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Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому
освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб
з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної
конференції, (м. Київ. — 23–24 листопада 2016 р.). Частина 1. — К.:
Університет «Україна», 2016. — 409 с.

У збірнику вміщено тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції «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 со -
ціальної допомоги, реабілітаційних центрів, а також всіх осіб, хто дотичний до надання
послуг людям з інвалідністю.



ВСТУПНЕ СЛОВО

В Університеті «Україна» стало вже доброю традицією проводити між-
народну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми навчання
та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалі-
зації Конвенції про права осіб з інвалідністю» напередодні Міжнародного
Дня людей з інвалідністю. І це переконливо свідчить про важливість та
актуальність питань, пов’язаних з їхнім навчанням, вихованням та соціалі -
зацією, які порушуються й обговорюються науковцями, освітянами, дер-
жавними, громадськими діячами та самими людьми з інвалідністю. 

У грудні поточного року минає 7 років з часу ратифікації Верховною
Радою України Конвенції про права осіб з інвалідністю. На жаль, сьогодні ми
ще не можемо говорити про суттєві позитивні зміни, щодо реалізації поло-
жень зазначеної Конвенції, зокрема і статті 24 «Освіта», про що було зазначе-
но у Заключних зауваженнях стосовно первинного звіту України в Комітеті
ООН з прав людей з інвалідністю. Так, Комітет ООН рекомендує нашій дер-
жаві закріпити принципи універсального дизайну та розумного пристосу-
вання на законодавчому рівні, забезпечити доступність освітніх установ,
навчальних матеріалів та програм, інформаційного середовища, методичну
підготовку педагогів та фахівців, а також надання індивідуальної підтримки.

За 18 років своєї діяльності в Університеті «Україна» накопичено уні-
кальний досвід організації навчально-виховного процесу в інтегрованому
освітньому середовищі, послідовно впроваджуються елементи інклюзив-
ного навчання, зокрема комплексна система супроводу навчання студен-
тів з інвалідністю.

Ми маємо певні здобутки в забезпеченні архітектурної безбар’єрності
нашого університетського містечка (пандуси, ліфти, звукові сигнали, по -
значки тощо), а також подоланні інформаційної бар’єрності навчального
процесу та соціального життя університету. Велика увага  приділяється за без -
печенню всебічного розвитку особистості студентів з інвалідністю — зрос -
танню їхніх професійних, наукових, творчих та фізкультурно-спортивних
здібностей.     

Така планомірна і системна робота дає свій результат. Серед студентів
і випускників університету, якими ми пишаємся: члени Національної спіл-
ки письменників України і Національної спілки журналістів України Ген на -
дій Горовий, Оксана Радушинська, Світлана Патра, переможниця спортив-
них змагань із танців на візках, громадська діячка і політик Олена Чинка,
чемпіонка світу з карате на візках Уляна Пчолкіна, «срібна леді Па ралім пі ад»
Юлія Батенкова-Бауман, срібна призерка Паралімпійських ігор 2016 ро ку
у Бразилії Марія Лафіна та багато інших.

Глибоко переконаний, що XVI міжнародна науково-практична конфе-
ренція стане продовженням тієї важливої державницької розмови, роз-
початої на попередніх конференціях, і слугуватиме пошуку та виробленню
нових конструктивних підходів для практичного вирішення нагальних
освітянських і життєвих проблем людей з інвалідністю. 

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

ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

Ба зи ка Є.Л.
Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни,

до цент ка фед ри пси хо логії, к.пси хол.н., до цент
evgenija_bazyka@ukr.net

ІНКЛЮ ЗИВ НА ОСВІТА ВНЗ, 
ЯК УМО ВА УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУ ДЕНТІВ

З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

Те зи прис вя чені роз вит ку інклю зив ності в сис темі ви щої освіти
осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Та кож обг рун то вуєть ся не обхід ність
ство рен ня умов для успішної соціалізації ви щез га да них осіб в освітнь -
о му прос торі ВНЗ. Розг ля даєть ся зміст ос нов них скла до вих інклю зив -
ності ВНЗ: універ саль ний ди зайн, інклю зив на ком пе тентність вик ла -
дачів та сту дентів.

Клю чові сло ва: інклю зия, інклю зивність, універ саль ний ди зайн, ін -
клю  зив на ком пе тентність вик ла дачів, інклю зив на ком пе тентність
студентів.

The article is devoted to the development dimension of inclusiveness in
higher education of persons with disabilities. In addition, the necessity of cre-
ating conditions for successful socialization of the above*mentioned persons
in the educational space of the University. As well as the content of the main
components of the inclusiveness of the University: universal design, inclusive
the competence of teachers and students.

Keywords: inclusion, inclusiveness, universal design, inclusive compe-
tence of teachers, inclusive competence of students.

У су час них умо вах світо вої інтег рації ак тив но фор муєть ся
новітня філо софія суспільства, у рам ках якої фор му ють ся ціннісні
орієнти ри і стра тегії людсь ко го бут тя для по до лан ня не га тив них
наслідків диск римінаційних про цесів в соціумі. Кож но му гро ма дя -
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ни нові, не за леж но від йо го соціаль но го ста ту су, ста ну здо ров’я, на -
яв ності фізич но го або інте лек ту аль но го по ру шен ня, за без пе чуєть -
ся рівна, спра вед ли ва і якісна освіта. 

Це, зок ре ма, тор каєть ся за до во лен ня освітніх пот реб гро ма дян
у течії усь о го жит тя і дос ту пу до нав чан ня і про фесійної підго тов ки
усіх, хто має не обхідні здібності і відповідну освітню ба зу, вклю ча ю чи
лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Здо бут тя освіти та кою ка те горією
на се лен ня є не обхідною умо вою їх функціону ван ня як пов ноп рав -
них членів суспільства і, відповідно, йо го роз вит ку і стабіль ності.
У ць о му кон тексті особ ли ве зна чен ня має ство рен ня умов для нав -
чан ня лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми у ви щих уч бо вих зак ла дах.
Ця обс та ви на зу мо ви ла ак ту альність цієї статті.

Ме тою обґрун ту ван ня не обхідності впро вад жен ня інклю зив ної
освіти у ВНЗ як умо ви успішної соціалізації сту дентів з особ ли ви ми
пот ре ба ми.

В умо вах інклюзії соціалізація вис ту пає як спосіб профілак ти -
ки де за дап тації, са мо роз вит ку, за без пе чує соціаль ну підтрим ку
рівних мож ли вос тей для здо бут тя ви щої освіти. Соціалізація та
інклюзія у відкри те суспільство — це ви ща ме та пси хо ло гоRпе да -
гогічної адап тації лю ди ни з особ ли ви ми пот ре ба ми як осо бис тості.
У ць о му сенсі мо лодь, що вчить ся, з особ ли ви ми пот ре ба ми є
найбільш склад ним кон тин ген том, оскіль ки ви ма гає ство рен ня
спеціаль них освітніх умов і підго тов ки фахівців для ро бо ти в інклю -
зив них уч бо вих зак ла дах [1, с. 21–22].

Се ред скла до вих інклюзії виділя ють:
1) при сутність (мож ливість вчи ти ся в за галь но освітній ус та нові

і не обхідні для ць о го прис то су ван ня);
2) участь (по зи тив ний досвід, який прид ба ває учень або сту -

дент в про цесі нав чан ня, і відно шен ня уч ня або сту ден та до са мо го
се бе в ць о му про цесі);

3) до сяг нен ня (комп ле кс ний ре зуль тат нав чан ня, а не тіль ки
ре зуль та ти тестів та іспитів).

Ав тор виз на чає інклю зивність уч бо во го зак ла ду як міру го тов нос -
ті до ць о го про це су уч бо вої ба зи і суб’єктів інклюзії, а умо вою со ціа -
лізації — інклю зивність сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми як міру
до сяг ну тої вклю че ності в соціум ВНЗ і сфе ру гро мадсь ко го жит тя.

У свою чер гу, інклю зивність ВНЗ містить: 
1) прис то со ваність уч бо вої ба зи (архітек тур на дос тупність, ос -

на щеність).

Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: Секція 1
міждисциплінарний підхід



Особ ливість фор му ван ня універ саль но го ди зай ну по ля гає
в участі в ць о му про цесі усіх суб’єктів інклюзії, які, окрім усу нен ня
фізич них пе реш код дос туп ності, ви ко рис то ву ють соціаль ноRпси -
хо логічні чин ни ки по до лан ня інфор маційних, інсти туціональ них
і мен таль них бар’єрів на шля ху до пов ноцінно го вклю чен ня мо лоді
з особ ли ви ми пот ре ба ми в соціум ВНЗ і сфе ри гро мадсь ко го жит тя;

2) інклю зив ну ком пе тентність вик ла дачів (соціаль ноRпси хо ло -
гічна та спеціаль на скла до ва) різно го про фесійно го рівня (ком пе -
тентність, інклю зив ноRпе да гогічна майс терність, інклю зив ноRпе -
да гогічна зрілість).

Ми виз на чаємо інклю зив ну ком пе тентність вик ла да ча як до -
сяг ну тий рівень сфор мо ва ності соціаль ноRпси хо логічної скла до вої
(су купність пси хо логічних якос тей, здібнос тей, соціаль них знань
і вмінь, спри я ю чих ак тив ної взаємодії з соціумом, на ла год жен ню
кон тактів з різни ми гру па ми і індивіда ми, ак тив ну соціаль ну роль)
і спеціаль ної що вклю чає мо ти вацію до ро бо ти в інклю зив но му освіт -
нь о му зак ладі і во лодіння спеціаль ни ми на вич ка ми про фесійної
діяль ності;

3) інклю зив на ком пе тентність сту дентів (ду хов ноRмо раль на та
спеціаль на скла до ва).

Інклю зив ну ком пе тентність сту ден та ми розг ля даємо як інтег -
раль ну осо бистісну соціаль ноRпси хо логічну ха рак те рис ти ку, що
вклю чає сфор мо ваність ем патії, го товність до про дук тив ної спів -
праці з ко ле га ми з особ ли ви ми пот ре ба ми і во лодіння на вич ка ми
на дан ня пси хо соціаль ної підтрим ки в умо вах інклюзії.

Ре зю му ю чи ви ще заз на че не, ми мо же мо відміти ти, що для за -
без пе чен ня успішної інклюзії сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми
в освітній простір ви що го нав чаль но го зак ла ду потрібне ство рен ня
умов для нав чан ня усіх здат них здо бу ва ти ви щу освіту, не за леж но від
їх фізич но го ста ну, що пе ред ба чає відповідне ма теріаль ноRтехнічне
за без пе чен ня для інклюзії, яке по ля гає у фор му ванні універ саль но -
го ди зай ну освітнь о го прос то ру ВНЗ та інклю зив ної ком пе те нт -
ності вик ла дачів і сту дентів (до сяг ну тий рівень сфор мо ва ності
соціаль ноRпси хо логічної і спеціаль ної скла до вих).

