребами є найважли-
вішим елементом комплексної реабілітації, що забезпечує повну
самостійність і економічну незалежність громадян з обмеженими
можливостями. 

Сьогодні у світі існує кілька методик навчання осіб з особливи-
ми освітніми потребами, у тому числі:

– інтегроване навчання – передбачає навчання осіб з особли-
вими освітніми потребами у звичайних навчальних закладах нарів-
ні з усіма. Плюси – можливість соціальної й психологічної реабілі-
тації інвалідів через спілкування з однолітками й участь в
зви чай ному житті, мінуси – ризик виникнення й розвитку ком-
плексів, технічна складність налагодження навчального процесу
для осіб з особливими освітніми потребами, що мають яскраво
виражені порушення – поганий зір, слух й відстаючі в розвитку;

– роздільне навчання – навчання, що передбачає навчання осіб
з особливими освітніми потребами у спеціалізованих навчальних
заклад-інтернатах. Плюси – можливість максимально враховувати
специфіку захворювання й здатності осіб з особливими освітніми
потребами при організації навчального процесу, мінуси – складна
наступна адаптація осіб з особливими освітніми потребами у сус-
пільство, розвиток страху спілкування. 

Додаткове навчання – припускає організацію переважно про-
фесійно-навчальних семінарів, тренінгів і курсів на базі незалеж-
них об’єднань інвалідів. Плюси – висока ефективність професійної
освіти й можливість навчати як дорослих, так і дітей, а також підбу-
довувати навчальний процес під можливості осіб з особливими
освітніми потребами. Мінуси – необхідність закупівлі дорогого
комп’ютерного обладнання, що вимагає додаткових фінансових
засобів. 

Слід зазначити, що з поширенням інформаційних технологій і
комп’ютерної техніки, комп’ютерні технології усе більше викорис-
товуються у всіх трьох системах навчання. Однак найбільшу ефек-
тивність демонструють навчальні проекти, що використовують

інклюзивного навчання Секція VII



комп’ютерні технології в рамках додаткового навчання осіб з особ-
ливими освітніми потребами. Застосовуючи новітні програмні роз-
робки в області Інтернет-технологій, вдається досягти ефекту
реальної присутності слухача на заняттях. 

Найбільш перспективним представляється очне навчання обра-
ним спеціальностям. Професійна освіта має особливе значення для
осіб з особливими освітніми потребами, тому що саме вона забезпе-
чує можливість інтеграції у суспільство. Відмінною рисою освітніх
установ, що діють в умовах інклюзії, є неоднорідність складу студен-
тів за характером захворювань, ступенем порушення працездатності,
віковими показниками і загальноосвітньою підготовкою. Це вимагає
особистісно-орієнтованого підходу до організації навчального проце-
су, пошуку найбільш ефективних педагогічних технологій навчання. 

Вважається, що рівень розвитку будь-якої країни визначається
не тільки економічними показниками, але й відношенням до соці-
ально незахищених груп населення, куди входять і осіб з особливи-
ми освітніми потребами. Реалізації такими людьми свого права на
освіту за допомогою комп’ютерних технології дозволить багатьом з
них бути повноцінними членами суспільства й у підсумку підви-
щить рівень їхньої соціальної захищеності. 
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В сучасному світі смартфони є повсякденним гаджетом, яким корис-
туються мільйони людей по всьому світі. Більшість допоміжних функцій
смартфону виконується за допомогою додатків. Додатки завантажу-
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ються з онлайн магазину або вони вже навантаженні з самого початку у
смартфоні. Додатки змінюють спосіб взаємодії, спілкування, розвитку і
життя як суспільства. Групи населення з обмеженими можливостями є
частиною цього спільного товариства, і інтеграція їх найбільш безшов-
на – це спільне завдання, спільна відповідальність. 

In today’s world, smartphones are a casual gadget used by millions of
people around the world. Most of the auxiliary functions of the smartphone
are performed with the help of applications. Apps are downloaded from an
online store or they are already loaded from the start in the smartphone. Apps
change the way of interaction, communication, development and life as a
society. The groups of people with disabilities are part of this common par-
tnership, and their integration seamlessly is a common task and a shared res-
ponsibility. 

Одне з найбільш частих бажань, який ви почуєте від батьків
когось з обмеженими можливостями або самого особу з обмежени-
ми можливостями, – це просте, людське бажання бути нормаль-
ним. Бути як звичайний член суспільства, який просто має обме-
жені можливості. Суспільство внесло деякі вражаючі поліпшення
як з точки зору інтеграції, так і за допомогою створення інструмен-
тів для надання допомоги людям з особливими потребами в їх праг-
ненні до повної інтеграції. 

Незалежно від того, людина з особливими потребами або на
інвалідним візком, або має синдром Дауна, аутизм або хвороба
Паркінсона, в 2018 році, з технологічної точки зору, є безліч ресур-
сів для допомоги їм. Як люди, ми всі краще, коли технологічні роз-
робки, такі як додатки, можуть сприяти поліпшенню якості життя
для всіх. Додатки для людей, які погано чують або додатки для
людей з затримками розвитку, значно змінилися за останні кілька
років. Початковий питання полягало в тому, «як збільшити
доступність мобільного додатка?» І відповідь прийшла швидко і
рішуче. 

Значною мірою це відбувається завдяки стандартам мобільного
зв’язку та супровідних рекомендацій до нього, розробка додатків
для забезпечення доступності робить суспільство більш придатним
для життя для цих груп населення, ніж будь-коли раніше. 
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Розглянуто інформаційні продукти, що можуть застосовувати біб-
ліотеки для обслуговування осіб з інвалідністю. Зазначено пріоритети
розвитку бібліотечних технологій для осіб з інвалідністю, що базуються
на застосуванні сучасних мультимедійних інформаційних технологій та
методології створення інформаційного ресурсу, орієнтованого на обслуго-
вування таких користувачів. Окреслено роль електронних бібліотек і при-
нципи їх побудови. 

We consider information products that libraries can use to service people
with disabilities. The priorities of the development of library technologies for per-
sons with disabilities, based on the use of modern multimedia information tec-
hnologies and the methodology of creation of informational resource, focused on
servicing such users, are noted. The role of electronic libraries and the principles
of their construction are outlined. 

Статус сучасної бібліотеки визначається можливостями щодо
зберігання, опрацювання й подання електронних ресурсів, а також
обслуговування різних категорій користувачів. Утвердження соці-
альної функції бібліотек як інституту, що забезпечує основні права
людей з інвалідністю при доступі до різних видів інформації, інте-
лектуальної та творчої діяльності, спонукає до модернізації їх робо-
ти, набуття функціональних засад інформаційно-ресурсного цен-
тру, який покликаний забезпечувати доступність і поширення
інформаційних ресурсів для осіб з фізичними обмеженнями, а
також поєднувати в собі інформаційні, освітні та загальнокультур-
ні функції. 

Ефективне бібліотечне обслуговування користувачів з обмеже-
ними можливостями передбачає створення бібліотечних фондів
для задоволення специфічних потреб цієї кожної категорії користу-
вачів із специфічними інформаційними потребами. Для обслугову-
вання користувачів із вадами зору бібліотечні фонди повинні фор-
муватися з книг, набраних шрифтом Брайля, а також книг, що
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«розмовляють», виготовлених з використанням сучасних цифрових
форматів, прийнятих міжнародним консорціумом Дейзі. 

Для задоволення інформаційних потреб користувачів із пробле-
мами слуху бібліотеки повинні володіти документами, які подають
інформацію у формі відеорядів жестових повідомлень. Для читачів,
які не мають можливості безпосередньо відвідувати бібліотеку,
повинні передбачатися послуги з надання інформації у формі від-
сканованих або оцифрованих документів з бібліотечного фонду. 

Значно розширює можливості для самоосвіти функціонування
електронних бібліотек. Побудова електронної бібліотеки повинна
ґрунтуватися на таких основних принципах: формування системи,
в якій за однократного введення інформації забезпечується послі-
довне її опрацювання, тобто введена інформація змінюється; залу-
чення на корпоративних засадах розпорошених ресурсів і надання
до них доступу; створення адаптивного середовища, що забезпечує
вплив користувачів на основні інтелектуальні процеси формування
інформаційних ресурсів [1, с. 29]. 

Такий підхід забезпечує електронну бібліотеку можливістю
швидко реагувати на потреби користувачів з метою забезпечення їх
релевантною інформацією. Важливим технологічним кроком ство-
рення електронних бібліотек стало формування інформаційного
контенту, що ґрунтується на принципово новій цифровій інформа-
ційній технології зберігання інформації на мікрочипах та компакт-
дисках, які отримали назву – «цифрова книга, що розмовляє»
(Digital Talking Books). Саме цей інформаційний контент насампе-
ред накопичується у фондах електронних бібліотек, що обслугову-
ють користувачів з особливими потребами. Використовуючи тех-
нологію DAISY, бібліотеки і бібліотекарі мають змогу розширювати
та впроваджувати на практиці досягнення у галузі інформаційних
технологій, що надають змогу незрячим людям «бачити» достатні
обсяги інформації, здобувати нові знання. О. Малиновський ствер-
джує, що «Синхронізована мультимедіа – це ключова інформацій-
на технологія для бібліотечного обслуговування користувачів з
особливими потребами у найближчому майбутньому» [3, с. 18].
Книга у форматі DAISY може складатися з аудіоконтенту, з тексту і
зображень або їх комбінації. Цифрова книга, що «розмовляє»
(DTB), – це набір електронних файлів відповідної тематики для
подання інформації за допомогою альтернативних засобів відобра-
ження та відтворення інформації, а саме синтезованих мовних тек-
стів, рельєфно-крапкового алфавіту Брайля, візуальних зображень
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і зокрема широкоформатного друку. Файли, сформовані і подані в
DTB відповідно до зазначеного стандарту, створюють широкий
спектр можливостей, серед яких швидка, гнучка навіґація; марку-
вання і використання закладок; пошук за ключовими словами;
пошук слів за звуковим запитом. Такі способи подання інформації
допомагають читачам з вадами зору. 

Досліджена Н. Кунанець та О. Малиновським технологія муль-
тимедійного бібліотечно-інформаційного обслуговування осіб з
особливими потребами дає змогу диференційовано надавати біб-
ліотечно-інформаційні послуги користувачам та удосконалити
існуючі форми їх обслуговування у всіх бібліотеках на засадах
реального включення осіб з інвалідністю в активне суспільне
життя. Мультимедійні електронні бібліотеки для осіб з особливими
потребами – це електронні бібліотеки, які забезпечують формуван-
ня контенту, зорієнтованого на задоволення інформаційних потреб
користувачів з врахуванням різних форм нозології. Такі бібліотеки
зберігають та опрацьовують інформацію, подану у текстовій формі,
а також в аудіо- та відеоподанні. Мультимедійні бібліотеки можуть
також містити типи контенту, які не були підтримані в традиційних
бібліотеках, такі як 3D-об’єкти [2, с. 30]. 

Застосування інформаційних продуктів у роботі бібліотек – це нові
можливості в обслуговуванні читачів і абонентів, забезпечення доступ-
ності фонду, збереження каталогів, вивільнення співробітників від
низки рутинних робіт з підготовки картотек, видань, списків, замов-
лень, листів, звітної документації тощо. Ці завдання можливо виріши-
ти лише за умови активного використання прогресивних інформацій-
них технологій на основі мережевої інтеграції інформаційних ресурсів. 
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У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021
року передбачається інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечно-
го та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки; забезпечення
створення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання
(навчально-методичних, електронних, технічних, інформаційно-комуні-
каційних тощо). 

At the National Strategic Strategy, the development of development in
Ukraine for the period up to 2021, transfer information, insight, education, infor-
mation and resources, information development, education and science;
Disablement of stern bodies for the development of special conditions of the mili-
tary campus (at the beginning, electronic, technical, technical, informational
and communal). 

Інформатизація практично у всіх сферах людської діяльності є
глобальною тенденцією світового розвитку. У світі складається гло-
бальне інформаційне суспільство, єдність якого забезпечено
інформаційними технологіями. Стратегічним завданням України
на даному історичному етапі є повномасштабне входження в це
суспільство як його повноправного учасника. 

Істотна роль в інформатизації суспільства належить інформа-
тизації освіти. Інформатизація освіти це науково-практична
діяльність, спрямована на застосування комп’ютерних технологій
для збору, зберігання, обробки і поширення інформації, що забез-
печує систематизацію наявних і формування нових знань в сфері
освіти для досягнення психолого-педагогічних цілей навчання і
виховання. 

Правові акти у сфері освіти теж наголошують на потребі впро-
вадження інформаційних технологій в осітню сферу. 

У «Національній доктрині розвитку освіти» зазначено, що пріо-
ритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, що забезпечують подальше вдоскона-
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лення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність
освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інфор-
маційному суспільстві. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року передбачається інформатизація освіти, вдосконалення
бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і
науки; забезпечення створення умов для розвитку індустрії сучас-
них засобів навчання (навчально-методичних, електронних, тех-
нічних, інформаційно-комунікаційних тощо). 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій може
стати суттєвим чинником позитивних змін у навчанні дітей з особ-
ливими потребами, адже вони відкривають широкі можливості для
покращення якості освіти, її доступності. Як зазначено в одному з
документів ЮНЕСКО, сучасний рівень розвитку ІКТ значно роз-
ширює можливості для вчителів та учнів, спрощуючи доступ до
освітніх та професійних даних і відомостей; покращує функціо-
нальні можливості та ефективність управління засобами навчання;
сприяє інтеграції національних інформаційних освітніх систем у
світову мережу; сприяє доступу до міжнародних інформаційних
ресурсів в галузі освіти, науки і культури. 

Зі зростанням уваги до інклюзивної освіти, зростає актуальність
впровадження інформаційних технологій в освіті, як допоміжного
засобу у навчанні дітей з особливими освітніми потребами. 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтуєть-
ся на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та
права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання
дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвіт-
нього закладу. Інклюзія передбачає пристосування шкіл та їх
загальної освітньої філософії та політики до потреб усіх учнів як
обдарованих дітей, так і тих, які мають особливі потреби. Інклюзія
потребує змін на всіх рівнях освіти. Суспільство повинно врахову-
вати та пристосовуватись до індивідуальних потреб людей, а не
навпаки. 

Можна виокремити три основні шляхи використання ІКТ
в інклюзивній освіті:

1) у компенсаційних цілях (використання ІКТ в якості техніч-
ної допомоги, підтримки, часткової компенсації або заміщення
відсутніх природних функцій, що дозволяє учням з особливими
потребами повноцінно залучатись до процесів спілкування 
й взаємодії);
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2) у комунікаційних цілях (допоміжні прилади і програмне
забезпечення, альтернативні форми зв’язку, що полегшують або
уможливлюють комунікацію у більш зручний спосіб, специфічний
для кожного виду функціонального обмеження);

3) у дидактичних цілях (сприяють диференціації, задоволенню
індивідуальних потреб, особистісному розвитку дітей з особливими
потребами, розкриттю їх здібностей, повноцінній інклюзії, вклю-
ченню в освітнє й суспільне середовище). 

Отже, використання інформаційних технологій є вимогою часу
у сфері освіти і необхідністю при запровадженні інклюзивного
навчання, адже діти з особливими освітніми потребами змушені
користуватись допоміжними приладами у процесі навчання. Таким
чином, ІКТ дозволять учням з особливими потребами повноцінно
включитися в освітніи процес, розвивати приинятні для них інди-
відуальні ефективні освітні стратегіі
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Інформатизація практично у всіх сферах людської діяльності є
глобальною тенденцією світового розвитку. У світі складається гло-
бальне інформаційне суспільство, єдність якого забезпечено
інформаційними технологіями. Стратегічним завданням України
на даному історичному етапі є повномасштабне входження в це
суспільство як його повноправного учасника. 

Правові акти у сфері освіти теж наголошують на потребі впровад-
ження інформаційних технологій в осітню сферу. У «Націо нальній
доктрині розвитку освіти» зазначено, що пріоритетом розвитку осві-
ти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного
процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого
покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві [1]. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року передбачається інформатизація освіти, вдосконалення
бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і
науки; забезпечення створення умов для розвитку індустрії сучас-
них засобів навчання (навчально-методичних, електронних, тех-
нічних, інформаційно-комунікаційних тощо) [2]. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій може
стати суттєвим чинником позитивних змін у навчанні дітей з особ-
ливими потребами, адже вони відкривають широкі можливості для
покращення якості освіти, її доступності. Як зазначено в одному з
документів ЮНЕСКО, сучасний рівень розвитку ІКТ значно роз-
ширює можливості для вчителів та учнів, спрощуючи доступ до
освітніх та професійних даних і відомостей; покращує функціо-
нальні можливості та ефективність управління засобами навчання;
сприяє інтеграції національних інформаційних освітніх систем
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у світову мережу; сприяє доступу до міжнародних інформаційних
ресурсів в галузі освіти, науки і культури [3]. 

Зі зростанням уваги до інклюзивної освіти, зростає актуальність
впровадження інформаційних технологій в освіті, як допоміжного
засобу у навчанні дітей з особливими освітніми потребами. 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується
на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права
здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дити-
ни з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього
закладу. Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти. Суспільство
повинно враховувати та пристосовуватись до індивідуальних
потреб людей, а не навпаки [4, c. 123]. 

Можна виокремити три основні шляхи використання ІКТ в
інклюзивній освіті:

– у компенсаційних цілях (використання ІКТ в якості технічної
допомоги, підтримки, часткової компенсації або заміщення відсут-
ніх природних функцій, що дозволяє учням з особливими потреба-
ми повноцінно залучатись до процесів спілкування й взаємодії);

– у комунікаційних цілях (допоміжні прилади і програмне
забезпечення, альтернативні форми зв’язку, що полегшують або
уможливлюють комунікацію у більш зручний спосіб, специфічний
для кожного виду функціонального обмеження);

– у дидактичних цілях (сприяють диференціації, задоволенню
індивідуальних потреб, особистісному розвитку дітей з особливими
потребами, розкриттю їх здібностей, повноцінній інклюзії, вклю-
ченню в освітнє й суспільне середовище) [5]. 

Отже, використання інформаційних технологій є вимогою часу
у сфері освіти і необхідністю при запровадженні інклюзивного
навчання, адже діти з особливими освітніми потребами змушені
користуватись допоміжними приладами у процесі навчання. Таким
чином, ІКТ дозволять учням з особливими потребами повноцінно
включитися в освітніи процес, розвивати приинятні для них інди-
відуальні ефективні освітні стратегіі. 
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У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
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Комп’ютерні тифлотехнології та тифлозасоби є ефективним засо-
бом навчання осіб з вадами зору в інклюзивному освітньому просторі ВНЗ
за умови залучення науково-обґрунтованих методик і технологій корек-
ційно-реабілітаційної роботи, фахового психолого-педагогічного та соці-
ального супроводу. Ефективним засобом подолання ускладнень у навчанні
особам з інвалідністю, а саме незрячих і слабозорих служить спеціалізова-
не програмне забезпечення та комп’ютерні тифлотехнологіі, які забезпе-
чують перетворення візуальної інформації в доступні для сприйняття
незрячих і слабозорих. 