Літе ра ту ра

1. Инк лю зия гла за ми спе ци а лис та // За дос той ное об ра зо ва ние! Ин -
фор ма ци он ноRдис кус си он ное прост ра н ство для всех, кто лю бит учить ся и
ду мать [Элект рон ный ре сурс]. — Ре жим дос ту па: http://www.spbobrazo-
vanie.ru/ glavnye_temy/inkluzivnoe_obrazovanie/spec.
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СУ ЧАСНІ АС ПЕК ТИ НАВ ЧАН НЯ ДІТЕЙ 
З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ОСВІТНІМИ ПОТ РЕ БА МИ

Ано тація. У те зах висвітлю ють ся кон цеп ту альні за сад ничі по ло -
жен ня, що є ос но вою роз вит ку інклю зив но го нав чан ня і ви хо ван ня, виз -
на ча ють ся ос новні підхо ди до на дан ня освіти дітям з особ ли вос тя ми
пси хофізич но го роз вит ку.

Annotation. The article highlights the fundamental conceptual position,
which is the basis of inclusive education and training, identifies the main
approaches to educating children with special needs.

У будьRяко му суспільстві, не за леж но від то го, на якій стадії
роз вит ку во но пе ре бу ває, є лю ди, які пот ре бу ють особ ли вої ува ги
до се бе. Це, на сам пе ред, осо би, що ма ють певні відхи лен ня в пси -
хофізич но му роз вит ку. Як свідчать інфор маційні дже ре ла, в Ук раїні
щорічно збіль шуєть ся кількість дітейRінвалідів і дітей з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми. Ці діти ут ри му ють ся в різних за галь но освітніх та
га лу зе вих зак ла дах. Спеціаль но ор ганізо ва не нав чан ня й ви хо ван ня
дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми в Ук раїні має дав ню історію. Йо го
роз ви ток без по се редньо пов’яза ний із суспіль ноRполітич ни ми,
соціаль ноRеко номічни ми та соціокуль тур ни ми умо ва ми. Ор ганіза -
ція соціаль ноRпе да гогічної діяль ності з діть ми з особ ли ви ми пот ре -
ба ми — надз ви чай но серйоз на проб ле ма в на шо му суспільстві [1].

Пріори тет життєвих ціннос тей су час но го бут тя ви ма гає від
осо бис тості гу маністич но го спря му ван ня соціуму та усвідом лен ня
життєвих стра тегій. У про цесі життєтвор чості зрос тає роль освіти,
яка пок ли ка на до по мог ти ди тині знай ти смисл жит тя, ство рив ши
оп ти мальні умо ви для за без пе чен ня пов но го фізич но го, психічно -
го, ду хов но го та соціаль но го бла го по луч чя. 

Нав чан ня й ви хо ван ня дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми
тісно пов’яза не із су час ним освітнім прос то ром. Ідея спеціаль ної осві -
ти сь о годні стає все більш зро зумілою й сприй нят ли вою в сус пільст -
ві. Змінюєть ся відно шен ня до дітей з особ ли вос тя ми пси хофізич ного
роз вит ку, зок ре ма виз на ють ся їх рівні пра ва на от ри ман ня освіти [2].

Розв’язан ня проб ле ми підго тов ки кож ної ди ти ни до жит тя зво -
дить ся до ба жан ня пізна ти не ли ше се бе, а й свою роль і зна чущість
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у ць о му житті. Ос новні про я ви са мосвідо мості — су купність
психічних про цесів, внаслідок яких індивід усвідом лює своє «Я».
Во ни тісно пов’язані з усіма сто ро на ми жит тя та діяль ності ди ти ни.
Роз ви ва ю чись й ус та нов лю ючись, во ни пос ту по во ста ють ри са ми її
ха рак те ру. То му вирішен ня проб ле ми соціаль ної адап тації дітей не -
роз рив но пов’яза не із соціаль ним пла ну ван ням і ке ру ван ням
соціаль ни ми про це са ми. 

Су часні ви мо ги до ви хо ван ня дітей з особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми орієнту ють фахівців на відсте жен ня про це су ре алізації
осо бистісно го по тенціалу кож ної ок ре мої ди ти ни, фор му ван ня за -
галь но людсь ких ціннос тей на рівні їх віко вих за ко номірнос тей та
індивіду аль них мож ли вос тей осо бис тості [3]. 

Для рівно го дос ту пу до якісної освіти нав чальні зак ла ди по -
винні адап ту ва ти нав чальні прог ра ми та пла ни, ме то ди й фор ми
нав чан ня до індивіду аль них освітніх пот реб дітей та підлітків
з особ ли ви ми пот ре ба ми. Роз роб ля ю чи індивіду альні нав чальні
прог ра ми для учнів з особ ли ви ми пот ре ба ми, доціль но вра хо ву ва ти
час нас тан ня інвалідності; ха рак тер ре акції на інвалідність (емоції,
по ведінка); важкість по ру шень (діапа зон об ме жень); рівень інте -
лек ту аль но го й емоційно го роз вит ку; ко рот ко ст ро кові та дов го ст -
ро кові цілі прог ра ми; пе релік пос луг, у яких є пот ре ба; оцінку до -
сяг нень. Роз роб ка нав чаль них прог рам за своїм змістом
обов’яз ко во по вин на ма ти спря му ван ня на за галь ну прог ра му, що
спри я ти ме в май бутнь о му по до лан ню соціаль ної не дос тат ності ди -
ти ни, її найбільш по зи тив ної адап тації в суспільстві [4].

Літе ра ту ра

1. Яр ма чен ко М.Д. Ви хо ван ня і нав чан ня глу хих дітей в Ук раїнській
РСР / М.Д. Яр ма чен ко. — К. : Ра дянсь ка шко ла, 1968.

2. Мис те цт во життєтвор чості осо бис тості: на ук.Rме тод. посібник: у 2 ч. /
ред. ра да: В.М. Доній, Г.М. Не сен, Л.В. Со хань, І.Г. Єрма ков.
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4. Тюп тя О. Пси хо ко рекційні ме то ди ро бо ти з людь ми з особ ли ви ми
пот ре ба ми / О. Тюп тя, І. Па рашів // Прак тич на пси хо логія та соціаль на
ро бо та. — 2002. — № 4. 
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Бор зов Олек сандр Олек са нд ро вич 
аспірант те орія та історія дер жа ви і пра ва; 

історія політич них і пра во вих учень.
На у ко вий керівник: Му ра шин Олек сандр Ген надійо вич, 

д.ю.н., про фе сор

СОЦІАЛЬ НЕ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ ОСІБ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ В РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Ано тація: Розг ля ну то пра во вий ста тус осіб з інвалідністю та йо -
го соціаль не за без пе чен ня в Римсь кий імперії та її пра во нас туп ни ках.
Зазна че но, що впер ше соціальні стан дар ти для інвалідів бу ли прий нятті
імпе ра то ром Ок тавіаном Ав гус том, який ви дав спеціаль ний едикт.
Виз на че но, що перші спілки інвалідів в Римі бу ли вре гуль о вані спеціаль -
ним ста ту сом. Про а налізо ва но вплив Цер ков но го пра ва на соціальні
стан дар ти для інвалідів.

Abstract: Legal status and social maintenance of disabled people in the
Roman Empire and its successors is examined. It is noted that for the first time
social standards for disabled people were adopted by the Emperor Octavian
Augustus, who issued a special edict. It is determined that the first unions of
disabled people in Rome were regulated by a special status. Ecclesiastical law
Influence on the social standards for disabled people is analyzed.

1. Римсь ке за ко но да в ство після падіння Рес публіки, фор му ва -
ло ся Римсь ки ми імпе ра то ра ми, так як во ни ма ли ти тул «прин цепс» —
тоб то «пер ший з се на торів». То му всі за ко ни от ри му ва ли юри дич ну
си лу після волі са мо го Імпе ра то ра і ли ше фор маль но зат ве рд жу ва -
ли ся Се на том.

2. Термін «інвалідність» по хо дить від ла тинсь ко го «invalidus».
Сло вос по лу чен ня «invalidus vulnere» пе рек ла даєть ся з ла тинсь кої як
«тяж ко по ра не ний». В ан тич ний період та в період пізньої Римсь кої
імперії, при існу ю чо му на той час рівні ме ди ци ни, от ри мані важкі
по ра нен ня в період бойо вих дій, час то приз во ди ли до каліцтв, що
в свою чер гу приз во ди ло до ста ту су «invalidus».

3. Римські за ко ни пе ред ба ча ли по нят тя «опіки» та ре гу лю ва ли
обов’яз ки опікунів, тоб то у разі психічних травм чи інших зах во рю -
вань, лю ди на інвалід ма ла пра ва, які за хи ща ла дер жа ва. Піклу ван -
ня над психічно хво ри ми та інваліда ми і їх май ном пок ла да ло ся на
найб лиж чих ро дичів і спад коємців, да ю чи їм пов ну вла ду над май -
ном опіку ва но го. Дер жа ва, при ць о му, за ли ша ла за со бою конт роль
над діями піклу валь ни ка.
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4. За часів Римсь кої імперії існу ва ло три ви ди звіль нен ня сол да -
тів: по чес на (honesta missio), га неб на (ignominiosa) і по важ на (causaria
missio) відстав ки, ос тан ня са ме пов’яза на з каліцтвом в наслідок
яко го сол дат ста вав інвалідом. «Causaris miles» — пе рек ла даєте ся як
сол дат, звіль не ний че рез хво ро бу чи каліцтво, інвалід. Інваліди
війни за без пе чу ва ли ся дер жа вою, зок ре ма зе мель ною ділян кою або
гро ши ма, по дат ко ви ми піль га ми та юри дич ни ми привіле я ми. 

5. «Сollegia veteranorum» на зи ва ли ся вільні спілки ве те ранів
римсь ких легіонів, що вхо ди ли в сис те му їх соціаль но го за хис ту.
Ко легія ве те ранів бу ла од ним з видів юри дич них осіб за римсь ким
пра вом, їх наділя ли спеціаль ною пра во суб’єктністю, яка ба чи ла го -
лов но ме тою за без пе чен ня соціаль ним за хис том ве те ранів війсь ко -
вої служ би, а не от ри ман ня при бут ку, як де які інші юри дичні осо би
то го ча су. Дослідник Чер не га О.А. вва жав, що ко легії ве те ранів за
своєю пра во вою конструкцією є своєрідним пер шоп ро ходь цем су -
час них не ко мерційних ор ганізацій в сфері соціаль но го за хис ту
інвалідів.

6. Едикт Ок тавіана про ве те ранів був пер шим істо ри коRпра во -
вим до ку мен том, який засвідчив нор ми соціаль но го за хис ту для
інвалідів, зок ре ма до та ко го ста ту су відно си ли ся всі ве те ра ни, хто
от ри мав каліцтво під час бойо вих дій або під час ви ко нан ня сво го
обов’яз ку по службі. Едикт пе ред ба чав, що усім ве те ра нам бу ло на -
да но звіль нен ня від по датків. Їм та їх бать кам, а та кож дітям і дру -
жи нам, яких во ни ма ли або бу дуть ма ти, да ру ва ло ся звіль нен ня
всієї їх влас ності від опо дат ку ван ня; та кож во ни ма ли пра во от ри -
ма ти римсь ке гро ма дя н ство з усіма на леж ни ми їм пра ва ми. Во ни
звіль ня ли ся від опо дат ку ван ня, звіль ня ли ся від війсь ко вої служ би
і від ви ко нан ня гро мадсь ких по вин нос тей. 