Computer typology and typhoid drugs are an effective means of training
blind visually impaired students in the inclusive educational environment of the
university, provided that scientifically-based methods and technologies of correc-
tional and rehabilitation work, professional psychological and pedagogical and
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social support are involved. An effective means of overcoming the complications
in training for persons with disabilities is specialized software and computer
typho-technologies, which ensure the transformation of visual information in
accessible for the perception of blind and visually impaired

До переваг цих засобів належить можливість для незрячої люди-
ни складати образ екрану і швидко читати упорядковані тексти.
Сучасні брайлівські принтери дозволяють виводити на друк тексти,
виконані в будь-якому текстовому редакторі, створюючи брайлів-
ські документи, готові до використання відразу після друку.
Недоліками цих засобів є те, що при їх використанні незрячому
користувачеві необхідно володіти азбукою Брайля, а не всі особи,
які мають зорову недостатність, вільно нею володіють. До того ж
вартість брайлівський дисплеїв і принтерів дуже висока. 

У світі є кілька таких програм: JAWS for Windows, Cobra, NVDA,
Window-Eyes, Thunder та ін. Для успішного оволодіння ІКТ-техно-
логіями для слабозорого та незрячого користувача існують такі
програмно-апаратні засоби: програми збільшення зображення на
екрані монітору, програми екранного доступу та синтезатори мови. 

Програми збільшення зображення на екрані монітору – це
екранна лупа ОС Windows та MAGIC. 

Програми екранного доступу, засновані на технологіях синтезу
мови, забезпечують озвучування текстової та графічної інформації,
виведеної на монітор. Ці програми забезпечують доступ до попу-
лярних додатків Windows і всесвітньої мережі Інтернет, використо-
вуючи вбудований синтезатор мови і звукову карту для виведення
вмісту екрана комп’ютера на акустичні системи або на брайлівські
дисплеї. У світі є кілька таких програм, але в Україні найбільшого
поширення набула програма екранного доступу Jaws for Windows
(Job Access With Speech) фірми Freedom Scientific. Ця програма
може взаємодіяти як і з брайлівський дисплеями, так і зі звичайною
стандартною клавіатурою. Сьогодні NVDA поширюється в трьох
варіантах: інсталяційний пакет з вбудованим синтезатором мови,
що дозволяє самостійно встановити програму на комп’ютер; порта-
тивна версія для використання, наприклад, на флеш-дисках; третій
варіант призначений для тих, хто хоче взяти участь у розробці
NVDA і містить вихідні коди програми. 

Крім самої програми екранного доступу, як правило, ще необ-
хідний синтезатор мови, який здійснює виведення інформації, від-
творюючи звукові фрагменти, які людина сприймає як мову.
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Найбільш популярними синтезаторами мови є: eSpeak, Chatterbox,
ELAN Speech Cube, Newfon, «Капітан», «Голос». 

Програма екранного доступу плюс синтезатор мови дозволяють
зробити комп’ютерні технології доступними для осіб с вадами зору
та дають можливість освоювати інші програми, розроблені для всіх
інших користувачів комп’ютерів, використовуючи для цього обид-
ва вищеназвані інструмента. 

Мультимедійні програмні засоби дозволяють інтегрувати тек-
стову, графічну, анімаційну, відео- та звукову інформацію.
Одночасне використання кількох каналів сприйняття навчальної
інформації дозволяє підвищити рівень засвоєння навчального
матеріалу, що є необхідною умовою навчання людини з обмежени-
ми можливостями. 

Офісні програмні продукти (текстові та графічні редактори,
програми підготовки презентацій електронні таблиці тощо) мають
зручну форму подання навчально-методичного матеріалу (шабло-
нів, діаграм, таблиць, презентацій). 

Електронні підручники та посібники, платформи та системи
дистанційного навчання є корисними і необхідними в організації
дистанційної форми навчання студентів та електронної методичної
підтримки очного, а особливо заочного навчання студентів, елек-
тронного тестування та спілкування (обговорення) та мають низку
переваг, а саме: оперативний зворотній зв’язок; візуалізація
навчальної інформації; автоматизація процесів інформаційно-
пошукової діяльності; інформаційно-методичне забезпечення;
контроль за результатами засвоєння навчального матеріалу; органі-
заційне керування навчальною діяльністю тощо. 

«DAISY» (Digital Accessible Information System – цифрові
доступні інформаційні системи) – це спеціальний формат аудіок-
ниг, який характеризується високим ступенем стискання (на одно-
му CD вміщується до 90 годин звучання), захистом від копіювання,
і, головне, структурованою розміткою та зручною навігацією.
Формат дейзі дозволяє незрячому користувачеві швидко знайти в
аудійованій книзі потрібний розділ, сторінку, абзац, фразу і т. д.
Дейзі-плеєра мають два безкоштовні програмні аналоги. Один з
них – це програма для мобільного телефону Daisy Reader для
Android. Нині багато незрячих користується сенсорними телефона-
ми, вони всі озвучені. Друга – це програма FS Reader для комп’юте-
ра, яка автоматично встановлюється з інсталяцією програми JOS,
що повністю озвучує комп’ютер незрячому. 
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Щоб облаштувати робоче місце незрячого/слабозорого читача
необхідні наступні матеріали: комп’ютер з програмами екранного
доступу-програми екранного доступу (Jaws, NVDA, Magic), брайлів-
ський дисплей, відео збільшувач, дейзі-плейєр або програма PRS. 

Розкриємо дидактичні функції цих матеріалів. Наприклад, за
допомогою комп’ютера незрячі користувачі можуть самостійно
набирати й читати тексти (з розширенням doc, txt, rtf), користувати-
ся мережею Інтернет, слухати аудіокниги. Незрячий користувач
працює на ПК без допомоги монітора, усю інформацію він сприй-
має виключно через слухові аналізатори завдяки спеціальним голо-
совим програмам. Програми екранного доступу поділяють на два
типи – голосові (для повністю незрячих) і збільшуючі (для користу-
вачів з залишком зору). Голосові програми (Jaws, NVDA) при натис-
канні клавіатури комп’ютера вголос відтворюють кожну набрану
літеру, речення, текст. Програми для збільшення зображення на
екрані (Magic) можуть інтенсивно збільшувати розмір літер (до 64
разів); для користувачів з дуже незначним залишком зору програми
для збільшення мають також додатковий голосовий супровід. 

Враховуючи технічні можливості апаратно-програмного забез-
печення і можливості українського сектору Інтернет, такого арсе-
налу засобів достатньо для здійснення стаціонарного та дистанцій-
ного навчання. Загалом інструментальний засіб мережевого
навчання типу середовище дистанційного навчання (Moodle,
Learning Space) повинен мати підтримку на рівні апаратного та про-
грамного забезпечення. Е-learning платформи або платформи під-
тримки електронного навчання (дистанційного навчання) мають
успішну багаторічну практику використання за кордоном та почи-
нають використовуватися в Україні. Такі платформи використову-
ються для управління змістом навчання (Content Management
System) та управління процесом навчання (Learning Management
System). Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning
Environment) – назва системи програмних продуктів CLMS
(Content Learning Management System), дистрибутив якої розпов-
сюджується безкоштовно за принципами ліцензії Open Source. 

Електронні навчальні курси на платформі дистанційного
навчання Moodle можуть складатися з електронних ресурсів двох
типів: ресурси, призначені для подання студентам змісту навчаль-
ного матеріалу, наприклад, електронні конспекти лекцій, мульти-
медійні презентації лекцій, методичні рекомендації тощо; ресурси,
що забезпечують закріплення вивченого матеріалу. 
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Фізична культура і спорт є важливим чинником для реабілітації та
соціально-побутової адаптації людини з обмеженими можливостями.
Адже фізична недуга в більшій чи меншій мірі призводить до порушення
функцій організму в цілому, значно погіршує координацію рухів, ускладнює
можливість соціального контакту з навколишнім світом. З іншого боку,
активні фізкультурно-оздоровчі та спортивні заняття дозволяють
краще володіти своїм тілом, відновлюють психічну рівновагу, поверта-
ють відчуття впевненості в собі, дають нові можливості самообслугову-
вання і, в підсумку, повернення до активного життя. 

Physical culture and sports are an important factor in the rehabilitation and
social adaptation of people with disabilities. After all, the physical illness to a
greater or lesser extent leads to a violation of the functions of the organism as a
whole, greatly impairs the coordination of movements, complicates the possibili-
ty of social contact with the outside world. On the other hand, active physical cul-
ture, fitness and sports lessons allow you to better own your body, restore mental
balance, return a sense of self-confidence, give new opportunities for self-service
and, in the end, a return to active life. 

Основна мета залучення осіб з інвалідністю до регулярних
занять фізичною культурою і спортом – відновити втрачений кон-
такт з навколишнім світом, створити необхідні умови для возз’єд-
нання із суспільством, участі в суспільно корисній праці і реабіліта-
ції свого здоров’я. Крім того, фізична культура і спорт допомагають
психічному і фізичному вдосконаленню цієї категорії населення,
сприяючи їх соціальної інтеграції та фізичної реабілітації. 

Дуже популярні серед людей з інвалідністю заняття фізичною
активністю з метою відпочинку, розваги спілкування, підтримки чи
придбання хорошої фізичної форми, необхідного рівня фізичної
підготовленості. Люди з інвалідністю, як правило, позбавлені мож-
ливості вільного пересування, тому в них часто спостерігаються
порушення серцево-судинної і дихальної систем. Фізкультурно-
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оздоровча активність у таких випадках є дієвим засобом профілак-
тики та відновлення нормальної життєдіяльності організму, а також
сприяє набуттю того рівня фізичної підготовленості, який необхід-
ний, наприклад, особі з обмеженими можливостями для того, щоб
він міг користуватися коляскою, протезом або ортезом. 

Фізична культура і спорт є найбільш ефективним засобом соці-
альної адаптації та фізичної реабілітації людей з інвалідністю, проте
використовується це засіб недостатньо. Незважаючи на те, що, за
даними статистики, за останні два роки число клубів фізичної куль-
тури для людей з інвалідністю виросла на 40%, а кількість їхніх від-
відувачів – у півтора рази, різними формами фізичної культури та
спорту займається менше 1% людей з інвалідністю

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ПРОБЛЕМИ 
В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

Покотило С. В.,
студент І курсу групи ІБС 11м-18 
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На міжнародній конференції ООН з питань освіти, науки і
культури було заявлено, що: «Інклюзивна освіта: шлях в майбутнє»
(листопаді 2008 року м. Женева), запровадження інклюзії в освітній
сфері є не другорядним, а центральним питанням для забезпечення
високоякісної освіти і створення більш інклюзивних суспільств.
Освіта розглядається як засіб розвитку людського капіталу, підви-
щення економічних показників, посилення індивідуальної спро-
можності й розширення меж вибору задля використання свобод
громадянства [1, с. 45]. 

На перший погляд, до проблем впровадження інклюзивної
освіти долучена достатньо обмежена група населення. В першу
чергу це діти із особливими потребами, їх батьки, вчителі загально-
освітніх шкіл та спеціальних навчальних закладів; по-друге: громад-
ські організації, які допомагають і батькам, і вчителям подолати
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труднощі на шляху реалізації поставленої мети – забезпечення
можливостей рівних освітніх умов для всіх дітей. В подальшому –
розвиток і впровадження інклюзії стає завданням і потребою сус-
пільства в цілому, процесом, до якого залучаються не лише безпо-
середні представники закладів освіти, але й фахівці у сфері освіти,
представники законодавчих і виконавчих органів влади, широкі
кола громадськості [2, с. 26]. 

Важливе місце займає інклюзивна освіта в навчально-виробни-
чому процесі професійно-технічних навчальних закладів. Л. М.
Сєргєєва в своїй праці [4, с. 32-33], акцентує увагу на тому, що вищі
навчальні заклади, які розробляють та впроваджують інклюзивне
навчальне середовище, вважають різноманітність своїм цінним
надбанням, що примножує соціальний капітал та збагачує спільно-
ту учнів. Такі заклади надають великого значення демократичним
процесам представництва і співпраці, які відкривають шлях до
розуміння й інтеграції різних поглядів щодо вироблення інновацій-
них рішень у відповідь на унікальні виклики навчального закладу.
Л. М. Сєргєєва вважає, що ключовими концепціями забезпечення
інклюзивного підходу до розвитку ВНЗ є такі: 

1) «інклюзія»; 
2) «бар’єри на шляху навчання й повноцінної участі в навчаль-

но-виховному процесі»; 
3) «ресурси, спрямовані на підтримку навчання та повноцінної

участі в житті ВНЗ»;
4) «підтримка різноманітності». Ці концепції є також основни-

ми термінами, що застосовуються при плануванні інклюзивного
освітнього середовища. Інклюзія передбачає зміни. Це безперер-
вний процес навчання та активної участі всіх учнів і дорослих у
житті ВНЗ. Це ідеал, до якого можна прагнути, але якого не можна
досягнути повністю. Засенко В. В., Колупаєва А. А., Мороз Б. С.,
Ов сяник В. П. у своїй праці [5, с. 23] стверджують, що одним із
напрямів щодо підвищення ефективності та якості корекційного та
навчального процесу в умовах спеціальної та інклюзивної освіти є
впровадження методик, що базуються на основі використання
цифрової техніки, зокрема використання комп’ютера і його скла-
дових та створення різнопрофільних корекційних та навчальних
програм. Вивчаючи досвід фахівців з методики використання
комп’ютерних технологій, можна стверджувати, що роль комп’ю -
терної технології у навчально-виховному процесі надає вчителеві
низки переваг. 
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Втім, впровадження в корекційно-освітню систему інформа-
ційних технологій має відбуватися з урахуванням механізмів наяв-
ного дефекту, закономірностей його прояву, особливостей розвитку
різних категорій дітей із спеціальними потребами. На рівні з попе-
редніми дослідниками, проблемою створення та застосування
електронних засобів навчання, побудованих на комп’ютерних тех-
нологіях [6, с. 24]. 

Взявши до уваги всі вище перераховані аргументи щодо понят-
тя «інклюзивної освіти» та питань використання інформаційно-
комунікаційних технологій для навчання дітей з особливими
потребами, можна дійти висновку, що, інклюзія — це процес, спря-
мований на перетворення навчальних закладів у такі освітні про-
стори, які стимулюють і підтримують не тільки учнів, а і членів
педагогічного колективу, спрямована також на розвиток місцевих
громад, які підтримують і високо цінують досягнення кожного
члена громади. Досвід показує, що даний напрямок в освіті потре-
бує більш детального вивчення та розробки спеціальних програм-
них комплексів для колекційного та програмного навчання людей
з інвалідністю. 

Систематичне використання електронних засобів навчання
здійснює суттєві зрушення в соціально-емоційному, розумовому,
фізичному розвитку, у розвитку пізнавальної активності й творчос-
ті дітей з особливими потребами. Наочне відтворення теоретично-
го і лабораторно-практичного матеріалу методами комп’ютерної
подачі інформації, демонстрацією відеоуроків, роботою з тренаже-
рами, проходженням інтерактивного електронного тестування,
практичними завданнями для самоаналізу і самоконтролю – усе це
сприяє постійному динамічному розвитку особистості осіб з особ-
ливими потребами. Впровадження інформаційних технологій і
комп’ютерних програм зокрема, передбачає наявність широкого
вибору програм з різних навчальних дисциплін, які б мали не лише
корекційну, а й навчальну мету, удосконалювали знання дітей,
вчили застосовувати знання у різноманітних, часом неординарних,
ситуаціях, чим збагачували б практичний досвід їх соціалізації [5, с.
56]. Тому, інклюзивний та відкритий підходи до інформатизації
навчального процесу мають стати стратегічними напрямами освіт-
ньої політики нашої країни. Пріоритетом має стати співробітниц-
тво України з іншими країнами у сфері застосування повного
сучасного потенціалу ІКТ у сфері освіти та створення рівних мож-
ливостей для навчальних закладів [7, с. 18]. 
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Modern society can not be considered as a complete, if any group of people
is discriminated against. Therefore, the possibility for any person to integrate into
society is the greatest achievement of this very society of that. One of the most
effective means of development, education and training especially for a disabled
child is the use of computer technology. These technologies help to reduce hea-
ring, visual, motor, and speech impairment defects. The hardware variants of
computer programs are easy to apply and allow you to study this category of chil-
dren in a fun way. 
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Сучасне суспільство не може вважатися повноцінним, якщо
будь-яка група людей зазнає дискримінації. Тому можливість будь
якій людині інтегруватися у соціум є найбільшим досягненням
цього самого соціуму тому. 

Одним з ефективних засобів розвитку, виховання і навчання
особливості дитини з особливими потребами є використання
комп’ютерних технологій. Ці технології дозволяють знижувати
дефекти слуху, зору,моторно-рухової і мовної діяльності. Апаратні
варіанти комп’ютерних програм прості в застосуванні і дозволяють
вчитися даної категорії дітей в задоволення. 

Освітній процес для учня з обмеженими можливостями може
забезпечити створення умов, в яких дитина може зайняти актив-
ну особистісну позицію, висловити себе як суб’єкт навчальної
діяльності. Таким чином. використанням нових форм освіти для
дітей з особливими потребами,таких як комп’ютерні технології та
мультимедійні програми. Не тільки підвищує інтерес до навчан-
ня,а й покращує якість освіти, сприяє системизації наявних
знань. Заняття дітей на комп’ютері мають велике значення не
тільки для розвитку інтелекту, але й їхньої моторики будь-яких
іграх, від найпростіших до складних, дітям необхідно вчитися
натискати пальцями на певні клавіші, що розвиває дрібну мото-
рику, Учені зазначають,що чим більше ми робимо дрібних і склад-
них рухів пальцями, тим більше ділянки мозку включається в
роботу, Під час комп’ютерних занять у дітей поліпшується пам’ять
увага. Комп’ютерні ігри вчать дітей переборювати труднощі, кон-
тролювати виконання дій, оцінювати результати. Завдяки
комп’ютеру стає ефективним навчання цілеспрямованості, пла-
нуванню, контроль і оцінка результатів самостійної діяльності
дитини через сполучення ігрових і не ігрових моментів. Дитина
входить в сюжет ігор, засвоює правила, відповідно діє і прагне
досягнення результатів. Крім того, практично у всіх іграх є свої
герої, яким потрібно допомогти виконати завдання. Таким чином,
комп’ютер допомагає розвити не тільки інтелектуальні здібності
дитини, але й виховати вольові якості, такі як самостійність зібра-
ність,зосередженість, посидючість, поникає дитину до співпере-
живання, допомоги героям ігор тощо, збагачуючи тим самим його
ставлення до навколишнього світу. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Пузенко Н. А.,
студентка 5 курсу Інституту комп’ютерних технологій 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Зубко А. Р., старший викладач 

Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Humanity today is in the technological phase of the scientific and technolo-
gical revolution, when technology and technology are rapidly changing. .
«Education» becomes a category that accompanies a person throughout his life.
The main purpose of this stage is the informatization of all aspects of life. Human
civilization at the present stage has entered a new era – the era of information
and information technology. Education is an information process and, therefore,
the use of modern computer-aided learning technologies is relevant. 

Людство сьогодні перебуває в технологічній фазі науково-тех-
нічної революції, коли стрімко міняється техніка й технології. .
«Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом
усього життя. Основна мета цього етапу – інформатизація всіх сто-
рін життя. Людська цивілізація на сучасному етапі вступила в нову
еру — еру інформації та інформаційних технологій. Освіта є інфор-
маційним процесом і тому використання сучасних технологій
навчання із застосуванням комп’ютера актуальне. 

Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів,
комп’ютерних комунікацій, усяких електронних пристроїв), а
отже, поява нових технологій обробки, передачі, отримання і збе-
реження інформації відкриває нові можливості для застосування
комп’ютерів у навчальному процесі. 

Інформаційно-комунікаційну технологію використовую як
сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збере-
ження, опрацювання, передачі та подання інформації, що розши-
рює знання людей і розвиває їхні можливості щодо керування тех-
нічними і соціальними проблемами. 

Введено курс «Сходинки до інформатики» (1–4 кл.), «Основи
інформатики» (5–7 кл.); Міжнародні проекти «Intel®Навчання для
майбутнього», «Intel® шлях до успіху». 

Другий напрям активне використання комп’ютерів,комп’ютер-
ного класу і комп’ютерних комунікацій, застосування яких стає
нормою в надаванні освітніх послуг нашої школи. Досвід свід-
чить,що цей процес приносить з собою зміну предметного змісту
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всіх навчальних дисциплін на всіх рівнях освіти. В предметній
діяльності використовую інформаційно-комунікаційні технології
на уроках та в позаурочній діяльності, що дає змогу раціонально
використовувати час, підвищувати інтерес до процесу пізнавальної
діяльності учнів. 

Революція у сфері інформаційних технологій змінила суспіль-
ство. На перший план вийшли засоби інформаційно-комунікацій-
них технологій, за допомогою яких інформація та знання отриму-
ються людиною на якісно вищому рівні. 

Інформаційно-комунікаційні технології поступово трансфор-
мують усі сфери суспільного життя, формують нові системи потреб,
спосіб життя, демократизують процес навчання, роблять процес
пізнання творчим, стимулюють заняття самоосвітою. Активне
впровадження інформаційних технологій в усі сфери діяльності
суспільства торкнулося і системи освіти. Традиційні форми навчан-
ня поступово змінюються новітніми технологіями, спрямованими
на формування навичок та умінь, що відповідають вимогам сус-
пільства. Сучасні вимоги суспільства до освіти примушують фахів-
ців у багатьох країнах світу переглянути якість і рівень шкільної
освіти, що зумовило необхідність її реформування. Змінюються
цілі та завдання, що постали перед сучасною освітою в інформацій-
ному суспільстві, поступово на зміну традиційній системі навчання
приходить особистісно-орієнтована, традиційні методи змінюють-
ся інноваційними, що передбачають зміщення акцентів у навчаль-
ній діяльності, її спрямування на інтелектуальний розвиток учнів за
рахунок зменшення долі репродуктивної діяльності. Навчальний
процес орієнтовано на особистість учня, враховуючи його індивіду-
альні особливості та здібності. У зв’язку з цим зрозуміло, що в
основній школі назріла гостра необхідність в адаптації вчителів до
нових умов роботи, ролей і мети, що швидко змінюються. Тому на
уроці в комп’ютерному класі використовуючи інтерактивні методи
навчання залучаючи учнів до творчих досліджень, навчання, вико-
ристовую функції помічника і інструктора, «… менеджерами з
навчання, а учні – їх клієнтами, як сьогодні ми є клієнтами юрис-
тів або професійних консультантів» (Дейвід Керр). 

Постійно працюю над тим, щоб створити:
– інформаційну систему, що допомагає вирішувати різні питання;
– джерело інформації для розробки творчих проектів, велика

увага приділяється інформатизації проектної діяльності учнів,було
розробленно та втіленно у життя (30 учнівських проектів);
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– для суттєвого розширення наочності навчання на різних ета-
пах уроків використовую комунікаційну підтримку процесу
навчання,систематизації,узагальнення знань. ;

– оперативного контролю за засвоєнням знань і умінь. 
Для об’єктивності та якісної підготовки рівня засвоєння

навчального матеріалу використовую індивідуальне тестуван -
ня,виконання завдань з логічним навантаженням за ком’ютером
(розробленно збірки таких завдань «Цікава інформатика», «Знайди
зайве» тощо),диференційовані вправи,картки – інструктажі. Все це
сприяє підвищенню інтересу учнів до виконання контрольних та
самостійних робіт. 

Застосування комп’ютерів як засобу навчання підвищує моти-
вацію навчання за рахунок інтересу учнів до діяльності, пов’язаної
з комп’ютером. 

Перед сучасним учителем стоїть завдання володіти основами
інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену
в даний час операційну систему Windows, уміти працювати в поши-
рених комп’ютерних програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl,
РоwerPoint і низкою інших спеціалізованих програм, пов’язаних з
предметною діяльністю вчителя, користуватися Інтернетом, а
також уміти використовувати знання учнів про комп’ютер, котрі
останні отримують на уроках інформатики. 

Я переконана,що найсучаснішим комп’ютерним засобом
навчання є мультимедіа, що ґрунтується на спеціальних апаратних
і програмних засобах. 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ РОБОТИ 
ЗІ СТУДЕНТАМИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПОЛІТОЛОГІЇ 

В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

Пупишева В. Я.,
директор Кіровоградського інституту розвитку людини 

Університетту «Україна»
pupisheva_v@ukr.net

Підвищення ефективності навчального процесу спонукає звер-
нути увагу на активні форми навчання, приділити увагу інтерактив-
ним формам роботи, забезпеченню високої якості знань.
Розглянуто процес навчання у тісній взаємодії учасників навчаль-
ного процесу. Особлива увага приділена активній роботі викладача
зі студентами. Окрему увагу було звернено на застосування інтер-
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активних методик на заняттях з політології в умовах інклюзії.
У цьому зв’язку особливу увагу приділено вибору методики нав -
чан ня студентів. Зроблено загальний висновок відносно викорис-
тання інтерактивних форм роботи на заняттях в умовах інклюзії. 

У час кардинальних змін в економіці, у житті суспільства важ-
ливою ланкою залишається інклюзивна освіта, яка повинна реагу-
вати на зміни та готувати молодь до професійної діяльності.
Більшість педагогів відходить від традиційної організації навчання,
передачі «готових» знань від викладача до слухача. Навчальний
процес навчання розглядається як можливість здобуття знань
молодою людиною, вміння знайти їх у безмежному океані знань.
Останнім часом все більше педагогів звертаються до методів, які на
основі взаємодії допомагають досягти високої ефективності
навчального процесу. Серед них інноваційні технології та інтерак-
тивні форми роботи на заняттях. 

Праці І. М. Дичківської., П. Шевчука, П. Фенрих., О. І Когут.,
А. Г. Ренкас, О. В. Придатко, Г. О. Сиротенко, О. І. Пометун, А. В. Пи -
ро женко довели, що найбільшу ефективність навчального процесу
в умовах інклюзії можна досягнути лише завдяки інтерактивним
формам роботи під час навчально-виховного процесу. 

Інтерактивні методи навчання на сьогодні є актуальним спо-
собом організації роботи викладача в аудиторії та педагога в інк-
люзивному середовищі. Інтерактивні методи навчання, на відміну
від традиційних, базуються на активній взаємодії учасників
навчального процесу, при цьому основна вага надається взаємодії
слухачів між собою. Такий підхід дозволяє активізувати навчаль-
ний процес, зробити його більш цікавим та менш втомлюваним
для учасників. 

Якщо викладач у своїй роботі використовує активні форми та
методи навчання, то це допомагає досягти мети заняття. Активні
форми навчання передбачають взаємозв’язок не лише між викла-
дачем і слухачем, а й між слухачами у навчанні. Викладач частіше
виступає у ролі організатора, керівника процесу. 

«Інтерактивний»-означає сприяти, взаємодіяти чи знаходитися
в режимі бесіди, діалогу з будь-чим (комп’ютером), чи з будь-ким
(людиною). Тобто, інтерактивне навчання – це, перш за все, діало-
гове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія викладача і слу-
хача. Отже інтерактивний – це здатність взаємодіяти в режимі бесі-
ди, діалогу з чимось (комп’ютером), або з кимось (людиною). Це
співнавчання, взаємонавчання. 
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Навчальний процес організовуємо так, що практично всі слуха-
чі заохочені до процесу пізнання, вони мають можливість розуміти
і рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають; на занят-
ті панує атмосфера доброзичливості, взаємопідтримки – форма
кооперації та співпраці; організується індивідуальна, парна, групо-
ва робота; застосовуються дослідницькі методи, ділові ігри, творчі
завдання, робота з документами, різними джерелами інформації. 

Результати анкетування показали, що 80% студентів з обмеже-
ними можливостями віддають перевагу діловій грі, активним фор-
мам співпраці на занятті студента і викладача. 

Застосовуючи активні форми навчання на заняттях з політоло-
гії, ми розв’язуємо одночасно декілька задач: розвиток комуніка-
тивних умінь і навичок; емоційний контакт між слухачами; вміння
працювати у команді, прислухатись до думки свого товариша; знят-
тя нервового навантаження, можливість змінювати форми діяль-
ності, переключення уваги на вузлові питання теми. Інтерактивні
методи захоплюють слухачів, пробуджують в них інтерес та мотива-
цію, навчають самостійному мисленню та діям. 

Широко використовуємо «Круглий стіл» – це свого роду нара-
да по обміну досвідом і обговоренню практичного досвіду, досяг-
нень і помилок. 

Практикою перевірено ефективність використання на практич-
них заняттях «круглих столів», мозкових штурмів, дискусій –
активних методів проведення занять, покликаних мобілізувати
практичні й теоретичні знання, погляди слухачів на проблему, що
розглядається. На увагу заслуговують інтерактивні форми роботи
«ажурна пилка», «асоціативний кущ», презентації, метод проектів. 

Виходячи з вищесказаного, зазначаємо, що інтерактивні форми
роботи в умовах інклюзії забезпечують розвиток комунікативних
умінь і навичок; вміння працювати у команді, захоплюють слуха-
чів, пробуджують у них інтерес та мотивацію, навчають самостій-
ному мисленню та діям, знімають нервове напруження, створюють
умови для залучення слухачів з обмеженими можливостями до про-
цесу пізнання; встановлюють емоційний контакт між слухачами,
можливість змінювати форми їх діяльності, прислухатись до думки
свого товариша; переключати увагу на вузлові питання теми, дося-
гати навчальної мети. 
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СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ДОПОМОГУ
ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Рижак Н. Т.,
студент І курсу спеціальності «Право» 

Тернопільського коледжу Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І., викладач 

Тернопільського коледжу Університету «Україна» 
m.skilska@gmail.com

Компенсаторна властивість нових технологій дозволяє кожній
людині, незалежно від особливостей розвитку і функціональних обме-
жень, брати активну участь у навчальному процесі, взаємодіяти з педа-
гогами, однолітками, однодумцями за інтересами. Досягти визначених
цілей інклюзивної освіти без залучень сучасних інформаційно-комп’ютер-
них технологій практично неможливо. Інклюзивне навчання потребує
комп’ютерно-орієнтрованої підтримки. Нові технології – запорука
активного життя, навчання і спілкування. Тому перш за все важливо під-
готувати людину до роботи в інформаційному суспільстві. 

Compensatory property of new technologies allows each person, regardless
of the peculiarities of development and functional constraints, to actively partici-
pate in the educational process, to interact with teachers, peers, like-minded
individuals. It is virtually impossible to achieve certain goals of inclusive educa-
tion without the involvement of modern information and computer technology.
Inclusive education needs computer-focused support. New technologies are the
key to active life, learning and communication. Therefore, it is first and foremost
important to prepare a person for work in the information society. 

Одним із найважливіших факторів, що впливають на форму-
вання інформаційного суспільства є інформаційно-комунікаційні
технології. Щоб стати гідним членом сучасного інформаційного
суспільства необхідно бути їх активним користувачем. 

Різні аспекти використання Інтернет-технологій для соціальної
адаптації, реабілітації та інтеграції осіб з обмеженими можливостя-
ми є одним із видів реабілітаційної підтримки навчального проце-
су. Мобільний зв’язок став одним із основних інструментів комуні-
кації. Існують та створюються мобільні пристрої зі спеціальними
можливостями. Варто відзначити, що створення сучасних елек-
тронних навчальних матеріалів і організація ефективного доступу
до них через Інтернет є вагомим кроком у процесі освіти з вико-
ристанням дистанційних технологій навчання для отримання
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повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації студентів із
обмеженими можливостями. Становлення мережевого суспільства
породжує нові форми соціальної взаємодії та інтеграції в просторі
соціальних практик і активної діяльності молоді. 

Використання комп’ютерних технологій в якості допоміжних
пристроїв дозволяє студентам, які мають функціональні обмежен-
ня, брати активну участь у навчальному процесі, активізувати ком-
пенсаторні механізми та оптимізувати процес отримання інформа-
ції і засвоєння знань [1, С. 138–145]. 

Гаджети можна використовувати для обміну повідомленнями,
GPS-навігації, роботи з текстовими документами, пошуку інфор-
мації у мережах Інтернет, прослуховування музики, перегляду та
зйомки фото- та відеофайлів. Підключення комп’ютера до всесвіт-
ньої мережі дозволяє особам із обмеженими можливостями вірту-
ально контактувати з цікавими людьми, спілкуватися з друзями
електронною поштою, обмінюватися інформацією з однодумцями
у соціальних мережах, бути учасниками важливих подій, приймати
участь у громадському житті. 

Отже, застосування комп’ютерних технологій у навчальному
процесі сприяє побудові відкритої системи освіти, підвищенню
рівня індивідуалізації, активізації пізнавальної та творчої діяльнос-
ті молоді з обмеженими можливостями, розвитку компетентності,
що сприяє їх соціалізації, самореалізації та інтеграції в інформацій-
не суспільство. 

Попри це, надалі, уже отримавши диплом про освіту, молода
людина з обмеженими можливостями буде мати значно більше
шансів на працевлаштування. І не тільки тому, що використання
мережі Інтернет дозволить прискорити і розширити пошук вакан-
тних місць, а й можна працювати віртуально, створити віртуальне
робоче місце, кабінет і працювати в домашніх зручних умовах. 
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ПІДТРИМКА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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У тезах розкривається питання підтримки інклюзивного навчання
засобами інформаційних технологій. Актуальність теми обумовлено зрос-
танням уваги до інклюзивного навчання. Допоміжним засобом у навчанні
людей з особливими потребами є інформаційні технології. Використання
інформаційних технологій забезпечує покращення якості та доступності
освіти для людей з особливими потребами. Також важливо забезпечити
оснащення навчальних приміщень, доступ до мережі Інтернет, викорис-
тання спеціальних педагогічних програмних засобів. 

The thesis reveals the issue of supporting inclusive education by means of
information technologies. The urgency of the topic is due to the increasing atten-
tion to inclusive education. An information technology is an adjunct to the trai-
ning of people with special needs. The use of information technology improves the
quality and accessibility of education for people with special needs. It is also
important to provide equipment training facilities, access to the Internet, the use
of special pedagogical software. 

Сучасне суспільство характеризується інформатизацією всіх
сфер людської діяльності. Розвиток інформаційних технологій від-
криває широкі можливості для освіти всіх людей, зокрема, людей з
особливими потребами. 

В Україні активно проводиться політика переходу до інклюзив-
ної моделі навчання шляхом створення умов для інтеграції людей з
особливими освітніми потребами в освітній простір засобами вико-
ристання інформаційних технологій. 

В. Бондар, Ю. Запорожченко, А. Колупаєва, Т. Євтухова, В. Ля -
шен ко, Л. Міщик, І. Іванова, О. Столяренко, А. Шевчук, О. Сав -
чен ко присвятили свої дослідження проблемі навчання дітей з
особливими потребами. Питання впровадження й використання
інформаційно-комунікаційних технологій, націлені на реалізацію
відкритого освітнього середовища з метою забезпечення для кож-
ної особистості рівного доступу до якісної освіти, відображені в
працях В. Бикова, Р. Гуревича, А. Гуржія, Г. Єльнікової, М. Жа ла -
дака, В. Лапінського, О. Ляшенко, О. Овчарук, О. Спіріна та ін. 
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В сучасному суспільстві значно зростає увага до інклюзивного
навчання, що сприяє зростанню актуальності впровадження
інформаційних технологій в освіті, як допоміжного засобу у
навчанні людей з особливими освітніми потребами. 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується
на принципі забезпечення основного права людей на освіту та
права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання
людини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвіт-
нього закладу. Інклюзія передбачає пристосування навчальних
закладів та їх загальної освітньої філософії та політики до потреб
усіх учнів та студентів як обдарованих, так і тих, які мають особли-
ві потреби. Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти.
Суспільство повинно враховувати та пристосовуватись до індивіду-
альних потреб людей, а не навпаки [2, c. 123]. 

Використання інформаційних технологій може стати суттєвим
чинником позитивних змін у навчанні людей з особливими потре-
бами, адже вони відкривають широкі можливості для покращення
якості освіти, її доступності. Як зазначено в одному з документів
ЮНЕСКО, сучасний рівень розвитку інформаційно-комунікацій-
них технологій значно розширює можливості для вчителів та учнів,
спрощуючи доступ до освітніх та професійних даних і відомостей;
покращує функціональні можливості та ефективність управління
засобами навчання; сприяє інтеграції національних інформаційних
освітніх систем у світову мережу; сприяє доступу до міжнародних
інформаційних ресурсів в галузі освіти, науки і культури [3]. 

Серед шляхів використання інформаційних технологій для під-
тримки освітніх можливостей людей з особливими потребами
можна зазначити такі [1, с. 142]: 

– визначення наявного рівня особистісного розвитку, знань,
умінь, навичок та досвіду учня і студента; 

– допомога в процесі особистісного розвитку шляхом покра-
щення вже набутих навичок або формування нових; 

– поліпшення доступу до інформаційних ресурсів; 
– подолання географічного чи соціального ізолювання завдяки

мережній та комунікаційній підтримці; 
– підвищення мотивації та обізнаності спільноти щодо переваг

інформаційних технологій в освіті людей з особливими потребами. 
Отже, щоб повною мірою реалізувати можливості інформацій-

них технологій в підвищенні якості інклюзивного навчання необ-
хідно забезпечити реалізацію зазначених шляхів, а також забезпе-
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чити оснащення навчальних приміщень, доступ до мережі
Інтернет, використання спеціальних педагогічних програмних
засобів. 
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Розглядається роль інформаційно-комунікаційних технологій та
шляхи їх використання в інклюзивній освіті. 

The role of information and communication technologies and ways of their
use in inclusive education is considered. 

Сучасне інформаційне суспільство характеризується інформа-
тизацією всіх сфер людської діяльності. Значна увага цій проблемі
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приділяється в закладах освіти. Інтерактивний розвиток інформа-
ційно-комунікаційних технологій (ІКТ) відкриває широкі 
можливості для освіти всіх людей, зокрема, людей з особливими
потребами. 

Процес навчання переноситься в електронне середовище, а це,
в свою чергу, забезпечує доступ до ресурсів кожному бажаючому,
що приводить до розширення кількості бажаючих навчатися з будь-
якого місця і в будь-кий час. 

Уперше на міжнародному рівні питання інклюзивної освіти в
сучасному розумінні було обговорене у 1994 році в рамках
Саламанкської конференції, головними принципами якої стали:

– право кожної дитини на освіту, надання їй можливості для
досягнення і підтримку достатнього навчального рівня;

– наявність унікальних здібностей, інтересів і потреб в навчан-
ні у кожної дитини;

– розробка спеціальних навчальних програм, в яких враховано
особливості й потреби кожного учня;

– надання дітям с особливими потребами доступу до загальної
освіти з урахуванням їх особливостей;

– підвищення рівня кваліфікації вчителів для того, щоб за -
безпечити їх якісну роботу відповідно до принципів інклюзивної
освіти [2]. 