7. З листів 31 та 32 Плінія Мо лод шо го, ми дізнаємо ся, що у разі
на бут тя ста ту су інваліда, згідно роз по ряд жень імпе ра то ра Ан тоніна
Пія інвалідів і літніх лю дей після де ся ти років ро бо ти в шах тах
звіль ня ли і відда ва ли під опіку ро дичів. Тоб то у разі скоєння зло чи -
ну, який приз во див до за суд жен ня на ро бо ти в шах ти, лю ди на от ри -
му ва ла спро ще ну про це ду ру че рез 10 років.

8. Го лов ною лан кою в житті інвалідів Римсь кої імперії відігра -
ва ла бла годійність, яка на той час бу ла вре гуль о ва на на зра зок сь о -
годнішньої «спілки ве те ранів», тоб то то ва ри ст во, яке не ма ло на
меті от ри ман ня при бут ку. Та кож са ме за часів Ри му, по ча ло ся вжи -
ван ня по нят тя «ме це на т ство», пішло во но від Гая Цильнія Ме це на -
та, який був відо мим бла годійни ком. Після нь о го бла го чинні то ва -
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ри ст ва по ча ли відкри ва ти такі відомі пос таті, як Сіміон Стран ноп -
ри им ца, Свя тий Ми ко лай і ба га то інших.

9. Пра во про дов жу вачі Римсь кої імперії ви ко рис то ву ва ли її до -
свід в фор му ванні соціаль но го за хис ту інвалідів, які от ри ма ли цей
ста тус внаслідок війсь ко вої служ би. Зок ре ма Карл Ве ли кий, який
про го ло сив се бе Імпе ра то ром Західної Римсь кої імперії, зо бов’язав
спеціаль ним ука зом мо нас тирі прий ма ти та на да ва ти при ту лок усім
воїнам інвалідам. Східна Римсь ка імперія та кож на про тязі
IV–VII століття по чи нає вво ди ти нор ми, які пе рек ла да ли піклу ван ня
про інвалідів на Хрис ти янські мо нас тирі. При ць о му Конс тан ти  но -
поль пер ший, хто по чав розг ля да ти піклу ван ня про інвалідів без
ура ху ван ня їх ста ту су, після Дру го го Все ленсь ко го Со бо ру в історії
Ри му з’яв ля ють ся па ро ст ки Цер ков но го пра ва і то му рішен ня церк -
ви в соціаль них пи тан нях ста ють нор ма ми пра ва. 

10. Спо чат ку кількість ус та нов ми ло сер дя, де інвалід міг роз ра -
хо ву ва ти на тур бо ту, йшов на оди ниці. Од нак зав дя ки ініціативі
Свя то го Ва си ля Ве ли ко го і Свя то го Іоан на Зла то ус та, з’яви ли ся
мо нас тирські госпіталі. Ці перші хрис ти янські ліку вальні зак ла ди
прий ма ли ра зом із мандрівни ка миRпілігри ма ми: лю дей по хи ло го віку,
інвалідів, інфекційних і хронічних хво рих. У хоспіс (шпи таль) при
мо нас тирі Базіліас мог ли пот рап ля ти різні ка те горії лю дей, перш за
все про ка жені і нез рячі, але та кож па раліти ки і бо жевільні. Архі -
єпис  коп Ми ко ла з східноRримсь ко го міста Міри опіку вав ся ро зу мо-
во відста ли ми, за що зго дом був виз на ний їх пок ро ви те лем. Ці кро -
ки впли ну ли на фор му ван ня соціаль них за конів Східної Імперії.

Бо са Л.Г.
до цент ка фед ри соціаль ної ро бо ти та пе да гогіки

Універ си те ту «Ук раїна»
Тка чук Ю.М.

сту де нт ка магістра ту ри спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»
Універ си тет «Ук раїна»

МОЖ ЛИ ВОСТІ СІЛЬСЬ КИХ СОЦІАЛЬ НИХ СЛУЖБ
У ЛИТВІ ЩО ДО ПРО ВЕ ДЕН НЯ СОЦІАЛЬ НОЇ РО БО ТИ

З ЛЮДЬ МИ З ОБ МЕ ЖЕН НЯМ ЖИТТЄДІЯЛЬ НОСТІ

Досліди ти та порівня ти мож ли вості сільсь ких соціаль них служб
що до про ве ден ня соціаль ної ро бо ти з людь ми об ме жен ням жит тє діяль -
 ності в Литві та в Ук раїні. Досліджен ня про хо ди ло в сільській соціальній
службі се ла Ти ру лей для лю дей з об ме жен ням життєдіяль ності. Ме то ди
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досліджен ня: спос те ре жен ня та ан ке ту ван ня. Бу ло ви яв ле но, що сис -
те ма соціаль ної ро бо ти в сільській соціальній службі Лит ви та Ук -
раїні є схо жою, ли ше відмінною є за ко но дав ча ба за.

Research and compare opportunities of rural social services on social
work with people of disability in Lithuania and Ukraine. The study took place
in a rural village Tyruley social services for people with disability. Research
methods: observation and questioning. It was found that the system of social
work in rural social services of Lithuania and Ukraine are similar, there are
only excellent legal framework. 

Роз ви ток соціаль ної ро бо ти у Литві роз по чи нав ся із бла -
годійної діяль ності ка то лиць ких па рафій, спря мо ва ної на до по мо гу
бідним, і до ство рен ня Ра дянсь ко го Со ю зу об ме жу вав ся діяльністю
ка то лиць кої церк ви на ос нові хрис ти янсь ких ціннос тей. У про цесі
ре фор му ван ня країни, ко ли знач на час ти на на се лен ня пот ре бує
невідклад ної соціаль ної до по мо ги і соціаль но го за хис ту, особ ли вої
ак ту аль ності в суспільстві на бу ває про фесійна діяльність, спря мо -
ва на на вирішен ня соціаль них проб лем лю дей. Це ви ма гає ство рен -
ня ефек тив ної сис те ми підго тов ки працівників соціаль ної сфе ри,
здат них ви ко ну ва ти пов сяк денні зав дан ня про фесійної діяль ності.

Під час досліджен ня бу ло ви ко рис та но нап ра цю ван ня вітчиз ня-
них вче них В.В. Ба ра ба ша, А.Й. Капсь кої, І.М. Ков чи ної, К.В. Кор -
са ка, А.А. Сбруєвої; за рубіжних Б.Л. Вульф со на, Д.А. Коз ло ва,
Р.В. Кор ню ши ної, М.В. Фірсо ва та інших. Вив чен ню світо во го
досвіду про фесійної підго тов ки соціаль них працівників прис вя ти ли
свої праці за рубіжні учені М. До у ел, Ш. Ра мон, Т. Шанін, С. Шард -
лоу, В. Бо ча ро ва, А. Па нов, Т.Яркіна, В. Гріффіс, А. Кроплі,
Дж. Кросс та інші.

Ак ту альність проб ле ми виз на чаєть ся відсутністю у вітчиз няній
на уці комп ле кс них на у ко вих досліджень, прис вя че них вив чен ню
ста но ви ща соціаль ної ро бо ти в сільській місце вості в Литві та
здійснен ня підго тов ки фахівців соціаль ної сфе ри з ме тою ви яв лен -
ня прог ре сив них ідей, що мо жуть спри я ти вдос ко на лен ню підго -
тов ки відповідних фахівців в Ук раїні.

Досліди ти та порівня ти мож ли вості сільсь ких соціаль них
служб що до про ве ден ня соціаль ної ро бо ти з людь ми об ме жен ням
життєдіяль ності в Литві та в Ук раїні. 

Сис те ма соціаль ної ро бо ти в сільській місце вості що до про ве ден-
ня соціаль ної ро бо ти з людь ми об ме жен ням життєдіяль ності в Литві.

Мож ли вості сільсь ких соціаль них служб що до про ве ден ня со -
ціаль ної ро бо ти з людь ми об ме жен ням життєдіяль ності в Литві. 
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У дослідженні взя ли участь ли товські меш канці се ла Ти ру лей.
На ми бу ла роз роб ле на ан ке та, в якій містять ся пи тан ня з вив чен ня
особ ли вос тей соціаль них пос луг меш кан цям се ла що до про ве ден ня
та на дан ня соціаль ної до по мо ги сільсь кою соціаль ною служ бою.
Ме то ди досліджен ня: спос те ре жен ня та ан ке ту ван ня.

Досліджен ня ви я ви ло, що ос нов ною проб ле мою жи телів се ла
Ти ру лей є без робіття та транс портні проб ле ми, що є ха рак тер ним
для життєдіяль ності жи телів ук раїнсь ких сіл. У сільській соціальній
службі се ла Ти ру лей пра цює три соціаль них працівни ки: один —
з людь ми по хи ло го віку, дру гий — з сім’ями, які пе ре бу ва ють
у склад них життєвих обс та ви нах, третій — з різни ми ка те горіями
клієнтів, які пот ре бу ють соціаль ної до по мо ги. В селі пра цює шко -
ла, в якій діти нав ча ють ся до 4Rго кла су, ме дич на ам бу ла торія,
бібліоте ка та дім для лю дей по хи ло го віку. На 900 меш канців у да -
но му на се ле но му пункті на ра хо вуєть ся 56 лю дей з інвалідністю та
182 сім’ї, які пе ре бу ва ють в склад них життєвих обс та ви нах. 

За га лом, ли товсь ка сис те ма соціаль ної ро бо ти в сільській
місце вості відрізняєть ся від ук раїнсь кої за та ки ми по каз ни ка ми: за -
ко но дав ча ба за та ве ден ня про фесійної до ку мен тації.

Бур даш Ма ри на Ва силівна
стар ший вик ла дач ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Хмель ниць ко го інсти ту ту соціаль них тех но логій,
burdashmarina@ukr.net

СОЦІАЛЬ НО?ЕКО НОМІЧНІ ПЕ РЕ ВА ГИ 
ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ

Ано тація. Ав то ром розг ля ну то соціаль но*еко номічні пе ре ва ги інк -
лю зив ної освіти. Ідея інклю зив ної освіти у пра цях провідних на у ковців.
Зарубіжний досвід ор ганізації освіти з вра ху ван ням пот реб осіб з об ме -
же ни ми функціональ ни ми мож ли вос тя ми. Ви то ки інклюзії в Ук раїні.
Ефек тивність інклюзії під час нав чан ня мо лоді з об ме же ни ми функ -
ціональ ни ми мож ли вос тя ми та мо лоді здо ро вої. Ор ганізаційно*еко -
номічна скла до ва проб ле ми.

Abstract. The describes the socio*economic benefits of inclusive educa-
tion. The idea of inclusive education in the writings of leading scientists.
Foreign experience of organization of education taking into account the needs
of persons with limited functional abilities. The origins of inclusion in
Ukraine. The effectiveness of inclusion during the training of young people
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with limited functional abilities and healthy. Organizational*economic com -
ponent of the problem.

Конс ти туційне пра во кож ної осо би на освіту, що має за без пе чу ва -
ти дер жа ва че рез дос тупність різних форм нав чан ня, тіль ки не що -
дав но по ча лось із зру шен ня в сфері інклю зив ної освіти — виз нан ня
2016 ро ком ди ти ни з особ ли ви ми пот ре ба ми. Ук раїна ра тифіку ва ла
Кон венцію ООН про пра ва ди ти ни, де стве рд жуєть ся, що ва да здо -
ров’я — це соціаль на проб ле ма дос туп ності та сприй нят тя осо би
в соціумі, а не ха рак те рис ти ка осо бис тості. В свою чер гу Міжна -
родні стан дар ти в га лузі прав лю ди ни ґрун ту ють ся на ідеї участі
кож ної осо би в суспіль но му житті на за са дах рівності й без диск -
римінації (ООН,1993) [2].

Аналіз спе цифіки про цесів соціаль ної стра тифікації, соціаль -
ної нерівності, мож ли вос тей дос ту пу предс тав ників соціаль -
ноRвраз ли вих груп до ре сурсів суспільства, освіти, предс тав ле ний
у пра цях Б. Бар бе ра, Г. Бек ке ра, П. Бурдьє, Дж. Девіса, К. Дженк -
са, X. Кер бо, М. Крозьє, Ф. Кросбі, К. Тей ло ра, Т. Доб ро вольсь кої,
Є. Ярс коїRСмірно вої та ін. [3].

Проб ле ма за без пе чен ня на дан ня освітніх пос луг мо лоді з об ме -
же ни ми функціональ ни ми мож ли вос тя ми відоб ра же на у пра цях
вітчиз ня них на у ковців: І. Бе ха, А. Капсь кої, Н. Нич ка ло, П. Та лан -
чу ка, М. Чай ковсь ко го та ін. Пи тан ням вітчиз ня но го та міжна род -
но го досвіду у сфері за без пе чен ня ре алізації без пе реш код но го дос -
ту пу мо лоді з об ме же ни ми функціональ ни ми мож ли вос тя ми до
відкри то го освітнь о го се ре до ви ща прис вя чені досліджен ня С. Бог -
да но ва, Я. Гри бальсь ко го, І. Дан ча ка, Г. Ен нса, М. Свар ни ка,
А. Шев цо ва та ін.

По нят тя «інклюзія» мо же мо виз на чи ти як про цес збіль шен ня
сту пе ня участі всіх гро ма дян соціуму в усі сфе ри життєдіяль ності
суспільства й ре алізації відно син міжо со бистісної взаємодії та
спіль ної діяль ності, пе ре не сен ня норм та стан дартів суспільства на
мо ти ваційну струк ту ру осо бис тості, що в за галь но му за без пе чує
єдність осо бис тості та суспільства.

Ідея інклю зив но го нав чан ня як пе да гогічної сис те ми, що ор -
ганічно поєднує спеціаль ну і за галь ну освіту з ме тою ство рен ня умов
для по до лан ня соціаль них наслідків біологічних де фектів роз вит ку
(«соціаль них ви вихів»), на ле жить са ме Л. Ви готсь ко му, який ще
в 30Rті ро ки од ним з пер ших на ма гав ся обґрун ту ва ти не обхідність
да но го підхо ду для успішної прак ти ки соціаль ної ком пен сації де -
фек ту, що є в ди ти ни [1, 39–49].
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Інклюзія (від Inclusion — вклю чен ня) — про цес збіль шен ня
сту пе ня участі всіх гро ма дян у соціаль но му житті [2]. Це політи ка
й про цес, що дає мож ливість всім дітям бра ти участь у всіх прог ра -
мах. Відповідно інклю зив на освіта — це сис те ма освітніх пос луг, що
ґрун туєть ся на прин ципі за без пе чен ня ос нов но го пра ва дітей на
освіту та пра ва здо бу ва ти її за місцем про жи ван ня, що пе ред ба чає
нав чан ня ди ти ни з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми в умо вах за -
галь но освітнь о го зак ла ду.

Пе ре до вий світо вий досвід інклюзії свідчить, що успішна інтег -
 рація в освітнє се ре до ви ще є відправ ною точ кою для по даль шо го
об лаш ту ван ня жит тя, ре алізації про фесійних знань і на ви чок. А го -
лов не — інклю зив на освіта не тіль ки фор мує на вич ки та вміння
взаємодії у соціумі мо лоді з об ме же ним функціональ ним мож ли -
вос тя ми, але й здо ро вим од ноліткам дає мож ливість відчу ти
цінність і зна чущість осо бис тості не за леж но від на яв ності чи
відсут ності фізіологічних об ме жень.

Впро вад жен ня інклюзії еко номічно вигідно, оскіль ки де шев ше
зро би ти нав чаль ний зак лад дос туп ним, ніж ут ри му ва ти склад ну сис -
те му різних типів зак ладів освіти для осіб з різни ми но зо логіями,
а потім вит ра ча ти значні кош ти на їх соціалізацію. Знач ною пе ре ва -
гою інклюзії є нав чан ня без прив’яз ки до місця про жи ван ня, ко ли
сту дент по чу ває се бе віль но і ком фо рт но в близь ко му ото ченні і здо -
бу ває освіту за індивіду аль ною прог ра мою та графіком. За рубіжний
досвід яск ра во ілюст рує са ме та ку ре зуль та тив ну сис те му нав чан ня.
Що ж до спеціалізо ва них зак ладів освіти то во ни до сить об ме жені [4]:

— в Італії по над 90% дітей із особ ли вос тя ми пси хофізич но го
роз вит ку нав ча ють ся в за галь но освітніх зак ла дах;

— у Бельгії ли ше 4% дітей нав ча ють ся у спеціаль них освітніх
зак ла дах;

— в Австрії спеціальні нав чальні зак ла ди функціону ють ли ше
для дітей із серйоз ни ми по ру шен ня ми слу ху, зо ру та інте лек ту;

— у Швеції з 1995 ро ку існує ли ше 4 ти пи спеціаль них зак ладів
(для дітей з помірною, лег кою ро зу мо вою відсталістю, для дітей із
труд но ща ми в нав чанні, для дітей з комп ле кс ни ми по ру шен ня ми).

Тоді як в Ук раїні у За порізькій об ласті на 6,5 ти сячі дітей із ва -
да ми здо ров’я функціону ють 9 класів з інклю зив ною освітою у 4 за -
галь но освітніх шко лах. А за га лом в Ук раїні є 8 типів спеціаль них
нав чаль них зак ладів [4]: 1) для ро зу мо во відста лих дітей; 2) для
дітей із зат рим кою пси хофізич но го роз вит ку; 3) для нез ря чих дітей;
4) для дітей з по ру шен ня ми зо ру; 5) для глу хих дітей; 6) для дітей із
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по ру шен ня ми слу ху; 7) для дітей із по ру шен ня ми опор ноRру хо во го
апа ра ту; 8) для дітей із важ ки ми по ру шен ня ми мов лен ня.

Про те вар то зга да ти й по зи тив ний досвід вирішен ня проб ле -
ми. Так За порізь кий бла годійний фонд «Єдність за май бутнє»
у 2013–2014 ро ках став рушієм інклю зив ної освіти–За порізь ка за -
галь но освітня шко ла № 3 і Енер го дарсь ка за галь но освітня шко ла
№ 6 пер ши ми до лу чи ли ся до ць о го про це су.

Важ ли ви ми е ор ганізаційноRеко номічні сто ро ни проб ле ми, ад же
для інклюзії ду же є суттєвою умо вою підтрим ка місце вої вла ди що до
виділен ня коштів на до дат кові по са ди (асис тентів вчи те ля, фахів -
цівRре абіліто логів різних нап рямків і т. д.). Лобіюван ня інте ресів
мо лоді з об ме же ни ми функціональ ни ми мож ли вос тя ми за до воль ни -
ли б ба жан ня і батьків, і са мих сту дентів що до якісної освіти та від кри -
тості світу. Праг нен ня жи ти за світо ви ми стан дар та ми по чи наєть ся
з впро вад жен ня якісно но вих підходів на сам пе ред до мо лоді. Відоб -
ра жен ням ос нов гу манізму, де мок ра тич них ціннос тей є інклю зив на
освіта, де кож на осо ба є цінним та ак тив ним чле ном суспільства.
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Бур дель о ва Оль га Ва силівна,
сту дент 2 кур су спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, burdeleva@i.ua.
На у ко вий керівник: Кле ва ка Ле ся Петрівна,

кан ди дат пе да гогічних на ук,
до цент ка фед ри соціаль ної ро бо ти, alesi*09@i.ua

ІНКЛЮЗІЯ В ДОШКІЛЬ НО МУ НАВ ЧАЛЬ НО МУ ЗАК ЛАДІ 

Висвітле но особ ли вості ор ганізації інклю зив них груп в дошкіль них
нав чаль них зак ла дах. Розк ри то зміст ро бо ти інклю зив них груп. Ак -
цен то ва на ува га на по бу дові інклю зив но го про це су в гру пах ди тя чо го
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сад ка. Сха рак те ри зо ва на діяльність соціаль но го працівни ка з діть ми
із особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми в умо вах дошкіль ної освіти.

The peculiarities of inclusive groups in kindergartens. The content of
inclusive groups. The attention is focused on building an inclusive process in
groups of kindergarten. Described the activities of the social worker with chil-
dren with special educational needs in terms of pre*school education.

Діяльність інклю зив ної гру пи дошкіль но го нав чаль но го зак ла -
ду спря мо ва на на на дан ня освітніх пос луг для дітей з особ ли ви ми
пот ре ба ми. Комп лек ту ван ня інклю зив ної гру пи здійснюєть ся за
ба жан ням батьків (за кон них предс тав ників) та на підставі вис нов -
ку пси хо ло гоRме ди коRпе да гогічної комісій. При ць о му за галь на на -
пов ню ваність гру пи ско ро чуєть ся; дві тре ти ни скла ду гру пи ста -
нов лять ви хо ванці з рівнем пси хофізич но го роз вит ку відповідно до
віко вої нор ми, а тре ти на ви хо ванців — діти з особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми (нап рик лад, з по ру шен ня ми слу ху, зо ру, опор ноRру хо во -
го апа ра ту, інте лек ту — ро зу мо вої відста лості в сту пені дебіль ності)
або діти ран нь о го віку, що не ма ють ви ра же них пер вин них відхи -
лень у роз вит ку, але відста ють від віко вої нор ми (в то му числі діти
з по ру шен ня ми емоційноRволь о вої сфе ри).

Го лов ною умо вою вклю чен ня в інклю зив ну гру пу є го товність
до відвіду ван ня в ре жимі 12Rго дин но го пе ре бу ван ня. При на яв ності
труд нощів в са мо обс лу го ву ванні, са мостійно му пе ре су ванні, адап -
тації в ди тя чо му ко лек тиві ди тині на даєть ся «ть ю тор», який ре -
алізує суп ровід не тіль ки в ре жим них мо мен тах, але і на за нят тях.