В Україні нині проводиться послідовна політика переходу до
інклюзивної моделі навчання шляхом створення умов для інтег-
рації дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір.
Значним кроком у цьому напрямі стало розроблення Концепції
розвитку інклюзивного навчання (Наказ МОН України № 912
від 01.10.10 р. ). У Концепції визначено основні принципи роз-
витку інклюзивної освіти в Україні: науковість; системність;
варіативність, корекційна спрямованість; індивідуалізація; соці-
альна відповідальність сім’ї; міжвідомча інтеграція та соціальне
партнерство. 

Упровадження інклюзивної освіти, що інтенсивно входить у
практику сучасних закладів навчання та виховання, зумовлює бага-
то складних питань і нових завдань, які необхідно вирішувати як на
теоретичному, так і на практичному рівнях. На жаль, наразі розви-
ток інклюзивної освіти в Україні – це вузол проблем і суперечнос-
тей, вирішення яких потребує спеціальних заходів комплексного
характеру. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій може
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стати суттєвим чинником позитивних змін у навчанні дітей з особ-
ливими потребами, адже вони відкривають широкі можливості для
покращення якості освіти, її доступності. Як зазначено в одному з
документів ЮНЕСКО, сучасний рівень розвитку ІКТ значно роз-
ширює можливості для вчителів та учнів, спрощуючи доступ до
освітніх та професійних даних і відомостей; покращує функціо-
нальні можливості та ефективність управління засобами навчання;
сприяє інтеграції національних інформаційних освітніх систем у
світову мережу; сприяє доступу до міжнародних інформаційних
ресурсів в галузі освіти, науки і культури [2]. 

Можна виокремити три основні шляхи використання ІКТ в
інклюзивній освіті: 

– у компенсаційних цілях (використання ІКТ в якості технічної
допомоги, підтримки, часткової компенсації або заміщення відсут-
ніх природних функцій, що дозволяє учням з особливими потреба-
ми повноцінно залучатись до процесів спілкування й взаємодії); 

– у комунікаційних цілях (допоміжні прилади і програмне
забезпечення, альтернативні форми зв’язку, що полегшують або
уможливлюють комунікацію у більш зручний спосіб, специфічний
для кожного виду функціонального обмеження); 

– у дидактичних цілях (сприяють диференціації, задоволенню
індивідуальних потреб, особистісному розвитку дітей з особливими
потребами, розкриттю їх здібностей, повноцінній інклюзії, вклю-
ченню в освітнє й суспільне середовище). 
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Сучасне суспільство не може вважатися повноцінним, якщо будь-яка
група людей зазнає дискримінації. Тому можливість будь якій людині
інтегруватися у соціум є найбільшим досягненням цього самого соціуму.
Швидкий технологічний розвиток впливає на різні сфери в тому числі і на
навчання. Інклюзивне навчання потребує цих впроваджень у першу чергу,
адже доступна технологія може відігравати важливу роль в інтеграції
студентів з обмеженими можливостями. 

Modern society can not be considered as a complete, if any group of people
is discriminated against. Therefore, the ability of any person to integrate into
society is the greatest achievement of this very society. Rapid technological deve-
lopment affects a variety of areas, including learning. Inclusive education needs
these implementations first and foremost, as accessible technology can play an
important role in integrating students with disabilities. 

Інклюзивна освіта сьогодні є прямим відображенням соціально-
го і політичного сприйняття людей з особливими потребами.
Процес інклюзивної освіти – це процес, в рамках якого ця спільно-
та забезпечує гуманні освітні умови для реалізації максимального
освітнього потенціалу та особистих потреб кожного окремого члена
цієї спільноти. Саме тому нові методики інклюзивного навчання
враховують всі аспекти сучасного соціуму. Ефективність цих мето-
дологій залежить від соціального ставлення до людей з особливими
освітніми потребами, зміною державної політики у сфе рі інтеграції,
яка повинна стати органічною частиною нового професійного мис-
лення. Останні дослідження показують, що класичні методики осві-
ти не можуть справитися із сучасними потребами. 

Саме тому, найновіші методології вкчлючають в себе викорис-
тання нових технічних засобів. Одними із перших технологій які
були адаптовані до умов інклюзивної освіти є доповнена та вірту-
альна реальності. Так як одним із ключових аспектів інклюзивного
навчання є боротьба із стереотипами, то використання нових тех-
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нологічних рішень є надзвичайно важливим, адже вони дають мож-
ливості до заохочення, нові сенсорні відчуття, додаткові елементи
фізичного розвитку, всі ці якості в цілому підвищують якість отри-
маної освіти. Незважаючи на те, що проблеми можуть бути вели-
чезними, потенціал допоміжних технологій суттєво впливає на
результати навчання. 

Саме для того, щоб відповідати сучасним вимогам у сфері осві-
ти, використання технічних засобів неминуче. Незважаючи на те,
що законодавство може певним чином сприяти використанню
допоміжних технологій, вчителі та школи перебувають в епіцентрі
таких впроваджень. Тож для отримання якісно нової інклюзивної
освіти необхідне не лише впровадження нових методик навчання,
технічні засоби, але й суспільна підтримка. 
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21 листопада 2018 р.

м. Київ, 

вул. Львівська, 23

XVIІІ 

Міжнародна науковопрактична конференція

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ
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November, 21, 2018

Kyiv, 

Lvivska str., 23

XVIІІ 

Annual International 

Conference

ACTUAL PROBLEMS 
OF TEACHING AND EDUCATION 
IN THE INTEGRATED EDUCATIONAL
ENVIRONMENT REGARDIND 
THE CONVENTION ON THE RIGHTS
OF PERSONS WITH DISABILITIES
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇРЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ
21 листопада 2018 року (середа), Університет «Україна», 

вул. Львівська, 23, корпус 3, ауд. 3Л-3 

9:30 – 10:00 Реєстрація учасників, вітальна кава
10:00 – 10:40 Відкриття конференції
10:40 – 11:40 Пленарне засідання «Українська освіта: шлях до інклюзії»
11:40 – 12:00 Брейк-кава
12:00 – 13:00 Панельна дискусія «Інклюзія в освіті: міжнародний

досвід»
13:00 – 14:00 Перерва. Обід
14:00 – 15:30 Панельна дискусія «Інклюзія: кращі соціальні ініціати-

ви та власний досвід»
14:00 – 17:00 Робота секційних засідань
17:00 – 17:30 Підведення підсумків, ухвалення резолюції

У рамках конференції: 
Конкурс наукових робіт студентів з інвалідністю та конкурс студент-

ських наукових робіт за тематикою конференції
Виставка-перегляд наукової та навчально-методичної літератури

«Інклюзивне навчання: здобутки, досвід, перспективи»
фойє 3 корпусу, 21.11.2018, 9.30 –13.00

CONFERENCE SCHEDULE
November 21, 2018 (Wednesday), University «Ukraine»

Lvivska street, 23, building 3, r. 3Л-3

9:30 – 10:00 Conference Registration, Coffee Break
10:00 – 10:40 Conference Opening Plenary
10:40 – 11:40 Panel discussion «Ukrainian education :the way to inclusion»
11:40 – 12:00 Coffee Break
12:00 – 13:00 Panel discussion «Inclusive education: the best foreign practices» 
13:00 – 14:00 Lunch Break
14:00 – 15:30 Panel discussion «Inclusive education: the best social ideas

and experience»
14:00 – 17:00 Concurrent Sessions
17:00 – 17:30 Summing-up of the conference

The conference will include:
Conference Student Research Paper Competition 

Conference Book Show «Inclusive education: achievements, experience
and prospects»

Building 3, foyer, 21.11.2018, 9.30 –13
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ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Верховна Рада України, Комітет  у справах  ветеранів та осіб з ін -
валідністю

2. Міністерство освіти і науки України
3. Міністерство соціальної політики України
4. Київська міська державна адміністрація
5. Фонд соціального захисту інвалідів
6. Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи

Ярмаченка НАПН України
7. Шяуляйський університет (Литва, м. Шяуляй)
8. Університет Вітаутаса Великого (Литва, м. Каунас)
9. Технічний університет Софії (м. Софія, м. Слівен, Болгарія)

10. Канзаський університет (м. Канзас-Сіті, США)
11. Сірі Гуру Хар Раї Сагіб Коледж для жінок (м. Чаббеваль, Індія)
12. Фолькуніверситет (м. Упсала, Швеція)
13. Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні 
14. Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея
осіб з інвалідністю України»
15. Українська асоціація маркетингу
16. Всеукраїнська молодіжна громадська організація студентів з ін -

валідністю  «Гаудеамус» 
17. Громадська організація «Соціальна перспектива»
18. Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття»

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

ТАЛАНЧУК Петро Михайлович, президент Університету «Україна»,
академік НАПН України, доктор технічних наук, професор, Голова
Програмного комітету;
ДАВИДЕНКО Ганна Віталіївна, відповідальна за наукову та міжна-
родну діяльність Університету «Україна», доктор педагогічних наук,
доцент, заступник Голови Програмного комітету;
АДИРХАЄВ Сослан Георгійович, директор Інституту соціальних тех -
нологій Університету «Україна», доктор педагогічних наук, доцент;
БЕБИК Валерій Михайлович, завідувач науково-дослідної кафедри
суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комуніка-
цій Університету «Україна»; доктор політичних наук, професор;
БУБНІС Ремігіюс, Віце-ректор з навчальної роботи Шауляйского
університету, доктор, професор (Литва);



ЗАСЕНКО В’ячеслав Васильович, директор Інституту спеціальної
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України,
академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
КОЛУПАЄВА Алла Анатоліївна, заступник директора Інституту
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка
НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор педа-
гогічних наук, професор; 
КОЛЯДА Оксана Петрівна, проректор з навчально-виховної роботи
Університету «Україна», кандидат наук з державного управління;
КРИКУНОВ Юрій Володимирович, директор Департаменту соці-
альної політики КМДА;
КУЧЕРЯВИЙ Іван Тихонович, перший проректор Університету
«Україна», доктор філософських наук, професор;
ЛИНДЮК Олена Анатоліївна, директор Фонду соціального захисту
інвалідів;
МАЛИШЕВ Віктор Володимирович, директор Інженерно-техноло-
гічного інституту Університету «Україна», доктор технічних наук,
професор;
НАЗАРЕНКО Вікторія Миколаївна, генеральний секретар ВГО
«Національна асамблея людей з інвалідністю України»;
СЕРДЮК Людмила Захарівна, завідувач кафедри психології Уні вер -
ситету «Україна», доктор психологічних наук, професор;
СКРИПКА Наталія Сергіївна, виконавчий директор ВГО «Націо наль -
на асамблея людей з інвалідністю України»;
ФІДАНЯН Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і на -
 уки, молоді та спорту КМДА; 
ФРИЦЬКИЙ Юрій Олегович, завідувач кафедри конституційного
права та теоретико-правових дисциплін Університету «Україна»,
док тор юридичних наук, професор;
ЧАЙКОВСЬКИЙ Михайло Євгенович, директор Хмельницького
інституту соціальних технологій, доктор педагогічних наук, професор.
ЧЕПЧИНА Ірина Іванівна, голова  Центрального правління Ук ра -
їнського товариства глухих.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ТАЛАНЧУК Петро Михайлович, президент Університету «Україна»,
академік НАПН України, доктор технічних наук, професор, Голова
Організаційного комітету;
ДАВИДЕНКО Ганна Віталіївна, відповідальна за наукову та міжна-
родну діяльність Університету «Україна», доктор педагогічних наук,
доцент, заступник Голови Організаційного комітету;
БАЗИЛЕНКО Анастасія Костянтинівна, завідувач кафедри соціаль-
ної роботи і педагогіки Університету «Україна», кандидат психоло-
гічних наук;
ІЛІНІЧ Світлана Юріївна, заступник директора Вінницького інсти-
туту Університету «Україна», кандидат філологічнх наук;
КИРИЛЕНКО Вадим Валентинович, начальник управління госпо-
дарської роботи Університету «Україна»;
КОЛЕСНИКОВА Ніна Петрівна, директор бібліотеки Університету
«Україна»;
КОРОТЄЄВА Антоніна Вікторівна, професор кафедри туризму, до -
ку ментних та міжкультурних комунікацій Університету «Україна»,
кандидат економічних наук;
НІКУЛІНА Ганна Федорівна, начальник науково-дослідної частини
Університету «Україна», кандидат технічних наук;
ОМЕЛЬЧЕНКО Олена Валеріївна, начальник відділу науки, міжна-
родної діяльності та інклюзивної освіти Вінницького інституту Уні -
верситету «Україна»;
ПІДДЯЧА Віра Олександрівна, в.о. президента студентського само-
врядування Університету «Україна»;
РЕСЕНЧУК Юлія Вікторівна, директор Центру інклюзивних тех-
нологій навчання Університету «Україна»;
ТАЛАНЧУК Ірина Володимирівна, начальник служби Президента
Уні верситету «Україна», юрисконсульт.



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
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09:30 –
10:00

Реєстрація, вітальна кава.

10:00 –
10:40  

Відкриття Конференції 
Петро Таланчук, Президент Університету «Україна»
Марсель Рьотіг, директор Представництва Фонду ім. Фрід -
рі ха Еберта в Україні
Олександр Третьяков, Голова Комітету Верховної Ради
України у справах ветеранів та осіб з інвалідністю
Андрій Шевцов, директор Департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і
науки України, доктор педагогічних наук, професор 
Юрій Крикунов, директор Департаменту соціальної політики
Київської міської державної адміністрації

10:40 –
11:40

Українська освіта: шлях до інклюзії.
Що вдалось реалізувати? Що ще потрібно зробити? Наскільки
реально виконати поставлені цілі? Як подолати стереотипи? 
Алла Колупаєва, заступник директора Інституту спеціальної
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН Ук -
раїни, чл.- кор. НАПН України, доктор педагогічних наук,
професор
Лариса Байда, начальник відділу нормативно-правового та
юридичного забезпечення діяльності, взаємодії з органами
державної влади, громадськими та міжнародними організа-
ціями у сфері соціального захисту людей з інвалідністю
Національної асамблеї осіб з інвалідністю України
Лариса Самсонова, генеральний директор Директорату інк-
люзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки
України 

11:40 –
12:00    

Перерва. Кава-брейк

12:00 –
13:00

Інклюзія в освіті: міжнародний досвід.
Чи відрізняється інклюзія за кордоном і в Україні? Що із закор-
донного досвіду може бути корисним для української освіти
і навпаки?
Люда Радзевічене, професорка факультету соціального благо-
получчя і фізичного виховання Шяуляйського університету,
Литва 
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12:00 –
13:00

Ліна Мілюнієнє, викладач факультету соціального благопо-
луччя і фізичного виховання Шяуляйського університету,
Литва
Вільма Навіцкене, викладач факультету соціального благо-
получчя і фізичного виховання Шяуляйського університету,
Литва
Ремігіюс Бубніс, віце-ректор з навчальної роботи
Шяуляйського університету, Литва
Сігітас Даукілас, професор Університету Вітаутаса Великого,
Литва
Лайл Кауфманн, PhD зі спеціальної педагогіки, Канзаська
публічна школа, США

13:00 –
14:00

Перерва. Обід.

14:00 –
15:30

Інклюзія: кращі соціальні ініціативи та власний досвід.
Яка соціальна активність здатна формувати інклюзивне сере-
довище? Які соціальні ініціативи потрібні в Україні сьогодні?
Як залучити людей до важливих соціальних ініціатив? 
Леся Миськів, доктор юридичних наук, голова ГО «Право на
щастя»
Уляна Пчолкіна, членкиня правління Всеукраїнського об’єд-
нання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації»
Олена Осмоловська, Письменниця, видавчиня, доцент
Київського університету імені  Бориса Грінченка
Олена Олійник, голова громадської організації
«Всеукраїнський інтеграційний рух «ВІР в Україну», керів-
ниця соціального проекту «Книги, що говорять»



С Е К Ц І Ї

Секція 1. Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: міждис-
циплінарний підхід
21.11. 2018 р., 14:00   Аудиторія 205, корпус 3
Керівники: Базиленко Анастасія Костянтинівна, к. психол. н.,

завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки
Cекретар: Жутник Юлія Олександрівна, магістрант 

Секція 2. Психолого-педагогічні основи професійного становлення та
самореалізації молоді в інклюзивному освітньому середовищі
21.11. 2018 р., 14:00                                           Аудиторія 301, корпус 3
Керівники: Сердюк Людмила Захарівна, д. психол. н., професор

Федорченко Ірина Миколаївна, к. філос. н., доцент
Секретар: Волнушкіна Галина Володимирівна, старший викладач

Секція 3. Медична, фізична та спортивна реабілітація людей з інвалідністю
21.11. 2018 р.,   14:00                                         Аудиторія 303, корпус 3
Керівники: Адирхаєв Сослан Георгійович, д.пед.н., доцент 

Кулакова Тетяна Борисівна, к.мед.н., Заслужений
лікар України 

Cекретар:   Колядич Оксана Іванівна, старший викладач 

Секція 4. Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю
21.11. 2018 р., 14:00                                          Аудиторія 406,  корпус 2
Керівники: Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., доцент

Сарана Сергій Володимирович, к.ю.н., доцент  
Cекретар: Вербовецька Аніта Вадимівна, фахівець 

Секція 5. Правові та організаційні засади формування та розвитку інк-
люзивного освітнього середовища
21.11. 2018 р.,   14:00                     Аудиторія  406, корпус 2
Керівники: Фрицький Юрій Олегович, д.ю.н., професор

Луцько Владислав Петрович, старший викладач 
Секретар: Панасюк Анастасія Олександрівна, фахівець 
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Секція 6. Інженерні аспекти продуктів оздоровчого харчування та еко-
логії довкілля
21.11. 2018 р.,  14:00                                         Аудиторія 203, корпус 3
Керівники: Калакура Марія Михайлівна, к.т.н., професор

Ратушенко Антоніна Тарасівна, к.т.н., доцент
Секретар: Плющенко Анна Андріівна, фахівець 

Секція 7. Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання
21.11. 2018 р.,   14:00            Аудиторія  203, корпус 2
Керівники: Забара Станіслав  Сергійович, д.т.н., професор

Одрібець Наталія Василівна, к.фіз-мат.н., доцент
Секретар: Охріменко Ольга Всеволодівна, старший викладач

Секція 8. Наукові напрями дизайну безбар’єрного архітектурного се -
ре довища
21.11. 2018 р.,    12:00                           Аудиторія  38, вул. Хорива, 1-Г
Керівники: Гук Леонід Йосипович, Заслужений працівник культури

України, доцент
Хавхун Галина Миколаївна, к.архіт., доцент 

Секретар:  Безуглова Людмила Василівна, фахівець 



Секція 1
ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ:

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

21.11. 2018 р., 14:00                                           Аудиторія 205, корпус 3
Керівники: Базиленко Анастасія Костянтинівна, к. психол. н.,

завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки
Cекретар: Жутник Юлія Олександрівна, магістрант 
Liuda Radzeviciene, Professor, Department of Social Welfare Studies and
Physical Education of Šiauliai University, Lithuania;
Lina Miliuniene, Lecturer, Department of Social Welfare Studies and Phy -
sical Education of Šiauliai University, Lithuania;
Vilma Navickiene, Lecturer, Department of Social Welfare Studies and Phy -
sical Education of Šiauliai University, Lithuania;
Applied physical activities, self-realization and leisure time of persons with
disabilities

Бабчук Г. І., викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної
культури і спорту Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна». 
Особливості інклюзивної освіти для дітей з об меженою руховою активністю

Базиленко А.К., к.псих.н., завідувач кафедри соціальної роботи та пе -
дагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Соціальна справедливість в інклюзивному суспільств

Бацман О.С., ст.викладач кафедри соціальної роботи Полтавського
інституту економіки і права Університету «Україна»;
Бондаренко П.І., ст. викладач кафедри управління та адміністрування
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Соціальне конструювання «статі» особи з інвалідністю (за результатами
соціологічного дослідження)

Богун В.С., практикуючий психолог-консультант, арт-терапевт,тренер
з розвитку гармонічної особистості (Німеччина);
Бойченко Л. Д., к.і.н., доцент кафедри фізичної реабілітації та фі -
зичного виховання Полтавського інституту економіки і права.
Інклюзивна освіта в країнах Європи: аспекти розвитку
Бородіна О.С., к.п.н., доцент кафедри соціально-реабілітаційних тех но -
логій Житомирського економіко-гуманітарного інституту Уні вер си те -
ту «Україна».
Конкретизація доцільності використання поняття «особи з особливими освіт -
німи потребами» у педагогічній науці
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Бундак О.А., к.і. н., доцент, заступник директора з науково-методичної
роботи Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».
Специфіка організації навчання дітей з порушенням опорно-рухового апа-
рату (ОРА)

Войціх І.В., к.пед.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи
Хмельницького інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Інтегроване освітнє середовище як засіб задоволення особами з інвалід-
ністю своїх потреб отримання освіти

Гевчук Х.І., студентка І курсу спеціальностей «Журналістика» та «Право»
Університету «Україна».
Журналістика, інвалідність і суспільство – реалії та перспективи

Герасименко Л.Б., к.пед.н., доцент кафедри психології, соціальної ро -
боти та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Універ ситету
«Україна».
Особливості сучасних підходів до формування інклюзивного освітнього
середовища

Горлачов О. С., канд. психол. наук, доцент, докторант кафедри сурдо-
педагогіки та сурдопсихології імені М. Д. Ярмаченка факультету спеці-
альної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університе-
ту імені М.П. Драгоманова.
Особливості використання міміко-жестового мовлення в структурі інтег-
рованого навчання дітей з порушеннями слуху

Гречко Дарина, студентка магістратури спеціальності «Соціальна робо-
та» Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Аспекти підтримки батьків, які виховують дитину з комплексними по -
рушеннями у розвитку 

Григораш-Авдєєва О.М., студентка магістратури спеціальності «Со ці -
альна робота» Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Системний підхід у соціальній роботі з сім’ями, які перебувають у склад них
життєвих обставинах через проблему недуги

Губар С. Ю., старший викладач кафедри сурдопедагогіки та сурдопси-
хології імені М.Д. Ярмаченка Національного педагогічного універси-
тету імені М.П. Драгоманова.
Особливості розвитку мовлення учнів з порушенням слуху в інклюзивній
формі навчання



Гуцало О.В., студентка магістратури спеціальності «Соціальна ро бота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універ ситету
«Україна».
Організація соціальної роботи з людьми похилого віку в Україні

Данилюк Л.В., к.філол.н., доцент, доцент кафедри перекладу та іноземних
мов Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Навчання дітей з інвалідністю (досвід Канади) 

Дікова-Фаворська О.М., професор, д. соціол. н., завідувач кафедри управ -
ління професійною освітою Національного авіаційного університету.
Нові виклики інклюзії в Україні

Докучина Т.О., к.пед.н., доцент кафедри корекційної педагогіки та інк-
люзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка.
Інклюзивна компетентність викладачів закладів вищої освіти

Євдокимова В.В., к. соц. наук, доцент кафедри соціальної роботи та
педагогіки інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Переваги інтегрованого освітнього середовища у сучасному світі

Єрмакова І.П., к.пед.н., доцент, директор Миколаївського коледжу
Університету «Україна».
Теоретичні аспекти формування дослідницької компетентності майбут-
нього фахівця в інклюзивному освітньому середовищі ЗВО

Жутник Ю.О., студентка магістратури спеціальності «Соціальна робо-
та» Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Особливості забезпечення успішного переходу молоді з особливими освіт-
німи потребами від навчання до працевлаштування

Завгородній А.В., к.ф.-м.н., доцент кафедри економіки та управління
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
«Університету «Україна»;
Завгородня О.А., заслужений працівник освіти України, начальник від-
ділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації.
Інклюзивний освітній простір через систему загальноосвітньої, позашкільної,
вищої освіти

Закусило О.Ю., старший викладач Луцького інституту розвитку люди-
ни Університету «Україна».
Принципи розвитку інклюзивної освіти
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Іваницька Н.Л., д. філол. н., професор, професор кафедри методики
філологічних дисциплін і стилістики української мови, Вінниць кий
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Формування базових компетентностей щодо роботи в інклюзивному освіт -
ньому середовищі у майбутніх учителів української мови та літератури

Іванова І.Б., к. пед. н, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Оcобливості використання сучасних інформаційних технологій в інклю-
зивній групі спеціальності «Соціальна робота»

Кандюк-Лебідь С.В., викладач кафедри права та суспільно-поведінко-
вих наук Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку люди-
ни «Україна».
Проблеми видруку літератури для осіб з порушенням зору в Україні

Кравчук Л.С., к.п.н., доцент, професор кафедри здоров’я людини
і фізичної реабілітації Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»;
Савчук О.І., старший викладач кафедри здоров’я людини і фізичної
реабілітації Хмельницького інституту соціальних технологій Уні -
верситету «Україна».
Професійна компетентність викладача у процесі педагогічної діяльності

Каркач А.В., старший викладач кафедри соціальної роботи Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Споживання освітніх послуг літніми людьми з інвалідністю у контексті
соціальниї трансформацій 

Клевака Л.П., к.п.н., доцент кафедри соціальної роботи Пол тавсь кого
інституту економіки і права Університету «Україна».
Організація процесу навчання нечуючих студентів

Клочкова Ю.В., викладач кафедри спеціальної педагогіки та спеціаль-
ної психології Хортицької національної академії.
Система інклюзивного навчання в умовах вищих навчальних закладів

Ковтун О.С., к.соціол.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи,
Хмельницького інституту соціальних технологій Універ ситету «Україна»;
Баранова С.С., студентка магістратури спеціальності «Соціальна робота»
Хмельницького інституту соціальних технологій Універ ситету «Україна».
Соціальна інклюзія в контексті дисфункціональності державної політики



Колупаєва А.А., доктор педагогічних наук, професор, заступник ди ректора
з наукових питань Інституту спеціальної педагогіки і психології імені
Миколи Ярмаченка НАПН України, член-кореспондент НАПН України.
Сучасні концепти інклюзивного навчання — орієнтири для педагогів

Комар Ю.М., доктор наук з державного управління, професор, профе-
сор кафедри менеджменту Інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»;
Дубас Р.Г., доктор економічних наук, доцент Університету «Україна».
Створення концептуальної моделі творчого управління процесом форму-
вання повноцінного здоров’я людини 

Кононова М.М., кандидат психологічних наук, доцент, Пол тав ський
національний  педагогічний університету імені В.Г. Короленка.
Психолого-педагогічна готовність майбутніх дефектологів до роботи
в умовах інклюзивної освіти

Корабльова О.О., викладач кафедри психології та соціальної роботи
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету  «Україна».
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в контексті фор-
мування інклюзивного середовища для студентів з особливими освітніми
потребами

Коргун Л.М., к. пед.наук, доцент кафедри сімейної та спеціальної пе -
дагогіки і психології Південноукраїнського національного педагогіч-
ного університету імені К.Д.Ушинського.
Завдання закладів вищої освіти щодо інтегрованого навчання осіб з об -
меженнями життєдіяльності

Кравцова І.В., студентка І курсу спеціальності «Право» Тер но піль -
ського коледжу Університету «Україна».
Роль студентського колективу в соціалізації осіб з особливими освітніми
потребами

Крайник К.В., асистент викладача кафедри перекладу та іноземних мов
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Інклюзивна освіта (досвід Австрії)

Ленів З.П., к.пед.н., доцент кафедри логопедії та логопсихології
факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педаго-
гічного університету імені М. П. Драгоманова.
Реалізація командно-індивідуального підходу в процесі формування інк-
люзивного освітнього простору початкової школи
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Лускало Н.В., студентка 2 курсу магістратури кафедри соціальних тех-
нологій Вінницького інституту Університету «Україна».
Інклюзивна освіта. Освітня робота з дітьми із інвалідністю в Україні

Лучко Ю.І., к.пед.н., доцент кафедри інформаційної справи та еконо-
мічних дисциплін Хмельницького інституту соціальних технологій Уні -
верситету «Україна».
Особливості співпраці інклюзивно-ресурсних центрів та навчальних
закладів інклюзивної орієнтації в Хмельницькій області

Мазуркевич О.П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних
технологій Вінницького інституту Університету «Україна»;
Гавриш О. Ю., студент 1-го курсу магістратури, групи ІБС-11м-18.
Соціальна адаптація осіб з інвалідністю через інклюзивну освіту

Мазуркевич О.П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних
технологій Вінницького інституту Університету «Україна»;
Дорош В.Р., студент І курсу, група ІБС 11м-18 спеціальності «Інфор ма ційна,
бібліотечна та архівна справа» Вінницького інституту Універ ситету «Україна».
Проблеми соціальної адаптації осіб з інвалідністю та учасників АТО в умо-
вах інклюзивного освітнього середовища

Мазуркевич О.П., кандидат культурології,доцент кафедри соціальних
технологій Вінницького інституту Університету «Україна»;
Лисиця Н.С., І курс, група ІБС 11м-18 спеціальності «Інформаційна, біб-
ліотечна та архівна справа» Вінницького інституту Університету «Україна».
Інклюзія в Україні та її головні принципи втілення в систему освіти 

Маніло Ю.В., к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент кафедри фізичної тера-
пії, ерготерапії та фізичного виховання Хмельницького інституту соці-
альних технологій Університету «Україна».
«Індекс інклюзії» інклюзивна освіта для дітей з інвалідністю

Мартинюк Т.А., к.п.н., доцент, доцент кафедри соціальної роботи та
педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки.
Соціальна інтеграція молоді з інвалідністю як невід’ємна складова соці-
альної політики   

Михальська А.В., студентка 3 курсу кафедри соціально-реабілітацій-
них технологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна».
Проблеми соціальної реабілітації осіб з інвалідністю



Мірошніченко Т.О., студентка 31 групи, факультету  психолого-педаго-
гічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного уні-
верситету.
Сутність і завдання оцінювання осіб з особливими освітніми потребами

Монтрін І.І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту туризму, докумен-
тних та міжкультурних комунікацій Університету  «Україна».
Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм в Україні

Мороз І.І., політ.н., доцент кафедри права Хмельницького інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Викладання «політології» в інклюзивному освітньому середовищі

Мужичук Н.Р., студентка IV курсу спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».
Особливості організації навчального процесу для людей з інвалідністю
(в інвалідному візку)

Мулярчук Г.О., cт. викладач кафедри менеджменту та туризму Жи то -
мирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна».
Функціональні обмеження здоров’я – не обмеження для вивчення інозем-
них мов

Наконечна Л.М., аспірантка Інституту спеціальної педагогіки та пси-
хології імені М.Ярмаченка  НАПН України.
Системні чинники інклюзивного навчання в країнах Північної Америки та
Україні

Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»;
Катков А. Д., студент 4 курсу, спеціальності «Маркетинг» Університету
«Україна».
Проблема формування у суспільстві позитивного ставлення до дітей з ін -
валідністю

Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»;
Комлик Д.Р., студент 4 курсу,спеціальності «Фінанси і кредит» Уні -
верситету «Україна».
Соціальна адаптація дітей з інвалідністю
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Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»;
Мусієнко О.В., студент 4 курсу,спеціальності «Фінанси і кредит»
Університету «Україна».
Проблеми інклюзивної освіти

Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»;
Пещанська К.А., 4 курс,група ЗМК41/15, спеціальність «Маркетинг»
Університету «Україна».
Соціальна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями здоров’я

Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»;
Яріна О.І., студент 4 курсу,спеціальності «Фінанси і кредит» Універ си -
тету «Україна».
Інклюзивна освіта в Україні: як будуть вчитися особливі діти

Ничипоренко І.В., студент групи ЗФН41/15 спеціальності «Фінанси і кре-
дит» Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна».
Проблемні аспекти соціальної інклюзії в здобутті освіти людьми з інва -
лідністю

Неясов В.В., студент спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».
Організація комплексного супроводу студентів з інвалідністю у процесі на -
вчання в луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна»

Оношко Т.В., студентка 31 групи факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
Реалізація інклюзії в освітньому просторі України на сучасному етапі

Островська Н.О., к. пед. н., доцент кафедри психології та соціальної
роботи Хмельницького інституту соціальних технологій Університету
«Україна».
Соціально-педагогічна діяльність територіальної громади з дітьми та мо -
лоддю з інвалідністю

Присяжнюк О.М., к.філол.н., доцент, доцент кафедри українознав-
ства, Київський національний університет будівництва і архітектури.
Інклюзивне навчання студентів-філологів в університетах України



Присяжнюк О.М., к.філол.н., доцент, доцент кафедри української і іно -
земної філології та перекладу, Інститут філології та масових комуніка-
цій Університету «Україна».
Мовно-освітня інклюзія людей зрілого віку в університетах Європей ського
союзу

Петренко Т.В., ст. викладач кафедри автомобільного транспорту Ін же -
нерно- технологічного інституту Університету «Україна».
Становлення комунікативних зв’язків з учнями в інклюзивному освітньо-
му просторі

Плотнікова Л.О., студентка 31 групи факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
Сутнicть i зaвдaння oцiнювaння нaвчaльних дocягнeнь учнiв з ocoбливими
ocвiтнiми пoтpeбaми

Попова О.К., студентка 31 групи Факультет психолого-педагогічної
освіти та мистецтв Бердянський державний педагогічний університет.
Інклюзивна освіта як модель соціального устрою

Потапенко А.С., студентка 31 групи факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання

Ратушенко А.Т., к.т.н., доц., доцент кафедри технології харчування  Уні -
верситету «Україна»;
Жидко Н.О., магістранта 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Формування управлінської культури студентів – майбутніх педагогів

Рябокінь Н.О., к.філол.н., доцент, доцент кафедри перекладу та іноземних
мов Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Інклюзивна освіта (досвід Німеччини)

Садова А.П., директор загальноосвітнього навчального закладу ІІ–ІІІ сту -
пенів «Вечірня (змінна) спеціальна школа №27» міста Києва
Особливості професійної компетентності педагогів вечірнього загально-
освітнього закладу  для осіб з особливими освітніми потребами

Савицька А.Ю., асистент кафедри соціально-реабілітаційних техноло-
гій Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна».
Особи з інвалідністю як група соціально виключеної молоді
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Сивопляс О.В., доцент кафедри спеціальної освіти, здоров’я та соціаль-
ного забезпечення Миколаївського міжрегіонального інституту роз-
витку людини Університету «Україна».
Інклюзивна освіта. Наукові засади, проблеми і перспективи впроваджен-
ня в ВНЗ

Симон О.В., студент магістратури спеціальності «Соціальна робота» Жи -
томирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна».
Інклюзивна дистанційна освіта для людей з інвалідністю

Синиця П.В., студентка І курсу спеціальності «Право» Тернопільського
коледжу Університету «Україна».
Рівний доступ до освіти та адаптація молоді з особливими освітніми по -
требами

Старєва А.М., к.пед.н., доцент, директор Миколаївський міжрегіо-
нальний інститут розвитку людини Університету «Україна».
Формування професійної компетентності науково-педагогічних працівни-
ків до роботи в інклюзивному освітньому середовищі

Cтонога Ю.А., студентка магістратури Інституту соціальних технологій
Університету «Україна».
Можливості соціальної роботи у вирішенні соціально-психологічних про-
блем людей похилого віку

Струць В.П., студент II курсу магістратури Чернігівського національ-
ного технологічного університету;
Захаріна М.І., ст..викладач Чернігівського національного технологіч-
ного університету.
Соціальна робота з дітьми з інвалідністю

Сухорукова А.І., студентка ІІ курсу спеціальності «Дизайн» Тер но -
пільського коледжу Університету «Україна».
Переваги та проблеми інклюзивної освіти

Лещук А.І., студентка 3 курсу факультету психолого-педагогічної осві-
ти та мистецтв, Бердянський Державний Педагогічний Університет.
Інклюзивна освіта в початковій школі

Ломовська О.В., cтудентка 31 групи, факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
Курикулум навчального та корекційно розвивального процесів. Модифі ка -
ція й адаптація курикулуму



Тимкова В.А., к. філол. н., доцент, завідувач кафедри української та
іноземних мов, Вінницький національний аграрний університет
Розвиток наукового фахового мовлення  умовах інклюзивного освітнього
середовища

Товста С.П., адвокат, ст. викладач кафедри правознавства Пол тав -
ського інституту економіки і права Університету «Україна».
Соціалізація особистості в сучасних умовах

Товт І.С., к. і. н., доцент, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної
та архівної справи Білоцерківського інституту економіки та управлін-
ня Університету «Україна»;
Чаюн Ю.С., студентка магістратури Білоцерківского інституту еконо-
міки та управління Університету «Україна».
Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Тодорюк Ф.Я., студентка 31 групи факультету психолого-пелогогічної
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
Поняття про інклюзивну освіту: її мета, завдання та принципи  

Удич З.І., к.пед.н., керівник інклюзивно-ресурсного центру ТНПУ
ім. В. Гнатюка; доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тер но -
пільського національного педагогічного університету ім. Володимира
Гнатюка.
Функціональні можливості інклюзивно-ресурсного центру у структурі
вищої педагогічної освіти

Хаджар Р., гр. МО-21/17,студентка Інституту економіки та менедж -
менту Університету «Україна»;
Борейко В.С., гр. КД-31/16 студентка Інституту економіки та менед-
жменту Університету «Україна»;
Фурман С.С., ст.викладач, кафедри фінансів та обліку Інституту еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна».
Урядова допомога людям з інвалідністю в ісламських країнах

Хомич І.В., студентка II курсу магістратури  Чернігівського національ-
ного технологічного університету;
Захаріна М.І., ст. викладач, Чернігівський національний технологіч-
ний університет.
Соціально-психологічний супровід  сімей, що  виховують  дитину  з інвалід -
ністю
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Чайковський М.Є., д. пед. н., професор, директор Хмельницького інс -
титуту соціальних технологій Університету «Україна».
Складові соціально-педагогічної роботи в умовах інклюзивного освітнього
простору закладу вищої освіти

Чеботарьова А.М., кандидат філол.н.,доцент, доцент кафедри перекладу
та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права Уні вер -
ситету «Україна».
Вплив сучасних технологій на навчання студентів з інвалідністю в США

Чернишова К.О., студентка 31 групи факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
Інклюзивні школи – ефективні школи