Зміст ро бо ти інклю зив ної гру пи дошкіль но го нав чаль но го зак -
лад по ля гає у: здійснен ня роз ви ва ю чої діяль ності (роз ви ток мо ви
і уяв лень про нав ко лишній світ, роз ви ток пізна валь ної сфе ри, ігро -
вої, дослідниць кої, про е кт ної, графічної, конструк тив ної діяль -
ності то що); соціалізація в умо вах спіль но го нав чан ня і ви хо ван ня
дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми зі здо ро ви ми од нолітка ми;
ре алізація ко рекційної діяль ності фахівців (учи тельRло го пед, учи -
тельRде фек то лог, пе да гогRпси хо лог, ма са жист); ре алізація прог рам
твор чо го роз вит ку дітей (ке рамічна майс тер ня, хо ре ог рафія, му зич -
ноRритмічні за нят тя, ігро те рапія то що).

По бу до ва інклю зив но го про це су в групі ди тя чо го сад ка здійс ню -
єть ся нас туп ним чи ном: діаг нос ти ка індивіду аль них особ ли вос тей
роз вит ку дітей інклю зив ної гру пи, міждис циплінар не оціню ван ня
ре сурсів і дефіцитів ди ти ни, скла дан ня індивіду аль но го освітнь о го
марш ру ту та індивіду аль но го освітнь о го пла ну, пла ну ван ня освіт -
нь о го про це су з ура ху ван ням індивіду аль них освітніх пот реб дітей
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гру пи, ор ганізація спіль ної життєдіяль ності дітей в умо вах інклю -
зив ної гру пи, оцінка ефек тив ності інклю зив но го освітнь о го про це су.

Для ор ганізації ро бо ти з діть ми, що ма ють особ ливі освітні пот -
ре би не обхідний спектр спеціаль них прог рам: для дітей з по ру шен -
ня ми інте лек ту, по ру шен ня ми мов но го роз вит ку, ме то дич них ре ко -
мен дацій що до про ве ден ня за нять з діть ми з різною струк ту рою
де фек ту.

Та ким чи ном, ме то дич не за без пе чен ня по вин но бу ти варіатив -
ноRнор ма тив ним, орієнто ва ним на пси хофізіологічні особ ли вості,
різний за пас уяв лень про нав ко лишній світ, знань, умінь і на ви чок
конк рет ної ди ти ни. Ме то ди, за со би та фор ми ро бо ти в інклю зив ної
групі спря мо вані на роз ши рен ня спект ра ком пе тенцій ди ти ни, за -
без пе чен ня соціалізації в ко лек тиві од нолітків.

Діяльність соціаль но го працівни ка спря мо ва на на за без пе чен ня
соціаль но го бла го по луч чя ви хо ванців та їхніх сімей. До спе ци фіки
ор ганізації йо го ро бо ти в групі відно сять ся: здійснен ня нас туп ності
між освітнім зак ла дом і сім’єю ви хо ванців; участь у вив ченні ви хо -
ванців і скла данні індивіду аль них прог рам роз вит ку; кон суль ту ван -
ня батьків з пи тань фор му ван ня адек ват ної соціаль ної по ведінки
і ви хо ван ня ди ти ни в сім’ї; вив чен ня соціаль них умов роз вит ку і ви -
хо ван ня ди ти ни в сім’ї; взаємодія з пе да го га ми, фахівця ми соціаль -
них служб, бла годійни ми ор ганізаціями з пи тань на дан ня соціаль -
ної до по мо ги ви хо ван цям; здійснен ня комп лек су за ходів що до
соціаль но го за хис ту ви хо ванців гру пи; ви яв лен ня інте ресів, пот реб,
труд нощів, відхи лень в по ведінці ви хо ванців і своєчас не на дан ня їм
соціаль ної до по мо ги; ве ден ня не обхідної до ку мен тації та скла дан -
ня в кінці нав чаль но го ро ку аналітич но го звіту про ро бо ту за рік.

Літе ра ту ра

1. Інклю зив не нав чан ня і ви хо ван ня у дошкіль но му нав чаль но му зак ладі
№3 м. Вінни ця [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу: http://dnz3.
edu.vn.ua/Inkluzive.html

2. Інклюзія в дошкіль но му нав чаль но му зак ладі (яс лаRса док) № 446
Харківсь кої місь кої ра ди [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу:
http://dnz446.edu.kh.ua/osvita_ta_ vihovannya/inklyuzivna_osvita/

3. Що до ор ганізації діяль ності інклю зив них груп у дошкіль них нав чаль -
них зак ла дах. Лист МОН № 1/9R487 від 12.10.15 ро ку [Елект рон ний ре -
сурс]. — Ре жим дос ту пу: http://osvita.ua /legislation/doshkilnaRosvita/48151/
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кан ди дат істо рич них на ук, до цент ка фед ри фізич ної ре абілітації 
та фізич но го ви хо ван ня, Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва

ТРУ ДО ВА РЕ АБІЛІТАЦІЯ 
ЯК ЗАСІБ КОМП ЛЕ КС НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Ано тація. В до повіді розг ля да ють ся проб ле ми впро вад жен ня
в соціаль но*по бу товій сфері тру до вої ре абілітації як те ра пев тич но го
за со бу, як ви ду зай ня тості пра цею з ви ко рис тан ням на у ко во*обг рун -
то ва них ре ко мен дацій. Вра хо ва ний стан со ма тич но го здо ро вя гро ма -
дян з об ме же ни ми мож ли вос тя ми для віднов лен ня їх тру до вих на ви чок
для соціаль ної реінтег рації, по вер нен ня в тру до вий ко лек тив. Опи са -
ний ос нов ний прин цип ви ко рис тан ня тру до вої ре абілітації. Висвітле -
но ос новні зав дан ня віднов лен ня пра цез дат ності які ре ко мен дує
Комітет екс пертів ВО ОЗ.

Abstract. The report addresses the problem of implementation in the social
sphere vocational rehabilitation as a therapeutic agent, as a form of employment
work using evidence*based recommendations. Included somatic health status
of citizens with disabilities to restore their employment skills for social reinte-
gration, return to the labor collective. The basic principle of labor rehabilitation.
The basic task of rehabilitation recommended by the WHO Expert Committee.

Здо ров’я лю ди ни є ос нов ний інтег раль ний по каз ник соціаль ноR
еко номічно го доб ро бу ту суспільства. Аналіз по ши ре ності зах во рю -
вань се ред всь о го на се лен ня Ук раїни ви я вив зрос тан ня її по каз ників
у період 2010–2011 рр., після чо го в 2012–2015 рр. спос теріга лось їх
пос ту по ве зни жен ня по відно шен ню до 2010 р. Такі по зи тивні тен -
денції за галь них по каз ників по ши ре ності хво роб се ред всь о го на се -
лен ня Ук раїни у 2015 р. віднос но по пе редніх років по яс ню ють ся
ви ко рис тан ням в офіційних ста тис тич них роз ра хун ках не пов них
да них Лу гансь кої та До нець кої об лас тей, на те ри торії яких три ває
ан ти те ро рис тич на опе рація. Заб руд нен ня нав ко лишнь о го се ре до -
ви ща, ви руб ка лісів ще біль ше підси лює роз ви ток різних па то логій.
Проб ле ми лю дей інвалідів з ро ку в рік зрос та ють. За офіційни ми да -
ни ми, в Ук раїні про жи ва ють по над 2,5 мільйонів лю дей з інвалід -
ністю. Що ро ку їх кількість збіль шуєть ся. Події на Сході Ук раїни
свідчать, про те що сотні лю дей от ри му ють каліцтво і різні трав ми.
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Зрос тає і кількість дітей, які ма ють врод жені де фек ти (психічні,
фізичні). Ці та інші фак то ри збіль шу ють кількість лю дей з особ ли -
ви ми пот ре ба ми. 

Проб ле ма інвалідності пот ре бує ши ро ко го впро вад жен ня
в соціаль ноRпо бу то вий сфері різних за собів ре абілітації, се ред яких
знач не місце зай має тру до ва ре абілітація (пра це те рапія). Це спе -
ціаль но орієнто ва ний вид зай ня тості з ви ко рис тан ням на у ко -
воRобґрун то ва них ре ко мен дацій з вра ху ван ням со ма тич но го здо -
ров’я ка те горії гро ма дян з об ме же ни ми мож ли вос тя ми їх інте ресів
та ба жань. Пра це те рапія є один із за собів ре абілітації (те рапія від
грецьк. Therapia — ліку ван ня).

В комп лексі ре абілітаційних за ходів тру до ва ре абілітація пок -
ра щує клінікоRфункціональні ре зуль та ти ліку ван ня, змен шує стро -
ки тим ча со вої пра цез дат ності, по вер тає хво ро го до суспіль ноRко -
рис ної праці. Про ос танній чин ник свідчить ре зуль та ти реінтег рації
суспільства бійців із зо ни АТО.

Ос нов ний прин цип ви ко рис тан ня тру до вої ре абілітації в то му,
щоб пра ця хво рих бу ла ре зуль та тив ною. Хво рий по ви нен ба чи ти ре -
зуль та ти своєї діяль ності. Сь о годні її сфе ра роз ши ри ли ся. Це й ін тег -
 рація в освітні зак ла ди та фор му ван ня дос туп но го се ре до ви ща, це
ре гу ляція і са мо ре гу ляція фор му ван ня осо бис тості як біосо ціаль ної
сис те ми, це віднов лен ня тру до вих і по бу то вих на ви чок. За до по мо -
гою спеціаль но підібра них тру до вих про цесів, зреш тою віднов лен -
ня функції пра цез дат ності.

Ос новні зав дан ня віднов лен ня пра цез дат ності ре ко мен дує
Комітет екс пертів ВО ОЗ(1964):

— по вер ну ти хво ро му са мостійність у пов сяк ден но му житті;
— по вер ну ти йо го до ко лишньої ро бо ти, як що це мож ли во;
— підго ту ва ти до ви ко нан ня іншої ро бо ти з пов ним ро бо чим

днем, 
— відповідно до йо го пра цез дат ності, або, як що це не мож ли -

во, підго ту ва ти до ро бо ти з не пов ним ро бо чим днем, або до праці
в спеціаль но му зак ладі для інвалідів.

За со бом тру до вої ре абілітації є тру дові ру хи і різно манітні тру дові
про це си, а не ру хові впра ви вза галі. До би ра ють їх з ура ху ван ням про -
фесії, по бу то вих дій. Во ни ма ють бу ти відомі хво ро му, по винні за лу -
чати до ро бо ти м’язи, пош код жені у зв’яз ку з трав мою або хво ро бою.

Ре зуль та том тру до вої ре абілітації є цілесп ря мо ва не ви роб лен ня
яко гось про дук ту праці, або ви ко нан ня ро бо чо го зав дан ня. Це від -
різняє тру до ву ре абілітацію та її за со би від ЛФК.
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Проб ле ми інвалідів вирішу ють ся спеціаль ни ми працівни ка ми
спіль но з пра це те ра пев та ми. Пра це те ра пев ти пра цю ють з інваліда -
ми (різних віко вих груп) людь ми по хи ло го віку в цент рах, у шпи та -
лях, у шко лах. До функції пра це те ра певтів вхо дить: оцінка ста ну
інваліда, те ра пев тич на ак тивність, на дан ня мак си му му не за леж -
ності інваліду і пок ра щен ня якості йо го жит тя. Про фесія пра це те -
ра пев та порівня но мо ло да про фесія і ще не знайш ла ши ро ко го зас -
то су ван ня. По зи тив ним є те, що нав чаль на дис ципліна «Тру до ва
ре абілітація» вво дить ся в нав чальні пла ни ВМУ РоЛ « Ук раїна».
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ОН ТО ЛОГІЧНЕ БЛА ГО ПО ЛУЧ ЧЯ ОСО БИС ТОСТІ 
ЯК РЕ ЗУЛЬ ТАТ НА ДАН НЯ 

ПСИ ХО ЛОГІЧНОЇ ДО ПО МО ГИ 
ОСО БАМ З ФУНКЦІОНАЛЬ НИ МИ ОБ МЕ ЖЕН НЯ МИ

Ано тація. У до повіді розг ля даєть ся проб ле ма он то логічно го бла -
го по луч чя осо бис тості як ре зуль та ту на дан ня пси хо логічної до по мо ги
осо бам з функціональ ни ми об ме жен ня ми. Опи са но особ ли вості пси хо -
логічно го бла го по луч чя як не обхідної умо ви оп ти маль но го функціону -
ван ня осо бис тості та сту пе ню за до во ле ності лю ди ни влас ним жит -
тям. Ок рес ле но нап рям ки на дан ня пси хо логічної до по мо ги осо бам
з функціональ ни ми об ме жен ня ми, спря мо вані на за без пе чен ня їхнь о го
суб’єктив но го он то логічно го бла го по луч чя.

Annotation. In a speech is examined problem of ontological well*being of
personality as to the result of grant of psychological help persons with func-
tional limitations. The features of psychological well*being are described as a
necessary optimum operating of personality and degree of satisfaction of human
condition by own life. Directions of grant of psychological help persons with
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functional limitations are outlined and they are directed on providing of their
subjective ontological well*being.

Бут тя кож ної лю ди ни є дос татньо склад ною ре альністю її існу -
ван ня, а особ ли во бут тя лю дей з функціональ ни ми об ме жен ня ми.
Во но виз на чаєть ся на яв ни ми їхніми пот ре ба ми, що ок рес лю ють ся
як об’єктив на не обхідність що до сис те ми за без пе чен ня влас ної жит -
тєдіяль ності он то логічни ми ре сур са ми. Он то логічни ми пот ре ба ми
кож ної лю ди ни є пот ре би вітальні (фізіологічні) та ант ро по ло гічні,
що по ля га ють у без пеці та са мо ре алізації (А. Мас лоу, Г. Салліван,
Е. Фромм, К. Хорні). Лю дині влас ти ве врод же не по чут тя нес по -
кою, «до корінно го за не по коєння», ос но вою яко го, на дум ку
К. Хорні, є пот ре ба у без пеці. Най сильніші прист расті лю дей по -
род жу ють ся пот ре ба ми їхнь о го існу ван ня, од но час ною на лежністю
до жи вої при ро ди, пе ре бу ван ням по за нею, а та кож на явністю
функціональ них об ме жень. То му во ни пе ре жи ва ють склад ний
конфлікт: во ни — бранці при ро ди та функціональ них об ме жень,
але вільні у своєму мис ленні; во ни — час ти на при ро ди і вод но час її
прим ха (по мил ка, як що йдеть ся мо ва про врод жені об ме жен ня).
Подібне усвідом лен ня са мих се бе зро би ло лю дей чу жи ми в світі
при ро ди, відок рем ле ни ми від усіх, са мотніми і пе ре пов не ни ми
стра хом, від яко го во ни постійно праг нуть звіль ни ти ся, до то го ж не
стіль ки те о ре тич но, як влас ним бут тям, відчут тя ми й діями [1]. 

Вар то заз на чи ти, що лю дям з функціональ ним об ме жен ня ми
при та манні надз ви чай но сильні праг нен ня до сяг ти гар монії і, за -
зви чай, не по вер нен ням здо ров’я, а че рез всебічний роз ви ток усіх
своїх по тенцій і сил, шля хом ви ко рис тан ня усіх мож ли вос тей, як
влас них, так і соціаль них (суспіль них), що мо же бу ти до сяг ну то
знач ною мірою че рез за до во лен ня пот реб у са мо ре алізації.

У пси хо логії он то логічне бла го по луч чя розг ля даєть ся на ос нові
двох підходів: ге доністич но го (відповідно до яко го лю ди на праг не
до сяг ну ти щас тя), який виз на чає пси хо логічне бла го по луч чя з точ -
ки зо ру от ри ман ня за до во лен ня та уник нен ня не га тив них емоцій,
та ев де моністич но го, який фо ку суєть ся на сенсі жит тя та са мо ре -
алізації, і виз на чає пси хо логічне бла го по луч чя з по зиції пов -
ноцінно функціону ю чо го індивіда [2]. Он то логічне бла го по луч чя
не мож ли ве без ви со ко го рівня ос мис ле ності жит тя лю ди ною
з функціональ ни ми об ме жен ня ми, що усвідом люєть ся як он то -
логічна зна чущість внутрішнь о го та зовнішнь о го бут тя у життєво му
прос торі, яке ви яв ляєть ся у чітко ок рес ле них сен сах жит тя лю ди ни.
За Д. Ле онтьєвим, виз на чаль ни ми де термінан та ми ос мис ле ності
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жит тя, а от же і он то логічно го бла го по луч чя є: ме та в житті — на -
явність життєвих цілей, пок ли кань, намірів в житті; без по се редньо
про цес жит тя, інте рес та емоційна на си ченість жит тя; ре зуль та -
тивність жит тя та за до во леність са мо ре алізацією — відчут тя ра дості
від успіху влас ної діяль ності; відчут тя здат ності впли ну ти на
життєві си ту ації та впев неність в прин ци повій мож ли вості ке ру ва -
ти влас ним жит тя та здійсню ва ти життєвий вибір [3].

Кожній лю дині, в то му числі і з функціональ ни ми об ме жен ня -
ми, влас ти ве праг нен ня до збе ре жен ня своєї цілісності, до са мовід -
тво рен ня, що ре алізуєть ся тіль ки в про цесі діяль ності з її внутріш -
нім і зовнішнім ви я вом. Пот ре ба в са мо ре алізації як свідчен ня
ду хов ної ак тив ності лю ди ни є синк ре тич ною і за до воль няєть ся
сис те мою взаємо пов’яза них пот реб (спілку ван ня, пізнан ня, са -
мопізнан ня то що), які так чи інак ше сто су ють ся са мосвідо мості як
де термінан ти цієї сис те ми пот реб. А це є нічим іншим, як ста нов -
лен ням осо би у світі, ви я вом її твор чих мож ли вос тей влас ни ми зу -
сил ля ми [1]. Са ме то му пси хо логічна до по мо га лю дям з функціо -
наль ни ми об ме жен ня ми по вин на бу ти інстру мен том роз вит ку
сприй нят тя ни ми влас но го жит тя як ціка во го, емоційно го на си че -
но го та на пов не но го сен сом.

Не обхідно за у ва жи ти і на то му, що, оскіль ки са ма лю ди на з функ -
ціональ ни ми об ме жен ня ми виз на чає межі влас но го бла го по луч чя
та пріори те ти жит тя, во на не завж ди поінфор мо ва на сто сов но мож -
ли вос тей удос ко на лен ня життєво го прос то ру за со ба ми інно ва цій -
них ре абілітаційних, пе да гогічних, пси хо логічних та інших тех но -
логій, ви ко рис тан ня яких мо же підви щи ти рівень якості їхнь о го
жит тя, а, от же, і он то логічно го бла го по луч чя. То му пси хо логічна
до по мо га цій ка те горії клієнтів по вин на місти ти комп лекс за ходів,
які не тіль ки за без пе чу ва ти муть пси хо логічну без пе ку та са мо ре -
алізацію, а й місти ти муть за хо ди їхньої соціаль ноRпси хо логічної
адап тації до су час них швид ко зміню ва них умов жит тя.

От же, по чут тя суб’єктив но го он то логічно го бла го по луч чя є ре -
зуль та том внутрішнь о го за до во лен ня лю ди ною влас ною життє -
діяльністю та ви ник нен ня відчут тя життєвої перс пек ти ви на ос нові
за без пе чен ня оп ти маль но го рівня фізич но го ком фор ту, по зи тив но -
го пси хо логічно го са мо по чут тя, відкрит тя мож ли вос тей ви ра жен ня
рівня не за леж ності, за до во ле ності соціаль ною сфе рою, нав ко -
лишнім се ре до ви щем, сфор мо ваністю осо бис тих пе ре ко нань, що
приз во дить до оцінки влас но го жит тя як якісно го, і є кін це вим ре -
зуль та том на дан ня їй пси хо логічної до по мо ги. 
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СТИГ МА ТИ ЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБ ЛИ ВОС ТЯ МИ 
ПСИ ХОФІЗИЧ НО ГО РОЗ ВИТ КУ ТА ШЛЯ ХИ ЇЇ КО РЕКЦІЇ

Людство завж ди виз на ча ло пра ви ла роз поділу осіб на гру пи, вста -
нов лю ва ло рам ки вход жен ня до них та розк ри ва ло ха рак те рис ти ки,
які вва жа лись ти по ви ми та при родніми для кож ної гру пи. Пе ре бу ван -
ня лю ди ни у тій чи іншій групі ма ло за ос но ву пев ну стиг му (тав ро)
у виг ляді термінів або по нять. У наш час ко жен зму ше ний кон так ту -
ва ти зі стиг ма ти зацією, про тидіяти її впли ву або бо ро ти ся з вик ли -
ка ни ми нею наслідка ми. Зви чай но, не обґрун то ва на дум ка що до умов но
існу ю чих груп суспільства уповіль нює інтег рацію осіб з особ ли вос тя ми
пси хофізич но го роз вит ку в освітній простір. Че рез це пи тан ня аналізу
яви ща стиг ма ти зації, фак торів її по ход жен ня, шляхів профілак ти ки
та змен шен ня несп ри ят ли вих наслідків до по мо же приз вес ти до пок ра -
щен ня прис то су ван ня осіб та змен ши ти диск римінацію осо бис тості.

Клю чові сло ва: стиг ма; стиг ма ти зація; інтег рація; діти з особ ли -
 вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку; профілак ти ка; ко рекція; диск ри мі -
нація; сте ре о тип.

Mankind always defines the rules for the allocation of people into groups,
establishes scope of joining them and discloses features that are considered
typical and natural for each group. Human’s being in one or another group

24

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: 



25

has stigma as the basis in the form of terms and concepts. Nowadays, every-
one has contact with the stigmatization, counteracts its effects or struggles
with the consequent effects. Of course, baseless opinion about the existing of
conditional groups slows the integration of persons with special needs at the
educational space. So the question of analysis of the phenomenon of stigma-
tization, factors of its origin, ways of prevention and reduction the adverse
effects will lead to better adaptation of people and decrease discrimination
against personality.

Keywords: stigma; stigmatization; integration; сhildren with special
needs; prevention; correction; discrimination; stereotype.