Шкляр І.Д., гр. КД-31/16, Інститут економіки та менеджменту Уні вер -
ситету «Україна»;
Фурман С.С., ст.викладач, кафедра фінансів та обліку, Інститут еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна».
Закордонний досвід надання стипендій студентам особам з інвалідністю

Шахова В.В., асистент кафедри перекладу та іноземних мов Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Інклюзивне навчання в університетах та коледжах Канади

Юрчук Л.В., к.і.н., доцент кафедри психології, соціальної роботи та гу -
манітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна».
Особливості фандрайзингової діяльності в соціальній сфері України: у кон -
тексті сучасних форматів

Якименко Я.В., ст. викл., кафедри перекладу та іноземних мов Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Інклюзивна освіта (досвід Іспанії)

Ягодзінський С.М., студент магістратури Інституту соціальних техно-
логій Університету «Україна».
Реалізація соціального капіталу як технологія роботи з людьми похилого
віку з  інвалідністю

Ячменьова О.В., студентка 31 групи факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
Батьки та інклюзія



Секція 2
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

21.11. 2018 р., 14:00                                                 Аудиторія 301, корпус 3
Керівники: Сердюк Людмила Захарівна, д.психол.н., професор

Федорченко Ірина Миколаївна, к.філос.н., доцент
Секретар: Волнушкіна Галина Володимирівна, старший викладач

Дика Л.Л., к.філол.н., доцент, доцент кафедри інформаційної справи
та економічних дисциплін Хмельницького інституту соціальних техно-
логій Університету «Україна»;
Голярдик Н.А., к.психол.н., ст. викладач кафедри психології та мораль-
но-психологічного забезпечення Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б.Хмельницького.
Психолого-педагогічні аспекти формування інклюзивного освітнього
середовища

Добровіцька О.О., старший викладач кафедри інформаційної справи та
економічних дисциплін Хмельницького інституту соціальних техноло-
гій Університету «Україна».
Створення толерантного освітнього простору в інклюзивному середовищі
як ефективний вплив на формування майбутнього фахівця

Довгалюк Д.М., студентка групи ЗОО-15-1 спеціальності «Облік і аудит»
Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна».
Проблема психологічної реабілітації дітей-переселенців із зони АТО

Дубчак Г.М., доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри
психології Університету «Україна».
Аналіз стратегій копінг-поведінки сучасних студентів

Дяченко О.А., студентка 3 курсу, спеціальність «Психологія», Ки їв -
ський національний економічний університет імені Вадима гетьмана;
Лавриненко Д.Г., старший викладач кафедри педагогіки та психології, Ки -
ївський національний економічний університет імені Вадима гетьмана. 
Особливості управлінських конфліктів в умовах організації

Дяченко Г.Д., студентка 4 курсу,спеціальності «облік і аудит» Інституту
економіки та менеджменту Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна».
Проблема психологічної реабілітації учасників АТО
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Желудков Я.А., студент ІІІ курсу спеціальності «Психологія», Дніп -
ровська філія Університету «Україна».
Значення самореалізації в суспільстві людей в умовах інклюзії

Зарубінська І.Б., д.пед.н., професор, проректор Державного універси-
тету інфраструктури та технологій.
Формування соціальної компетентності студентів з інвалідністю як соці-
ально-педагогічна проблема

Заіка В.М., к. псих. н., ст. викладач кафедри соціальної роботи Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Психологічні особливості хворих на виразкову хворобу шлунка і дванад-
цятипалої кишки

Іванюк І.Я., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та соці-
ального забезпечення; Луцький інститут розвитку людини Універси -
тету «Україна»;
Кушпетюк О.І., к.іст.н., доцент, доцент кафедри інформаційної діяльнос-
ті та туризму, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна».
Психолого-педагогічні умови професійного становлення осіб з інвалідністю

Кондратюк С.М., к.психол.н., доцент, завідувач кафедри психології та
соціальної роботи, Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна».
Подолання психотравмуючих ситуацій студентами з інвалідністю 

Константінова С.В., викладач кафедри інформаційної справи та еконо-
мічних дисциплін, Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна».
Навчання іноземних мов в аспекті компетентісного підходу в умовах інк-
люзивного освітнього простору

Кравченко О.О., д.пед.н., доцент, декан факультету соціальної та пси-
хологічної освіти Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини;
Войтовська А.І., аспірантка Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини;
Чупіна К.О., магістрантка Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини.
Можливості інклюзивного туризму щодо соціально-психологічної реабілі-
тації студентської молоді



Круглик О.П., к.пед.н., доцент, Національний педагогічний універси-
тет імені М.П.Драгоманова.
Особливості розвитку міжособистісних стосунків учнів з порушеннями
слуху в інклюзивному середовищі

Кузава І.Б., д.пед.н., професор, завідувач кафедри філології та методи-
ки початкової освіти Східноєвропейського національного університе-
ту імені Лесі Українки.
Інклюзивна освіта як шлях гуманізації суспільства

Кучеренко Я.О., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Пси -
хологія»  Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Психореабілітаційна робота з батьками, які виховують дітей з інвалідністю

Лаухіна Т.О., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Пси хо -
логія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Особливості адаптації сучасних дітей до навчання у школі

Левицька Л.В., к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології та соці-
альної роботи, Хмельницький інститут соціальних технологій Універ -
ситету «Україна».
Педагогічний супровід навчання студентів з інвалідністю

Лещенко Д.Р., студентка 3 курсу факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв, Бердянський державний педагогічний університет. 
Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти

Лисенкова І.П., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри
спеціальної освіти, здоров’я та соціального забезпечення, Микола їв ський
міжрегіональний інститут розвитку людини Університету«Україна».
Детермінанти емоційного розвитку дітей  з когнітивними порушеннями

Ляшенко В.В., доцент кафедри підприємництва, управління та адмі-
ністрування, Миколаївський міжрегіональний інститут Університету
«Україна». 
Інклюзивна освіта осіб з інвалідністю та система дисциплін напряму без-
пеки життєдіяльності людини

Мiшурова Л.А., студентка магістратури, групи ЗПЛ-51/17Мдв спеціальнос-
ті «психологія» інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Психологiчнi особливостi мотивацiї професiйної дiяльностi персоналу
організації
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Монахова Н.В., студентка магістратури, спеціальності «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Ґендерна специфіка ціннісних орієнтацій студентів технічного вищого
навчального закладу

Орлова Г.В., студентка 2-го курсу магістратури спеціальності «Пси -
хологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Адаптація учнів перших класів Нової української школи методами арт-
терапії

Охонько О.Е., студентка 2 курсу магістратури  заочної форми навчан-
ня спеціальності 053-психологія, групи ЗПЛ- 51/17 мДВ, Інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Психологічні чинники формування самосприйняття особистості

Павленко І.С., магістр кафедри психології, Інститут соціальних техно-
логій Університету «Україна».
Схильність до ризику як фактор обрання стратегій поведінки особистості

Петінов Я.М., студент магістратури спеціальності «Психологія», КЗВО
«Вінницька академія неперервної освіти», психолог ТОВ «Чотири лапи
Україна»
Психофізіологічний добробут учасників людино-тваринної взаємодії у на -
вчанні з твариною 

Польовик О.В., к. пед. н., доцент кафедри психології та соціальної ро боти
Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Соціальна адаптація студентів з особливими освітніми потребами до на -
вчально-виховного процесу закладу вищої освіти

Примак Т.Л., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Пси -
хологія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Корекція  емоційної сфери особистості методом саногенного мислення
Ю.М.Орлова

Проскуренко Д. П., студентка 3 курсу, спеціальність «Психологія», Ки -
ївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
Лавриненко Д. Г., старший викладач кафедри педагогіки та психології,
Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана.
Позитум-підхід у роботі з персоналом організації



Сердюк Л.З., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри
психології, Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Завірюха В.В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
психології, Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Фактори психологічного благополуччя студентів

Сендецька Я.П., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Пси -
хологія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Вплив самооцінки особистості на рівень її комунікативних умінь

Сидоренко О., студентка магістратури спеціальності «Психологія», Інс -
титут соціальних технологій Університету «Україна».
Особливості когнітивної сфери особистості у представників різних професій

Стельмах Д.М., студентка магістратури спеціальності «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Новітні експериментальні дослідження психофізичного виховання дітей
які відповідають сучасним тенденціям суспільства

Тетляшова М.М., студентка магістратури спеціальності «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Психологічний вплив телевізійної реклами на дітей молодшого шкільного
та підліткового віку

Тітаренко С.А., к.пед.н., доцент кафедри дошкільної педагогіки і психоло-
гії Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Дов женка.
Забезпечення психологічного супроводу інклюзивної освіти в закладі до -
шкільної освіти

Ткаченко В.І., студент магістратури спеціальності «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Харизма як психологічна особливість лідера

Філіп’єва В.І., викладач суспільних дисциплін державного професійно-
технічного навчального закладу Межівського професійно-технічного
училища.
Психологічні особливості гуманних взаємин між викладачем та учнем ПТУ
в інклюзивному освітньому просторі

Хоміцький М. Є., к.мед.н., доцент каф. психіатрії, психотерапії, загаль-
ної та медичної психології, наркології та сексології, Запорізький дер-
жавний медичний університет.
Показники стійкого зниження/втрати працездатності при ендогенних
психозах з періодичним перебігом
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Хоміцький М.Є., к. мед.н., доцент каф. психіатрії, психотерапії, загаль-
ної та медичної психології, наркології та сексології, Запорізький дер-
жавний медичний університет.
Показники працевлаштованності та рівня освіти у пацієнтів з періодични-
ми ендогенними психозами

Хомчук О.П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри права та
суспільно-поведінкових наук, Білоцерківський інститут економіки та
управління Університету «Україна».
Умови формування соціально-психологічної адаптації студентів з інвалідністю

Чорноус Н.С., студент магістратури спеціальності «Психологія»,
Вінницький інститут Університету «Україна».
Формування лідерських якостей студентів з інвалідністю в умовах інклю-
зивного навчання.

Шамич О.М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фі зич -
ної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна».
Психологічні особливості самоорганізації особистості в параолімпійсько-
му спорті

Швацька О.Є., студентка магістратури спеціальності «Психологія»,
Інс титут соціальних технологій Університету «Україна».
Психологічні чинники подолання Інтернет залежності у підлітків

Шевченко О.А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціаль-
ної освіти, здоров’я та соціального забезпечення, Миколаївський між-
регіональний інститут розвитку людини Університету «Україна».
Психологічна готовність педагога до інклюзивної  освіти: сутність і структура



Секція 3
МЕДИЧНА, ФІЗИЧНА ТА СПОРТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

21.11. 2018 р.,   14:00                                               Аудиторія 303, корпус 3
Керівники: Адирхаєв Сослан Георгійович, д.пед.н., доцент 

Кулакова Тетяна Борисівна, к.мед.н., Заслужений
лікар України  

Cекретар:   Колядич Оксана Іванівна, старший викладач

Адирхаєв С.Г., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту
соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєва Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету
«Україна»;
Житовоз М.П., аспірант кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Університету «Україна».
Фізичне виховання в контексті інклюзивної освіти студентської молоді

Базалінська Л. В., магістрант спеціальності «Фізична терапія та ерготе-
рапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Шамич  О. М., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізич-
ного виховання кандидат педагогічних наук, доцент.
Фізична реабілітація при надлишковій вазі

Бойко Г.М., д.пед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабіліта-
ції та фізичного виховання, Полтавський інститут економіки і права
Університету «Україна»;
Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент, доцент кафедри фізичного виховання,
спорту та здоров’я людини, Полтавський національний технічний уні-
верситет імені Юрія Кондратюка.
Фізична рекреація як фактор відновлення та збереження психофізичного
здоров’я осіб з інвалідністю

Бут М.О., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєва Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафед-
ри фізичної терапії, ерготерапії та   фізичного виховання Університету
«Україна».
Фізична терапія  при порушеннях  опорно-рухового апарату у дітей молод-
шого шкільного віку
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Ватоліна Л. А., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєв С.Г., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Корекційний фізіотерапевтичний супровід школярів з ДЦП в умовах нової
української школи.

Вітек Т.Л., студентка 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних тех-
нологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універси те -
ту «Україна».
Вплив засобів фізичної реабілітації на фізичний розвиток дітей з пору-
шеннями зору

Вигівська М.В., студентка магістратури кафедри здоров’я людини і фі -
зичного виховання, Інститут соціальних технологій Університету «Ук -
раїна».
Лікувальна гімнастика при артритах та артрозах

Волошин Є.А., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєв С.Г., д.п.н. старший викладач кафедри фізичної терапії, ерго-
терапіїї та фізичного виховання, Інститут соціальних технологій
Університету «Україна».
Система кінезотерапії як сучасний метод фізичної терапії при захворю-
ваннях опорно-рухового апарату

Гета А.В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізично-
го виховання, Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна».
Проблеми організації фізичного виховання та фізичної реабілітації сту-
дентів вищої школи

Горкуша М.В., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєв С.Г., д.п.н. старший викладач кафедри фізичної терапії, ерго-
терапіїї та фізичного виховання, Інститут соціальних технологій
Університету «Україна».
Фізична терапія людини при захворюваннях дихальної системи

Гусаревич О.В., кан. наук з фізичного виховання і спорту, доцент ка -
фед ри соціально-реабілітаційних технологій Житомирський економі-
ко-гуманітарний інститут Університету«Україна».
Ідеомоторне тренування в плаванні як інноваційна форма заняття 



Деменкова Л.О., студентка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання, Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»; 
Колядич О.І., старший викладач, Інститут соціальних технологій
Університету «Україна».
Оздоровчий вплив бігу на організм людини

Дзензелюк Д.О., старший викладач кафедри соціально-реабілітаційних
технологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
си тету «Україна»;
Пантус О.О., старший викладач кафедри фізичного виховання ЖНАЕУ.
Взаємозв’язок індексів та фізичної підготовленості студентської молоді

Довгань Н.Ю., професор кафедри спеціальної освіти, здоров’я та соці-
ального забезпечення, доктор педагогічних наук, доцент, Мико лаївсь кий
міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна».
Інноваційні технології зміцнення здоров’я студентів з особливими освітні-
ми потребами у процесі  фізичного виховання

Зеленська А.М., студентка спеціальності «Правознавство», Інститут
права та суспільних відносин Університету «Україна».
Проблеми соціальної реабілітації людей з інвалідністю

Караванська А.Ю., викладач циклової комісії загальноосвітніх, гумані-
тарних та соціальних дисциплін Вінницького коледжу Університету
«Україна»
Медична, фізична та спортивна реабілітація людей з інвалідністю

Каравелкова С.Г., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університет «Україна»;
Шамич О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна».
Основні засади корекції постави на уроках фізичної культури в основній
медичній групі

Кирилюк В.В., асистент кафедри фізичної реабілітації та соціального
забезпечення Луцького інституту розвитку Університету «Україна»;
Андрійчук Ю.М., доцент кафедри фізичної реабілітації та соціального
забезпечення Луцького інституту розвитку Університету «Україна».
Фізичний розвиток і загартування дітей з порушеннями слуху
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Ковальчук А.А., студент 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних
технологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
си тету «Україна».
Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи у дітей

Колядич О.І., кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання, Інститут соціальних технологій «Університет «Україна».
Формування культури здорового способу життя

Коробієвський П.І., магістрант спеціальності «Фізична терапія»,  ка фед ра
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціаль-
них технологій «Університет «Україна».
Адирхаєв  С.Г., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Фізична реабілітація при форамінальних кілах поперекового відділу хреб-
та людини

Косяченко О. С., аспірант, спеціальність «Фізична культура і спорт»,
Інститут соціальних технологій «Університет «Україна»; 
Адирхаєв  С.Г., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту
со ціальних технологій Університету «Україна».
Сучасні уявлення про дитячий церебральний параліч

Кравчук Л.С., к.п.н., доцент, професор кафедри здоров’я людини і фі -
зичної реабілітації, Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна».
Дослідження добового профілю показників систолічного артеріального
тиску та оцінка якості життя студентів з обмеженнями життєдіяльності
з артеріальною гіпертензією 

Кравченко А.П., кандидат юридичних наук,доцент кафедри правознав-
ства Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Філософський аспект проблеми здоров’я як абсолютної життєвої цінності

Крупа В.В., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерго-
терапії, фізичної Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна».
Особливості застосування методів фізичної терапії, ерготерапії при за -
хво рюванні на дитячий церебральний параліч



Кулакова Т.Б., к.мед.н., лікар-методист, Міський медичний центр про-
блем слуху та мовлення «СУВАГ», м.Київ;
Кошкіна Н.Г., сурдопедагог-реабілітатор, Міський медичний центр
про блем слуху та мовлення «СУВАГ», м.Київ.
Слух з кохлеарним імплантом — найсучасніша можливість чути для глухої
людини

Кулик Л.П., к.тех.н., доцент кафедри менеджменту та туризму Жи -
томирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна».
Метод адаптивного фізичного розвитку і навчання осіб з порушенням зору

Куценко  А.В., магістрант спеціальності «фізична реабілітація»  кафед-
ри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соці-
альних технологій «Університет «Україна»;
Адирхаєва Л.В., завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут
соціальних технологій «Університет «Україна».
Фізична реабілітація  при захворюваннях шийного відділу хребта

Летовальцев В.В., студент магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія», Інститут соціальних технологій «Університет «Україна»;
Адирхаєв  С.Г., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Ерготерапевтичний та фізіотерапевтичний супровід дітей з особливими
освітніми потребами за допомогою хмарних технологій

Малоголовка О.А., к.мед.н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних
технологій університету «Україна»;
Пуча В.І., заслужений тренер України, професор кафедри фізичної
терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інсти-
туту соціальних технологій університету «Україна».
Адаптивний вітрильний туризм в комплексі формування професійної ком-
петентності осіб з особливими освітніми потребами

Мартинова В.В., Магістрант спеціальності «фізична реабілітація»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інс ти -
тут соціальних технологій «Університет «Україна»;
Адирхаєва Л.В., завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фі -
зичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут соці-
альних технологій Університету «Україна».
Лікувальна фізична культура при захворюваннях серцево-судинної системи
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Матвійчук В.М., старший викладач кафедри здоров’я людини і фізич-
ної реабілітації, Хмельницький інститут соціальних технологій Уні -
верситету «Україна».
Особливості здоров’язберігаючої поведінки в осіб з інвалідністю  

Мацегоріна Н.В., асистент кафедри здоров’я людини та фізичного ви -
ховання, Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Масаж при млявих та спастичних паралічах

Мельник О.О., кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання, Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Застосування плавання у фізичній терапії

Мехед С. П., магістрант спеціальності «Фізична реабілітація», Інститут
соціальних технологій Університету «Україна».
Адирхаєв С.Г., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Фізична реабілітація при переломах проксимального відділу плечової кістки

Мирян А.М., доцент кафедри спеціальної освіти, здоров’я та соціаль-
ного забезпечення Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку
людини Університету «Україна.
Соціальна та медична реабілітація дітей у центрі дитячої ортопедії та реа-
білітації  в м. Миколаїв

Мовчан В.О., к.б.н., декан факультету біомедичних технологій Уні -
верситету «Україна»;
Гарник Ю.А., координатор програми «Вирощуємо можливості»,
ГО «БАТЬКІВСЬКА СПІЛЬНОТА»
Системний підхід до створення інклюзивного  лікувально-відновлюваль-
ного середовища

Молотков О.Ю., студент магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія», Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Любенко В.О., к.м.н., доцент, старший викладач кафедри фізичної
терапії ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних техно-
логій Університету «Україна».
Санаторний етап відновного лікування хворих із легкою формою цукрового
діабету

Мудренко Т.О., кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання, інститут соціальних технологій, Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна».
Особливості фізичної реабілітації хворих на остеохондроз



Осадчий О. Ю., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Шамич О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна».
Фізична терапія дітей молодшого шкільного віку зі сколіотичною поставою

Осташевська Н. В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєва Л. В., к.пед. н, доцент, завідувач кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання.
Фізична терапія дітей з наслідками дцп (середній ступінь захворювання)

Олійник В.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Любенко В.О., к.м.н., доцент, старший викладач кафедри фізичної
терапії ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних техно-
логій Університету «Україна».
Застосування лікувальної фізичної культури і електролікування при пору-
шення постави у дітей середнього шкільного віку

Петренко Е.О., IV курс, група ПЗ-43, спеціальність «Правознавство»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Тропіна А.О., старший викладач,  Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Соціокультурна реабілітація людей з інвалідністю засобами музею

Пономаренко М.В., Асистент кафедри медицини та реабілітації Він -
ницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»;
Корчинський В.С., д.м.н. професор, завідувач кафедри медицини та ре -
абілітації, Вінницький соціально-економічний інститут Університету
«Україна».
Аналіз інвалідизації населення України

Печерських В.В., лікар, мануальний терапевт, травматолог-ортопед оздо -
ровчого центру «Планета здоров`я», аспірант Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки.
Ерготерапія як метод реалізації психолого-педагогічного супроводу осіб із
патологіями хребта

Рохас М.М., викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізич-
ного виховання Університету «Україна».
Новий погляд на етіологію, патогенез та лікування набутого сколіозу у ді -
тей та підлітків
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Супронюк М.В., магістрант  спеціальності  «фізична терапія, ерготера-
пія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Шамич  О.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна».
Поліпшення якості життя пацієнтів із розсіяним склерозом засобами ліку-
вальної гімнастики

Слинько П.В., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»;
Любенко В.О., к.м.н., доцент, старший викладач кафедри фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна».
Профілактика захворювань опорно-рухового апарату у дітей

Слободенюк Г.І., студент 4 курсу, спеціальності «облік і аудит»
Університету «Україна»
Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна».
Комплекс реабілітаційних заходів в Україні

Смолкін С.М., студент 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних тех-
нологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універси те -
ту «Україна».
Технічні особливості раціональної техніки масажу

Стужук А.О., студент магістратури спеціальності «Фізична реабіліта-
ція», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»;
Шамич  О.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна».
Особливості фізичної терапії після будь яких травм різного ступеня важ-
кості у волейболі

Снопков Л.М., магістрант  спеціальності  «фізична терапія, ерготера-
пія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Любенко В. О., к.мед.н, доцент кафедри здоров’я людини та фізичного
виховання
Особливості фізичної реабілітації при аліментарному ожирінні



Табурчак Д.С., студент 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних тех-
нологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університе -
ту «Україна».
Технічні засоби фізичної реабілітації для осіб з інвалідністю

Трофименко Н.Є., дитячий та сімейний психолог, арт-терапевт, стар-
ший викладач кафедри права та соціально-поведінкових наук, Біло цер -
ківського інституту економіки та управління Університету «Україна».
Використання арт-терапевтичних засобів в роботі зі студентами та молод-
дю з інвалідністю

Хабло П.І., магістрант  спеціальності  «фізична терапія, ерготерапія»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєв С.Г., д.пед.н, доцент директор Інституту соціальних техноло-
гій Університету «Україна».
Фізична терапія при плоскостопісті людини

Хижняк В.Ю., студент 4 курсу, спеціальності «Менеджмент»
Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна».
Державна цільова підтримка учасникам АТО

Холодова О.С., викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фі -
зичного виховання, заступник директора Інституту соціальних техно-
логій.
Вплив  дихальних  вправ на стан здоров’я студентів

Черненко І.Б., студентка 4 курсу,спеціальності «Менеджмент» Універ -
ситету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна».
Вплив Чорнобильської катастрофи на суспільство

Цал-Цалко Р.С., студентка магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»;
Адирхаєва Л.В., завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фі -
зичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут соці-
альних технологій Університету «Україна».
Фізична терапія остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта,
усклад неного задніми протрузіями міжхребцевих дисків  у жінок
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Шоботенко Я.І., студентка магістратури спеціальності «Фізична реабі-
літація», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєв С.Г., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Корекція координаторних функцій верхньої кінцівки у дітей з дитячим
церебральним паралічем за допомогою комп’ютерних технологій

Яценко М.В., спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» кафедри
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціаль-
них технологій Університету «Україна»; 
Любенко В.О., к. мед. н., доцент, Інститут соціальних технологій Уні -
верситету «Україна».
Фізична реабілітація людей з інвалідністю за участі комп’ютерних технологій



Секція 4
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

21.11. 2018 р., 14:00                                                Аудиторія 406,  корпус 2
Керівники: Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., доцент

Сарана Сергій Володимирович, к.ю.н., доцент  
Cекретар: Вербовецька Аніта Вадимівна, фахівець

Бистрий Д.В., ІІ курс, група ПЗ-17 -1м, Інституту права та суспільних
відносин Університету «Україна».
Працевлаштування осіб з інвалідністю — ветеранів ООС

Васянович В.В., студент 4 курсу кафедри соціально-реабілітаційних
технологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
си тету «Україна».
Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю

Волков О.В., студент ІІ курсу, групи ПЗ-17-1м Інституту права та сус-
пільних відносин Університету«Україна»;
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності.
Працевлаштування осіб з інвалідністю: проблеми на ринку праці

Данова К.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри охорони праці та безпеки
життєдіяльності Харківського національного університету міського гос -
подарстваімені О.М. Бекетова;
Малишева В.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри охорони праці та безпе-
ки життєдіяльності Харківського національного університету міського
господарства
імені О.М. Бекетова.
Поблема працевлаштування осіб із інвалідністю у контексті забезпечення
безпеки на робочих місцях

Дзюбенко В.В., студентка 4 курсу,спеціальності «Облік і аудит» Уні -
верситету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н.,директор Інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна».
Світовий досвід працевлаштування людей з інвалідністю

Закусилов Р.В., студент 4 курсу, спеціальності «Облік і аудит» Уні -
верситету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету«Україна».
Існуючі перепони на шляху працевлаштування людей з інвалідністю
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Іваненко В.В., студент ІІ курсу, групи ПЗ-17-1м Інституту права та сус-
пільних відносин Університету «Україна»;
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності.
Актуальні  проблеми зайнятості осіб з інвалідністю

Козлова Ю.О., студентка 4 курсу, спеціальності «Облік і аудит» Уні вер -
ситету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна».
Основні напрямки щодо працевлаштування людей з інвалідністю

Колеснік Л.І., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського, ад мі -
ністративного права та правоохоронної діяльності Університету «Україна».
Ефективність грошового обігу у фонді соціального захисту осіб з інвалід-
ністю у контексті працевлаштування осіб з інвалідністю

Козуб Л.В.,  к.іст.н., Голова правління громадської організації  «Центр
соціальної допомоги «Дорогою добра».
Оволодіння спеціальністю та професійна діяльність осіб з ментальною
інвалідністю та РАС: шлях до практичної реалізації.

Козуб І.Г., к.ю.н., доцент, доцент кафедри приватного права Чер ні -
вець кого національного університету ім. Юрія Федьковича.
Особливості працевлаштування осіб з інваліднісю

Кудренко О.В., студентка 4 курсу,спеціальності «Облік і аудит»
Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н.,директор Інституту економіки та менеджменту
Університету«Україна».
Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю

Кузьмич А.А., магістр ІІ року навчання  Чернігівського національного тех -
нологічного університету;
Сила Т.І., кандидат психологічних наук, доцент Чернігівського націо-
нального технологічного університету.
Специфіка проблем працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні

Лемякіна А.О., студентка IV курс, спеціальності «Правознавство», Інс -
ти тут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Проблеми працевлаштування людей з інвалідністю та етапи їх вирішення

Макаров В.О., студент 3 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна».
Проблематика працевлаштування людей з інвалідністю



Малашевський О.В., студент ІІ курсу, групи ПЗ-17-1м Інституту права
та суспільних відносин «Університету «Україна»;
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інс ти -
туту права та суспільних відносин «Університету «Україна».
Заборона встановлення випробувального терміну при прийнятті на роботу
для осіб з інвалідністю

Пономаренко В.В., к. псих. наук, доцент кафедри правознавства Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Проблеми працевлаштування людей з інвалідністю: правовий аспект

Раповий І.М., студент магістратури спеціальності спеціальності «Пра во -
знавство», Інститут права та суспільних відносин Університету «Ук раїна».
Соціальна захищеність осіб з інвалідністю щодо працевлаштування

Ремезовська Д.І., студентка 4 курсу кафедри менеджменту Інституту
економіки та менеджменту Університету «Україна»;
Семененко О.В. к.е.н., доцент кафедри менеджменту Інституту еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна».
Особливості умов праці осіб з інвалідністю

Сарана С.В., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інсти -
туту права та суспільних відносин «Університету «Україна».
Податкове стимулювання працевлаштування осіб з інвалідністю

Семененко О.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту Інституту еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна».
Стан та проблеми працевлаштування осіб з інвалідністю

Смірнов О.А., студент ІІ курсу, групи ПЗ-17  Інституту права та суспіль-
них відносин Університету «Україна»;
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарсько-
го, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту
права та суспільних відносин «Університету «Україна».
Запобігання дискримінації осіб із інвалідністю у сфері праці

Сорокін Д.Л., студент ІІ курсу, групи ПЗ-17-м Інституту права та сус-
пільних відносин Університету «Україна»;
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інсти -
туту права та суспільних відносин «Університету «Україна».
Сприяння в працевлаштуванні осіб з інвалідністю
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Степаненко Д.Р., студентка 4 курсу, спеціальності «Маркетинг» Інс ти -
туту економіки та менеджменту Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна».
Питання соціальної політики Української держави

Танська Л.В., ст. викладач кафедри менеджменту туризму, документних
та міжкультурних комунікацій, Інститут філології та масових комуні-
кацій Університету «Україна».
Проведення співбесіди під час прийняття на роботу персоналу з інвалідністю

Ткачук О.І., студентка 4 курсу,спеціальності «Облік і аудит», Інститут
економіки та менеджменту Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету«Україна».
Дилема: «особа з обмеженими можливостями» чи «особа з підвищеними
потребами»?

Фальковський В.Ю., магістр кафедри фінансів та обліку Інституту еко-
номіки та менеджменту Університету «Україна»;
Забута Н.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів та обліку Інституту еко-
номіки та менеджменту Університету «Україна».
Співпраця держави та роботодавців — запорука вирішення проблем пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю

Харченко Е.В., студент 4 курсу, групи ЗМК 41/15 спеціальності «Мар -
кетинг» Університету«Україна»
Нестеренко С.С., к.е.н.,директор Інституту економіки та менеджменту
Університету«Україна»
Закони Зкраїни по працевлаштуванню людей з інвалідністю

Цапко О.О., студент 4 курсу,спеціальності «Менеджмент» Інституту
економіки та менеджменту Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету«Україна».
Громадяни з інвалідністю: вимоги часу

Ярошук Н.В., студент 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних тех-
нологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універ си -
тету«Україна».
Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю



Секція 5
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ТА РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

21.11. 2018 р.,   14:00                                 Аудиторія  406, корпус 2
Керівники: Фрицький Юрій Олегович, д.ю.н., професор

Луцько Владислав Петрович, старший викладач 
Секретар: Панасюк Анастасія Олександрівна, фахівець 

Аванесян Г.М., доцент кафедри правознавства Полтавського інституту
економіки і права Університету «Україна».
Права осіб з інвалідністю: актуальні проблеми правового забезпечення,
соціального захисту та особливості  реалізації

Алєксейчук Л.О., студентка 2 курсу спеціальності «Міжнародні відно-
сини, суспільні комунікації та регіональні студії», Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»,; 
Афанасьєв Б.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права,
міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту
права та суспільних відносин Університету «Україна».
Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: міждисциплінарний підхід

Бойко І.О., студент III курс, ПЗ-17-3мс, Інститут права та суспільних
відносин Університету «Україна»;
Терещенко А.Л., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, госпо-
дарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Основи соціального захисту людей з інвалідністю в Україні

Вараниця В.І., старший викладач кафедри правознавства Вінницького
інституту Університету «Україна».
Правові та організаційні засади діяльності органів місцевого самовряду-
вання щодо створення інклюзивного освітнього середовища

Вітів А.М., магістр спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»;
Бундак О.А., кандидат історичних наук, доцент Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна».
Доступ людей з інвалідністю до політичних та виборчих процесів в Україні

Гайдук С.Д., студент ІІ курсу спеціальності «Право» Луцького інститу-
ту розвитку людини Університету «Україна»;
Рязанцев О.Є., к.ю.н., доцент кафедри права та фінансів Луцького
інституту розвитку людини Університету «Україна».
Нормативне регулювання розвитку туризму для людей з інвалідністю
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Галко О.М., старший викладач кафедри правознавства Хмельницького
інституту соціальних технологій Університету«Україна».
Шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання інклюзивного
навчання в закладах освіти

Герасименко О.О., аспірант кафедри адміністративного, фінансового,
інформаційного права Київського національного торговельно-еконо-
мічного університету.
Процесуальні аспекти виконання податкового обов’язку особами з інва-
лідністю

Гончаров Д.О. студента 3 курсу заочної форми навчання спеціальності
«Право» Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна».
Законодаче регулювання працевлаштування людей з інвалідністю

Гудіменко Д.Д., студент ІІ курс, ПЗ-17 - 1м, Інститут права та суспіль-
них відносин Університету «Україна»;
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарсько-
го, адміністративного права та правоохоронної діяльності, Інститут
права та суспільних відносин Університету «Україна». 
Участь осіб з інвалідністю у політичному та суспільному житті

Давиденко В.В., д.політ.н., професор, завідувач кафедри правознавства
Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна».
Роль соціального діалогу у побудові інклюзивного суспільства

Дивинська Ю.А., студентка магістратури спеціальності  «Соціальна робо-
та» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна».
Правові основи створення сприятливого середовища для осіб з інвалідністю

Друченко Я.О., студент І курс, ПЗ-18-1м, Інститут права та суспільних
відносин Університету «Україна»;
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності, Інс ти -
тут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Соціальний захисту дітей з інвалідністю та можливості реалізації їхніх
прав у сучасному суспільстві.

Зощенко А.О., студент 3 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна».
Правові особливості формування та розвитку інклюзивної освіти в Україні



Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту
права та суспільних відносин Університету «Україна».
Превентивні заходи від звільнення осіб з інвалідністю за ініціативою робо-
тодавця

Коваленко В.Ф., старший викладач кафедри правознавства Пол тавсь -
кий інститут економіки і права Університету  «Україна».
Конвенція  про права  осіб з інвалідністю

Ковальчук Д.О., студент І курсу, групи ПЗ-18-1м Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»;
Фаст О.О., доцент кафедри конституційного права та теоретико-пра-
вових дисциплін, Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна».
Правові гарантії соціального захисту людей з інвалідністю

Ковальчук І.В., магістр ІІ курсу спеціальності «Готельно-ресторанна
справа»  Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».
Нормативно-правове регулювання питань оздоровлення та відпочинку дітей
з інвалідністю,  інвалідність яких пов’язана з чорнобильською катастрофою

Коломієць П.В., к.ю.н., доцент кафедри правознавства Полтавського
інституту економіки і права Університету «Україна».
Проблематика термінологічної узгодженості в питаннях правового регу-
лювання інклюзивного освітнього середовища

Кочура Н.М., к.філос.н, доц. кафедри міжнародного права, міжнародної
інформації та соціально-гуманітарних дисциплін Університету «Україна».
Духовність і монадна особистість у просторі сучасного інтегрованого сере-
довища

Модвалова Н.О., студентка ІІ курсу групи МІ-17-1, Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»;
Афанасьєв Б.А., к.е.н., доцент кафедри міжнародного права, міжнародних
відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Університету «Україна».
Сфери соціального захисту та реабілітації людей з інвалідністю

Мозолюк-Боднар Л.М., к.ю.н., доцент кафедри правознавства Хмель -
ницького інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Окремі аспекти призначення пільг дітям з інвалідністю
Нога П.П., аспірант кафедри цивільного, господарського, адміністра-
тивного права та правоохоронної діяльності Інституту права та суспіль-
них відносин Університету «Україна».
Міжнародна система співробітництва фармацевтичних інспекцій
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Олійник О.М., асистент кафедри правознавства Вінницького інституту
Університету «Україна».
Соціально-правовий захист людей з інвалідністю

Олійник О.О., к.ю.н., доцент кафедри права та соціально-поведінко-
вих наук Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету «Україна».
Захист порушених прав людей з інвалідністю

Орловська І.Г., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та тео-
ретико-правових дисциплін Інституту права і суспільних відносин
Університету «Україна».
Толерантне ставлення до людей з інвалідністю

Пророченко Г.Г., студент 3 курсу, спеціальності «Право» Інституту права
і суспільних відносин Університету «Україна»;
Орловська І.Г., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та тео-
ретико-правових дисциплін Інституту права і суспільних відносин Уні -
верситету «Україна».
Соціальна модель інвалідності для України

Пасічник Я.С., к.ю.н., доцент кафедри правознавства Хмельницького
інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Основи інклюзивної освіти відповідно до конвенції ООН про права осіб
з інвалідністю

Половченя А.Б., к. ю. н, доцент кафедри права та соціально-поведінко-
вих наук Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна».
Правові засади впровадження інклюзивної освіти в Україні

Савченко М.В., студент 3 курсу спеціальності  «Право» Інституту права
і суспільних відносин Університету «Україна».
Зарубіжний досвід сприяння зайнятості людей з інвалідністю 

Симир В.В., студент магістратури спеціальності «Право» Луцького інс -
титуту розвитку людини Університету «Україна».
Правовий статус осіб з інвалідністю та механізм захисту їх соціальних
прав і свобод

Станслер М.В., Студентка групи ПЗ-18-2  денної форми навчання спе-
ціальності  «Право» Інституту права і суспільних відносин Універси те -
ту «Україна»;
Фаст О.О., доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових
дисциплін Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна».
Інклюзивна освіта в Україні від рівних прав до рівних можливостей



Таланчук І.В., аспірант, старший викладач, кафедра цивільного, госпо-
дарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності, Інс -
титут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Адміністративно-правове регулювання в Україні державної політики щодо
вищої освіти осіб з інвалідністю

Таранов О.О., Студент групи ЗПЗ-606/17м заочної форми навчання
спеціальності  «Право», Інституту права і суспільних відносин Універ -
ситету «Україна»;
Орловська І.Г., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та тео-
ретико-правових дисциплін Інституту права і суспільних відносин Уні -
верситету «Україна».
Роль міністерства соціальної політики України у питаннях соціального
захисту населення

Терещенко А.Л., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, госпо-
дарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інс -
титуту права і суспільних відносин Університету «Україна».
Інклюзивна освіта в Україні