Стиг ма ха рак те ри зуєть ся відмінністю від за галь ноп рий ня то го
ро зуміння, якою по вин на бу ти лю ди на, та об’єктив ною ре -
альністю, тоб то відно шен ням до пев них оз нак індивіда.

Ок ремі сто ро ни проб ле ми стиг ма ти зації осіб з різни ми рівня ми
пси хофізич но го роз вит ку опи сані у пра цях іно зем них та ук раїнсь -
ких на у ковців (І. Гу ро вич, В. За сен ко, А. Ко лу паєва, Т. Ліпай,
М. Лу ка ше вич, С. Ми ро но ва, В. Мор гун, Л. Ту шин це ва, А. Шев -
цов, P. Byrne, E. Goffman, B. Link, J. Phelan та ін.).

Вчені виділя ють різно манітні ти пи стигм. Так у ро боті І. Гоф -
ма на «Стиг ма» бу ли висвітлені три відмінних ти пи стиг ми: тілес не
каліцтво, не доліки індивіду аль но го ха рак те ру та ро до ва стиг ма ра -
си, національ ності та релігії. А су час ний швей царсь кий психіатр
А.Фінзен ви ок рем лює де що інші ви ди стигм: врод же на стиг ма,
стиг ма унаслідок хво ро би та стиг ма на леж ності до мен ши ни. Та кож
у ме ди цині існує по нят тя «стиг ми ди сембріоге не зу» — не ве ликі ва -
ди роз вит ку, що не приз во дять до по ру шен ня функціональ ності ор -
ганів та сис тем [1].

За раз під стиг ма ти зацією ро зуміють упе ред же не відно шен ня до
лю ди ни, пов’яза не з на явністю у неї стигм. Мож на зро би ти вис но вок,
що соціаль на стиг ма ти зація є еле мен том біль шості сте ре о типів [2]. 

Як заз на чає Л.Ту шин це ва, виділя ють нас тупні ви ди соціаль ної
стиг ма ти зації: куль тур на стиг ма ти зація, інсти туційна стиг ма ти зація,
осо бис та (або внутрішня) стиг ма ти зація, міжо со бистісна стиг ма ти -
зація. Та кож виз нач ним є два ас пек ти стиг ма ти зації — зовнішній та
внутрішній, які вли ва ють на її фор ми ви ра жен ня та ре зуль та ти [4].

А. Шев цов на го ло шує, що для профілак ти ки фе но ме ну стиг ма -
ти зації доціль но відда ва ти знач ну ува гу про це су роз вит ку у дітей
з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку соціаль них норм, які
ма ють виг ляд за собів соціаль но го на ла год жен ня по ведінки індивіда
і груп. У про цесі ви роб лен ня соціаль них норм го лов ну роль ви ко нує
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соціаль не ото чен ня (особ ли во соціальні відно си ни), сім’я, освітні
зак ла ди, про форієнтаційне та профіль не нав чан ня [5]. 

Ко рекція стиг ма ти зації має відбу ва тись у формі соціаль ної, пси-
хо ло гоRпе да гогічної, ме дич ної, юри дич ної ро бо ти. Ефек тивність
ліквідації стиг ма ти зації пев ною мірою за ле жить від при тяг нен ня до
цієї ро бо ти муль ти дис циплінар ної ко ман ди. Ма ють бу ти охоп лені
усі га лузі соціаль ної взаємодії ди ти ни. На леж на ро бо та має
здійсню ва тись з бать ка ми, пе да го га ми, учнівсь ки ми гру па ми. 

С.Ми ро но вою роз роб ле но шля хи фор му ван ня по зи тив но го
став лен ня суспільства до осіб з пси хофізич ни ми по ру шен ня ми» [3]. 

От же, мож на зро би ти вис но вок: щоб у май бутнь о му змен ши ти,
або і цілком усу ну ти не га тив ний вплив стиг ма ти зації, потрібно не
тіль ки збіль ши ти то ле рантність людства, а й про во ди ти ак тив ну
профілак ти ку що до за побіган ня про це су стиг ма ти зації та її ко рек -
цію. І са ме двос то роннє по до лан ня сте ре о типів що до осіб з особ  ли -
вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку приз ве де до їх ре аль ної інтег -
рації в суспільство.
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МУЛЬ ТИ ДИС ЦИПЛІНАР НИЙ ПІДХІД 
У КО РЕКЦІЙНО?НАВ ЧАЛЬ НО МУ ПРО ЦЕСІ ДИ ТИ НИ

З КОМП ЛЕ КС НИ МИ ПО РУ ШЕН НЯ МИ РОЗ ВИТ КУ

Прис вя че но ак ту аль ним проб ле мам нав чан ня та ви хо ван ня дітей
з комп ле кс ни ми по ру шен ня ми роз вит ку. Ви яв ле но ос нов ний підхід — муль -
ти дис циплінар ний, який ро бить нав чан ня дітей з комп ле кс ни ми по ру шен -
ня ми роз вит ку ефек тив ним. Виділені прин ци пи ро бо ти муль ти дис цип -
лінар ної ко ман ди. Опи сані зав дан ня кож но го чле на муль ти дис циплінар ної
ко ман ди. Ви яв ле на не обхідність у ко манді спеціалістів для роз роб ки
індивіду аль но го нав чаль но го ка лен дар но*те ма тич но го пла ну ван ня.

The article deals the problems of training and education of children with
complex disorders psychophysical development. The basic approach is mul-
tidisciplinary, which makes teaching children with complex disabilities is effec-
tive. The principles defined of the multidisciplinary team. The task described
of each member of the multidisciplinary team. The need revealed in the team of
specialists for developing individual teach calendar and thematic planning.

Нав чан ня дітей з комп ле кс ни ми по ру шен ня ми пси хофізич но -
го роз вит ку є склад ним та ба га торівне вим про це сом. Дітям з комп -
ле кс ни ми по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку не обхідні спе -
ціальні умо ви нав чан ня і ви хо ван ня, які спря мо вані на ко рекцію
вто рин них відхи лень та роз вит ку ком пен са тор них мож ли вос тей
ди ти ни. Цю ро бо ту не обхідно ор ганізу ва ти комп ле кс но за учас тю
фахівців різних профілів та обов’яз ко вим за лу чен ням батьків у ко -
рекційноRви хов ний про цес.

Муль ти дис циплінар на ко ман да фахівців — це гру па фахівців
різних спеціаль нос тей, батьків, які обєднані спіль ни ми ціля ми. Ко -
ман да фахівців має уз гол жені цілі та зав дан ня, певні функції, роз -
поділ ро лей та відповідаль ності [1].

Прин ци пи ро бо ти муль ти дис циплінар ної ко ман ди [1]:
— спіль на ме та;
— роз поділ обов’язків та зав дань;
— ко мунікація та поінфор мо ваність;
— взаємна підтрим ка;
— аналіз діяль ності.
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Мудь ти дис циплінар на ко ман да ра зом із бать ка ми ди ти ни бе руть
участь у роз робці індивіду аль но го нав чаль но го ка лен дар ноRте ма тич -
но го пла ну. Бать ки є ак тив ни ми учас ни ка ми роз роб ки індивіду аль -
но го нав чаль но го ка лен дар ноRте ма тич но го пла ну, оскіль ки бать ки
кра ще зна ють свою ди ти ну та мо жуть виз на чи ти не обхідні на вич ки,
яки ми ди ти на змо же ово лодіти. Індивіду аль ний нав чаль ний ка лен -
дар  ноRте ма тич ний план виз на чає не обхідні мо дифікації та слу гує під -
ґрун тям для по даль шо го пла ну ван ня нав чаль ноRко рекційних за нять.

У нав чаль ноRви хов но му про цесі ди ти ни з комп ле кс ни ми по ру -
шен ня ми роз вит ку прий ма ють участь та ви ко ну ють свої функціо -
нальні обов’яз ки, без по се редньо з уз год жен ням всієї ко ман ди
спеціалістів:

— сім’я — за без пе чує емоційний роз ви ток ди ти ни, зас то со вує
так тильній кон такт з ди ти ною, ви ко нує ре жим дня, ви ко нує спе -
ціальні зав дан ня, роз ви ває соціаль ноRпо бу тові на вич ки, конт ро -
лює за ефек тивністю ко рекції;

— вчи тель*де фек то лог — діаг нос тує нав чальні мож ли вості ди -
ти ни, нав чає та ви хо вує ди ти ну, мо ти вує до нав чан ня, нав чає еле -
мен тар ним тру до вим на вич кам, виз на чає мож ли вості ди ти ни для
по даль шо го нав чан ня, зай маєть ся ко рекцією психічних про цесів та
ак тивізацією ком пен са тор них мож ли вос тей ди ти ни;

— пси хо лог — про во дить діаг нос ти ку пізна валь ної сфе ри та роз -
ви ток психічних функцій; нав чає прийо мам са мо ко нт ро лю та са -
мо ор ганізації, про во дить ко рекцію не га тив ної по ведінки, кон суль -
тує батьків, діаг нос тує інте лек ту аль ний та соціаль ний роз ви ток
ди ти ни, про во дить прак тичні за нят тя з ре лак сації та знят тя нап ру -
жен ня (пісоч на те рапія, му зич на те рапія, артRте рапія);

— ло го пед — про во дить діаг нос ти ку мов леннєво го роз вит ку,
ло го пе дичні за нят тя, зай маєть ся пос та нов кою та ко рекцією зву ко -
ви мо ви, кон суль тує батьків з при во ду мов леннєво го по ру шен ня та
ар ти ку ляційно го апа ра ту, про во дить за нят тя із зв’яз но го мов лен ня;

— ме дичні працівни ки — про во дять ме дич не обс те жен ня ди ти -
ни, здійсню ють профілак ти ку зах во рю вань та ліку валь ний про цес,
ЛФК, ма саж;

— ер го те ра певт — нав чає не за леж ності у по буті, підлаш то вує
по бут під індивіду альні мож ли вості кож ної ди ти ни, про во дить тре -
ну ван ня пра виль них рухів та пе ре су вань, здійснює емоційну ре гу -
ляцію та сен со мо торні тре ну ван ня;

— ре абіліто лог — здійснює про ве ден ня комп ле кс но го обс те жен -
ня ди ти ни, виз на чає прог но зи і пла ни за ходів, на дає кон суль тації
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в рам ках своєї ком пе тенції, зай маєть ся впро вад жен ням прог ра ми
втру чан ня, ліку ван ня, скла де ної фізич ним те ра пев том, виз на чає
очіку вані ре зуль та ти будьRяко го втру чан ня, ліку ван ня, на дає ре ко -
мен дації для са мостійно го функціону ван ня.

Ко ман да спеціалістів мо же бу ти різно го скла ду та цей пе релік
фахівців не об ме жує її. Ко ман да виз на чаєть ся за пот ре бою, вра хо -
ву ю чи індивіду альні мож ли вості ди ти ни з комп ле кс ни ми по ру шен -
ня ми пси хофізич но го роз вит ку. 

Са ме, муль ти дис циплінар ний підхід, на на шу дум ку, змо же за -
без пе чи ти ви яв лен ня усіх не доліків і ство ри ти на лежні умо ви для
нав чан ня, ви хо ван ня та роз вит ку ди ти ни з комп ле кс ни ми по ру -
шен ня ми роз вит ку.