Терещенко А.В., начальник відділу навчально-методичної роботи
Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна».
Правові гарантії соціального захисту людей з особливим потребами

Тригубова А.П., студентка II курс, ПЗ-17-1 Інститут права та суспільних
відносин Університету «Україна»;
Ізуїта П.О., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри ци -
вільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної
діяльності.
Соціальна політика в сфері освіти людей (дітей) з інвалідністю

Федоренко Т.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського,
адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна».
Впровадження інклюзивної освіти в Україні: проблеми та перспективи

Якименко А.А., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського,
адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна».
Стан правового регулювання інклюзії осіб з інвалідністю
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Секція 6
ІНЖЕНЕРНІ АСПЕКТИ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОГО 

ХАРЧУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЇ ДОВКІЛЛЯ

21.11. 2018 р.,  14:00                                               Аудиторія 203, корпус 3
Керівники: Калакура Марія Михайлівна, к.т.н., професор

Ратушенко Антоніна Тарасівна, к.т.н., доцент
Секретар: Плющенко Анна Андріївна, фахівець  

Анцеров Д.В., студент 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»; 
Малишев В.В., д.т.н., проф., Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна».
Джерела забруднення ферумом та його вплив на довкілля

Бабич Я.М., студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інже-
нерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»; 
Габ А.І., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна».
Джерела забруднення та біологічна роль хрому

Беліменко В.І., студент 7 курсу заочної форми навчання спеціальності
«Хімічна технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»; 
Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Джерела забруднення та вплив ванадію на довкілля

Бойко А.О., спеціальність «Правознавство», Інститут права та суспіль-
них відносин Університету «Україна»;
Тропіна А.О., старший викладач Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна».
Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки на
підприємствах. Наслідки пожеж для навколишнього середовища

Білорусець В.В., студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Біологічна роль стануму в організмі людини



Бублик Г.А., к.т.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут Уні вер -
ситету «Україна»;
Хропко С.В., студент 2 курсу магістратури групи ТХ21/17-м, Інже нер -
но-технологічний інститут Університету «Україна»
Підвищення ефективності використання устаткування закладів ресторан-
ного господарства

Бублик Г.А., к.т.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»;
Чемерський А.В., студент 2 курсу магістратури групи ТХ21/17-м,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Інноваційне устаткування закладів ресторанного господарства

Волосов В.О., студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Джерела забруднення плюмбумом 

Дмитренко Т.М., студентка 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та
інженерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Габ А.І., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут Універси те -
ту «Україна».
Токсична дія мангану 

Іванюшина Н.М., студентка 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та
інженерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна».
Хвороби, пов’язані з отруєннями хромом

Мозоль А.С., студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Вплив бісмуту на довкілля, його біологічна роль і токсична дія

Назаренко Р.В., студентка 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна».
Токсична дія хрому
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Непроста Л.В., студентка 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Вплив плюмбуму на довкілля

Ніколаєнко О.В., студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та
інженерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Біологічна роль та токсична дія плюмбуму 

Панов М.М., студент 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут Уні -
вер ситету «Україна».
Джерела забруднення і вплив молібдену на довкілля

Пацаловська Л.Ю., студентка 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія
та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Ук раїна»; 
Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Біологічна роль ванадію

Оліферчук О.Г., ст. викладач кафедри технології харчування,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Бишовець Л.Г., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної
справи Черкаського державного технологічного університету;
Тарановський Д.С., магістр 2го курсу, групи ТХ-21/17М, спеціальність
«Харчові технології»  кафедри технології харчування, Інженерно-тех-
нологічний інститут Університету «Україна».
Сучасні аспекти використання структуроутворювaчiв у кондитерських
виробaх оздоровчого признaчення

Сакада В.М., студент 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Габ А.І., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна».
Джерела забруднення манганом, його вплив на довкілля та біологічна дія

Шпак І.І., студент 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інже-
нерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Малишев В.В., д.т.н., проф., Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна».
Біологічна роль феруму



Зінченко В.П., студент 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»; 
Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Біологічна роль і токсична дія молібдену 

Гаврилюк С.П., к. е. н., доцент, доцент кафедри технології харчування,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Випрінцев В.Ю., студент 2 курсу магістратури, спеціальності «Техно ло гія
харчування», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Проблеми формування конкурентних переваг підприємств ресторанного
господарства в Україні

Калакура М.М., к.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчу-
вання, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Організаційні засади формування раціонів людей з інвалідністю

Калакура В.В., асистент кафедри технології харчування, Інженерно-
технологічний інститут Університету «Україна»;
Завадинська О.Ю., к.т.н., доцент, доцент Київського національного
університету культури і мистецтв;
Гарканов О.О., студент 1 курсу магістратури спеціальності «Технологія
харчування», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Інноваційні технології напоїв функціонального призначення 

Калакура М.М., к.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчу-
вання, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Данкевич Л.А., к.б.н., доц., доцент кафедри технології харчування, Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Продан Б.О., студент 2 курсу магістратури спеціальності «Технологія
харчування», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Вплив гідроколоїдів на якість дієтичних продуктів харчування

Калакура М.М., к.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчу-
вання, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Ратушенко А.Т., к. т. н., доц., доцент кафедри технології харчування,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Задерей А.О., студент 2 курсу магістратури спеціальності «Технологія хар -
чування», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Функціональна десертна продукція
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Калакура М.М., к.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчу-
вання, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Омельянчик Н.В., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Тех -
нологія харчування», Інженерно-технологічний інститут Університету
«Україна».
Інноваційні технології ресторанної продукції

Миненко Л.С., студент 4 курсу, спеціальності «Облік і аудит», Інститут
економіки та менеджменту Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна».
Інноваційна складова продуктів оздоровчого харчування

Приходько Ю.С., аспірант кафедри технології хлібопекарських та кон-
дитерських виробів Національного університету харчових технологій; 
Бережна Г.О., магістр кафедри технології хлібопекарських та конди-
терських виробів Національного університету харчових технологій.
Безглютенові хлібобулочні вироби з використанням борошна сорго

Ратушенко А.Т., к.т.н., доц., доцент кафедри технології харчування,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Калакура В.В., асистент кафедри технології харчування, Інженерно-
технологічний інститут Університету «Україна»;
Плющенко А.А., студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Тех -
нологія харчування», Інженерно-технологічний інститут Університету
«Україна».
Низькокалорійне  вівсяне печиво оздоровчого призначення

Ратушенко А.Т., к.т.н., доц., доцент кафедри технології харчування, Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Смаль О.М., студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Технологія
харчування», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Суперфуд нового покоління 

Ратушенко А.Т., к.т.н., доц., доцент кафедри технології харчування,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Юліна А.І., к.т.н., доцент, доцент кафедри технології харчування,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Проектування харчових продуктів геродієтичного призначення



Хлопяк О.К., ст. викладач кафедри технології харчування, Інженерно-
технологічний інститут Університету «Україна».
Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з харчових тех-
нологій в контексті інклюзивної освіти

Хлопяк О.К., ст. викладач кафедри технології харчування, Інженерно-
технологічний інститут Університету «Україна»;
Рибак М.В., студент 1курс, магістр, гр. ТХ 11/18М, спеціальність
«Технологія харчування», Інженерно-технологічний інститут Універ -
си тету «Україна».
До проблеми використання фіто-рослинної сировини в технології соусів
оздоровчого спрямування

Хлопяк О.К., ст. викладач кафедри технології харчування, Інженерно-
технологічний інститут  Університету «Україна»;
Маляр Д.В., студент 1курсу, магістр, гр. ТХ 11/18М, спеціальність
«Технологія харчування», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна».
Сучасний підхід до використання ламінарії у харчуванні людей з особли-
вими потребами

Юліна А.І., к.т.н., доц., доцент кафедри технології харчування, Ін же -
нерно-технологічний Університету «Україна»;
Корзун В.Н., д.м.н., проф. професор, кафедри технології харчування,
Інженерно-технологічний Університету «Україна»;
Шаповалов Д.В., студент 2 курс, магістр, гр. ТХ 21/17М, спеціальність
«Технологія харчування», Інженерно-технологічний Університету
«Україна».
Використання продуктів функціонального призначення в лікувальних
раціонах

Ярош О.М., студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інже-
нерія», Інженерно-технологічний Університету «Україна»;
Габ А.І., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний Університету «Україна».
Токсичність ванадію
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Секція 7
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

21.11. 2018 р.,   14:00            Аудиторія  203, корпус 2
Керівники: Забара Станіслав  Сергійович, д.т.н., професор

Одрібець Наталія Василівна, к.фіз-мат.н., доцент
Секретар: Охріменко Ольга Всеволодівна, старший викладач

Денисенко Н.О., студентка 4 курсу, група ЗМК41/15 спеціальності «Мар -
кетинг» Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна».
Впровадження 3d-технологій для інклюзивного навчання

Єфремов І.Д., студент групи КІ 51/17М кафедри «Комп’ютерної інже-
нерії»  Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»;
Тимошенко А.Г., к.т.н., доцент, Інститут комп’ютерних технологій Уні -
верситету «Україна».
Використання програмних та апаратних засобів в системі роботи з людь-
ми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання

Жембровська О.П., студентка кафедри  маркетингу Інституту економі-
ки та менеджменту Університету «Україна» .
Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання

Заіка В.М., к.психол.н., ст. викладач кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивне на -
вчання

Качалова О.О., студентка V курсу, групи ПЗ-43, спеціальності «Пра во -
знавство», Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»; 
Тропіна А.О., старший викладач, Інженерно-технологічний Універ си -
тету «Україна».
Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання

Козенко О.А., студент групи КН 51/17, Інститут комп’ютерних техно-
логій Університету «Україна»; 
Зеленський К.Х., к.т.н., доцент, Інститут комп’ютерних технологій
Університету «Україна».
Інформаційні технології інклюзивного навчання.



Конон Н.Г., старший викладач, Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна».
Електронні інформаційні ресурси бібліотеки як простір соціокультурної
комунікації для молоді з інвалідністю

Кравченко О.В., к.ф.н., доцент кафедри права та соціально-економічних
відносин Кіровоградського інституту розвитку людини Університету
«Україна».
Сучасні інформаційні технології в професійно-соціальній адаптації  осіб
з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії

Лєпатьєв А.О., студент 5 курсу Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна».
Допоміжні мобільні додатки для людей з інвалідністю

Ляшук Н.В., к.філол.н., доцент кафедри інформаційної діяльності та
туризму, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна».
Інформаційно-комунікаційні технології в бібліотечній системі обслугову-
вання для осіб з інвалідністю

Мазуркевич О.П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних
технологій Вінницького інституту Університету «Україна»;
Костюк К.О., І курс, група ІБС 11м-18 спеціальності «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» Вінницького інституту Університету
«Україна».
Використання інформаційних технологій в умовах спеціального та інклю-
зивного навчання

Мазуркевич О.П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних
технологій Вінницького інституту Університету «Україна»;
Костюченко О.В., І курс, група ІБС 11м-18 спеціальності «Інфор ма цій -
на, бібліотечна та архівна справа» Вінницького інституту Університету
«Україна».
Впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освіту
з інклюзією

Мазуркевич О.П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних
технологій Вінницького інституту Університету «Україна»;
Олійник Н.О., студентка 1-го курсу магістратури, групи ІБС-11м-18 Він -
ницького інституту Університету «Україна».
Інформаційно-комунікативні технології і їх використання для навчання осіб
з особливими освітніми потребами  
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Макаренко О.А., студент 5 курсу Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»;
Павленко В.І., к.ф.-м.н, доцент, Інститут комп’ютерних технологій
Уні верситету «Україна».
Використання інформаційних технологій у навчанні осіб з особливими освіт -
німи потребами

Охріменко О.В., старший викладач кафедри «Інформаційних технологій
та програмування» Інституту комп’ютерних технологій Університету
«Україна».
Викладання  інформаційно-комунікаційних технологій для студентів із
особливими освітніми потребами в вищих навчальних закладах

Пироженко О.В., студент 5 курсу Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»; 
Забара С.С., д.т.н., професор, Інститут комп’ютерних технологій Уні -
верситету «Україна».
Медична, фізична та спортивна реабілітація людей з інвалідністю

Покотило С.В., студент І курсу, групи ІБС 11м-18 спеціальності «Ін фор -
маційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького інституту Універ -
ситету «Україна».
Мазуркевич О.П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних
технологій Вінницького інституту Університету «Україна».
Інформаційно-комунікативні проблеми в інклюзивній освіті

Праведнюк А.В., студент 5 курсу Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»; 
Душанін Я.С., к.т.н., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна». 
Застосування комп’ютерних технологій в освіті дітей з особливими потребами

Пузенко Н.А., студентка 5 курсу Інституту комп’ютерних технологій Уні -
верситету «Україна»; 
Зубко А.Р., старший викладач, Інститут комп’ютерних технологій Уні -
верситету «Україна».
«Інформаційно – комунікаційні технології»

Пупишева В.Я., директор Кіровоградського інституту розвитку люди-
ни Університетту «Україна».
Використання інтерактивних форм роботи зі студентами при викладанні
політології в умовах інклюзії



Рижак Н.Т., студент І курсу спеціальності «Право» Тернопільського
коледжу Університету «Україна»;
Скільська М.І., Тернопільського коледжу Університету «Україна».
Сучасні комп’ютерні технології на допомогу особам з інвалідністю

Рябуха А.Ю., к.п.н., викладач Полтавського коледжу Університету
«Ук раїна».
Підтримка інклюзивного навчання засобами інформаційних технологій

Титаренко О.Ю., студент 3 курсу спеціальності «Право» Микола їв сь кого
міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Ук раї на»;
Половченя А.Б., кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та
соціально-поведінкових наук, Мико лаїв сь кого міжрегіонального інс -
титуту розвитку людини Університету «Україна».
Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні інклюзивно-
го середовища

Шульга Ю.А., студент 5 курсу Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»; 
Дехтярук М.Т., к.т.н, доцент, Інститут комп’ютерних технологій Уні -
верситету «Україна».
Технології доповненої та віртуальної реальності в інклюзивній освіті
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Секція 8
НАУКОВІ НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ БЕЗБАР’ЄРНОГО

АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

21.11. 2018 р.,    12:00                                 Аудиторія  38, вул. Хорива, 1-Г

Керівники: Гук Леонід Йосипович, Заслужений працівник куль-
тури України, доцент
Хавхун Галина Миколаївна, к.архіт., доцент 

Секретар:  Безуглова Людмила Василівна, фахівець

Бібер С.Г., старший викладач кафедри дизайну, Інженерно-технологіч-
ний інститут Університету «Україна».
Формування  безбар’єрного простору в рішеннях дизайну ландшафтного
середовища 

Гончар О.Ю., студент спеціальності «Дизайн», Інженерно-технологіч-
ний інститут Університету «Україна»; 
Сухоцький А.П., ст. викладач кафедри дизайну, Інженерно-технологіч-
ний інститут Університету «Україна».
Новий підхід до вирішення проблеми внутрішнього і зовнішнього просто-
ру життєдіяльності

Dr. Davinder Pal Singh, Head of  Computer Science Department, Siri Guru
Har Rai Sahib College for Women
Д-р Давіндер Пал Сінг, доцент з комп’ютерних наук Сірі Гуру Хар Раї
Сагіб Коледжу для жінок
Професійно орієнтовані курси для студентів з інвалідністю в системі про-
фесійної підготовки IT-спеціальностей

Жевака О.М., студентка спеціальності «Дизайн», Інженерно-техноло-
гічний інститут Університету «Україна»; 
Хавхун Г.М., канд., арх., доц., кафедра дизайну, Інженерно-техноло-
гічний інститут Університету «Україна».
Open spase, як напрямок організації житлового простору для маломобільних

Коблик І.С., студент спеціальності «Дизайн», Інженерно-технологіч-
ний інститут Університету «Україна»; 
Ломовський А.А., наук. керівник, ст. викладач кафедри дизайну, Ін же -
нерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Нормативні вимоги щодо влаштування робочих місць для людей з інвалід-
ністю



Лисенко Д.О., студентка спеціальності «Дизайн», Інженерно-техноло-
гічний інститут Університету «Україна»; 
Ломовський А.І. доцент, кафедра дизайну, Інженерно-технологічний інс -
титут Університету «Україна».
Особливості формування інтер’єру кухні для людей з обмеженою мобільністю

Лушнікова Н.В., к.т.н., доцент Національного університету водного гос -
подарства та природокористування.
Особливості універсального дизайну громадських просторів

Молчанова К.В., студентка спеціальності «Дизайн», Інженерно-техно-
логічний інститут Університету «Україна»; 
Ворона О.В., засл. діяч мистецтв, проф., кафедра дизайну, Інженерно-
технологічний інститут Університету «Україна».
Досвід Швеції щодо організації універсального середовища життєдіяльності

Петренко Т.В., ст. викладач кафедри автомобільного транспорту, Інже -
нерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Особливості облаштування вулиць сучасних міст тактильними засобами
для безбар’єрного перебування людей з порушеннями зору

Петрович М.А., студентка 4 курсу спеціальності «Маркетинг», Інститут
економіки та менеджменту  Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна».
Універсальні меблі доступні кожній людині

Сніцарева І.І., студентка спеціальності «Дизайн», Інженерно-техноло-
гічний інститут Університету «Україна»; 
Гук Л.Й., засл. діяч культури, проф. кафедри дизайну, Інженерно-тех-
нологічний інститут Університету «Україна».
Новий рівень дизайну в індустрії моди

Харченко Є.П., студентка спеціальності «Дизайн», Інженерно-техно-
логічний інститут Університету «Україна»; 
Ворона О.В., засл. діяч мистецтв, проф., кафедра дизайну, Інженерно-
технологічний інститут Університету «Україна».
Дизайнерські розробки для людей з інвалідністю
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Цуруль О.В., студентка спеціальності «Дизайн», Інженерно-техноло-
гічний інститут Університету «Україна»; 
Хавхун Г.М., канд., арх., доц., кафедра дизайну, Інженерно-техноло-
гічний інститут Університету «Україна».
Універсальний дизайн

Яцун Н.А., студентка спеціальності «Дизайн», Інженерно-технологіч-
ний інститут Університету «Україна»; 
Хавхун Г.М., канд., арх., доц., кафедри дизайну, Інженерно-техноло-
гічний інститут Університету «Україна».
Досвід організації парків для людей з інвалідністю



Наукове видання

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ 

В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ОСІБ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ

ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING AND EDUCATION 
IN THE INTEGRATED EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT REGARDIND 
THE CONVENTION ON THE RIGHTS 
OF PERSONS WITH DISABILITIES

Тези доповідей 
XVIII міжнародної науково-практичної конференції

м. Київ, 21 листопада 2018 р.

Частина 2

Materials
of XVIІІ Annual International Conference

Kyiv, November 21, 2018

Part 2

Комп’ютерна верстка — О. В. Мележик
Дизайн обладинки — О. І. Смирнова

Матеріали подані в авторській редакції.

Формат 60х84/16.
Ум. друк. арк. 20,63.

Наклад 150 прим. Замовлення №

Видавець і виготовлювач Університет «Україна»
03115, м. Київ, вул. Львівська, 23

тел. (044) 424-40-69, (044) 424-56-26, e-mail: ukraina.vdk@mail.ru
Свідоцтво про держав ну реєстрацію ДК №405 від 06.04.01