Літе ра ту ра
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а лис тов. Кол лек тив ная мо ног ра фия /Под общ. ред. М.А. По ва ля е вой. Се рия
«Учеб ни ки, учеб ные по со бия». — Рос товRнаRДо ну: «Фе никс», 2002. — 352 с.
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ІНКЛЮЗІЯ ЯК ЕТАП ІНТЕГ РАЦІЇ ДІТЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ В СУСПІЛЬСТВО

Ано тація. Ав тор розг ля дає де які особ ли вості інклю зив ної освіти
дітей з інвалідністю. Інклюзія до по ма гає дітям з особ ли ви ми пот ре -
ба ми адап ту ва тись до нор маль них життєвих си ту ацій, поз бу тись
по чут тя ізоль о ва ності. У зви чай них дітей інклю зив не нав чан ня сприяє
ви хо ван ню то ле ра нт но го став лен ня до лю дей з інвалідністю. Але вклю-
чен ня дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми у зви чайні гру пи — склад -
ний і пот ре бу ю чий сис те ма тич ності про цес,який пе ред ба чає обе -
режність у впро вад женні та конт ролі. По чи на ти ж інтег рацію
лю ди ни з особ ли ви ми пот ре ба ми в суспільство потрібно з ди ти н ства
шля хом впро вад жен ня інтег ра тив них форм освіти, се ред яких на
особ ли ву ува гу зас лу го вує інклю зив на освіта.

Abstract. The author examines some features of inclusive education of
disabled children health. Inclusion helps children with special needs to adapt
to normal life situations, to get rid of the feeling of isolation. In normal chil-
dren inclusive education promotes tolerance towards people with disabilities.
But the inclusion of children with disabilities in regular mozhlyvostyamy
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groups — complex and needing systematic process that involves careful to
implement and control. Start is the integration of a person with disabilities in
society to a child by implementing integrative forms of education, including
special attention deserves inclusive education.

У нинішніх умо вах роз вит ку Ук раїни гост ро повс тає пи тан ня
участі всіх ка те горій на се лен ня, а на сам пе ред най менш за хи ще них,
у пов ноцінно му житті суспільства, а та кож за без пе чен ня рівних
прав і мож ли вос тей усіх без ви нят ку лю дей. На біль шу ува гу зас лу -
го ву ють лю ди з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, а особ ли во діти,
оскіль ки, на жаль, во ни й досі за ли ша ють ся найбільш диск риміно -
ва ною та ізоль о ва ною час ти ною суспільства. Ад же ко ли ди ти на
про хо дить постійні обс те жен ня та ліку ван ня, нав чаєть ся в інтер -
наті або вдо ма, во на не спілкуєть ся зі «здо ро ви ми» од нолітка ми та
до рос ли ми, а от же, не відбу ва ють ся її соціаль на адап тація і інтег -
рація. Чим стар ше во на стає, тим складніше прис то су ва ти її до жит -
тя у суспільстві. Са ме то му вво ди ти лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми
в су час ний жорсткий світ потрібно з ди ти н ства. Найк ра щим шля -
хом для ць о го є нав чан ня і ви хо ван ня в інклю зив них зак ла дах
різних рівнів [1]. 

Англійсь ке дієсло во inclusion пе рек ла даєть ся, як ут ри му ва ти,
вклю ча ти, ма ти місце в своєму складі. То му inclusion є терміном,
що відоб ра жає нові пог ля ди не ли ше на освіту, але й на місце лю ди -
ни в суспільстві [60, 358]. По нят тя inclusion за кор до ном (США, Ка -
на да, Ве ли коб ри танія), де існує 50Rрічний досвід соціаль ної інтег -
рації не ти по вих дітей при хо дить на зміну по нят тю — інтег рація.
Ад же ме ханічне поєднан ня (інтег рація) в од но му класі дітей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми і з зви чай ним роз вит ком не оз на чає пов -
ноцінної участі пер ших в житті кла су.

Інтег рація в руслі кон цепції не ти по вості яв ляє со бою про цес
об’єднан ня зви чай них та не ти по вих дітей. При ць о му для дру гих не
ство рю ють ся спеціальні умо ви, адап то ва не се ре до ви ще. При
інклюзії відбу ваєть ся ре фор му ван ня шкіл, пе реп ла ну ван ня нав -
чаль них приміщень та ким чи ном, щоб во ни відповіда ли пот ре бам
всіх без вик лю чень дітей. На на шу дум ку, інклюзію не обхідно роз -
гля да ти в якості ета пу (або сту пе ню) інтег рації, її пог либ лен ня і роз -
ши рен ня. При ць о му, як що освітній зак лад бу де пос тав ле ний пе ред
фак том обов’яз ко во го нав чан ня дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя -
ми він ста не транс фор му ва ти й архітек тур ноRпла ну валь не се ре до -
ви ще і нав чаль ноRви хов ний про цес в цілях підви щен ня дос туп ності
йо го змісту для всіх хто нав чаєть ся.
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Нав чан ня у зви чай них зак ла дах освіти дітей з особ ли ви ми по -
тре ба ми, з од но го бо ку, до по ма гає їм адап ту ва тись до нор маль них
життєвих си ту ацій, інтег ру ва тись у за галь ний соціум, відчу ти се бе
пов ноцінним чле ном суспільства, повіри ти в се бе та свої си ли, поз -
бу тись по чут тя ізоль о ва ності, відчу же ності, що зреш тою сприяє
руй ну ван ню соціаль них бар’єрів та сег ре гації; з іншо го бо ку, та ке
нав чан ня вчить «здо ро вих» дітей спілку ва тись і пра цю ва ти ра зом,
фор мує в них по чут тя відповідаль ності за то ва ришів, які пот ре бу -
ють до по мо ги, ем патії, співчут тя, тоб то сприяє ви хо ван ню то ле ра -
нт но го став лен ня до лю дей, які в чо мусь відрізня ють ся від них [2].

Але слід відміти ти, що вклю чен ня дітей з об ме же ни ми мож ли -
вос тя ми у зви чайні гру пи — склад ний і пот ре бу ю чий сис те ма тич -
ності про цес, який пе ред ба чає обе режність у впро вад женні та конт -
ролі, а та кож серйоз ну і ви ва же ну підго тов чу ро бо ту. Доціль ним
є й здійснен ня суп ро во ду нав чан ня від ди тя чо го са доч ка до от ри -
ман ня про фесійноRтехнічної чи ви щої освіти, а найк ра ще — крізь
усе жит тя. Суп ровід має роз по чи на тись із всту пу ди ти ни до нав -
чаль но го зак ла ду.

На разі є ба га то інфор мації про суп ровід нав чан ня сту дентів
з чис ла лю дей особ ли ви ми пот ре ба ми, але май же відсут ня інфор -
мація про суп ровід у ди тя чих са доч ках, шко лах. Ад же і в ди тя чо му
са доч ку ми на ра жаємось на проб ле ми — йдеть ся про на явність
бар’єрів архітек тур но го се ре до ви ща, відсутність спеціалізо ва ної
ма теріаль ноRтехнічної ба зи та нав чаль ноRме то дич но го за без пе чен -
ня, непідго тов леність ви хо ва телів і пе да гогів для ро бо ти з не ти по -
ви ми діть ми, відсутність пси хо логічної підтрим ки дітей, їхніх
батьків і навіть вчи телів, не га тив не став лен ня до нав чан ня дітей з
інвалідністю з бо ку пер со на лу та батьків. Усе заз на че не є по каз ни -
ком непідго тов ле ності са мо го суспільства до ство рен ня рівних умов
жит тя для всіх ка те горій на се лен ня.
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керівник війсь ко во*патріотич но го гурт ка 

«Нав чан ня доб лесті і сла ви», hontarda@gmail.com

РОЗ ВИ ТОК ІСТО РИЧ НО ГО МИС ЛЕН НЯ 
ЗА СО БА МИ НА ОЧ НОСТІ НА УРО КАХ ІСТОРІЇ 

У СИС ТЕМІ ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ ШЛЯ ХОМ 
ОР ГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬ КОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ УЧНІВ

Ано тація. Гло бальні зміни в су час но му інфор маційно му суспільстві
ви ма га ють ре фор му ван ня сис те ми освіти в Ук раїні. Го лов ний ак цент
у нап рям ку її удос ко на лен ня потрібно спря му ва ти на осіб з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми. Соціаль на інклюзія да ної ка те горії осіб у сис -
темі суспільствоз нав чих дис циплін за ли шаєть ся май же не вив че ною.
Стат тя прис вя че на висвітлен ню ме то дич них ас пектів роз вит ку
істо рич но го мис лен ня за со ба ми на оч ності на уро ках історії у сис темі
інклю зив ної освіти шля хом ор ганізації дослідниць кої діяль ності учнів.

Annotation. Global changes in today’s information society requires edu-
cational reform in Ukraine. The main focus in the direction of improvement
to be directed at people with special educational needs. Social inclusion of
this category of persons in the system of social sciences remains almost
unknown. The article is devoted to highlighting methodological aspects of his-
torical thinking means visibility history lessons in inclusive education system
by organizing research students.

Особ ли ву ува гу у кон тексті ре фор му ван ня су час но го освітнь о -
го прос то ру зай має впро вад жен ня роз га лу же ної сис те ми інклю зив -
но го освітнь о го прос то ру.

ЮНЕС КО розг ля дає інклюзію в освітній сфері як ди намічний
ме тод по зи тив но го ре а гу ван ня на ба га то манітність учнівсь ко го
кон  тин ген ту та став лен ня до індивіду аль них відміннос тей не як до
проб лем, а як до мож ли вос тей для зба га чен ня нав чаль но го про це су
[3, с. 19].

Ю.М. Най да та Л.М. Тка чен ко звер та ють ува гу пе да гогічної
гро мадсь кості на те, що інклюзія як засіб роз вит ку мак си маль но
дос туп ної освіти для всіх ви ма гає рест рук ту ри зації шкіль ної куль ту -
ри, її пра вил і внутрішніх норм; прак ти ки й про це дур з ме тою пов -
но го ура ху ван ня всієї різно манітності пот реб і мож ли вос тей учнів;
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ство рен ня ат мос фе ри бла гот вор но го спілку ван ня і взаємодії, друж би
між людь ми. Вод но час це вдос ко на лен ня шко ли — не ли ше з пог ля ду
учнів, а і з пог ля ду її працівників. Інклюзія без по се редньо сто суєть ся
всіх учнів, а не тіль ки тих, хто має інвалідність або особ ливі пот ре -
би. У такій школі відмінність або не пов но сп равність розг ля даєть ся
не як проб ле ма, що ви ма гає вирішен ня, а як ва го мий ре сурс, який
потрібно ви ко рис то ву ва ти в освітнь о му про цесі [3, с. 34].

Од ним із шляхів впро вад жен ня ць о го ва го мо го ре сур су на уро -
ках історії в школі мо же ста ти більш ак тив не за лу чен ня шко лярів до
дослідниць кої діяль ності із ви ко рис тан ням на оч ності зад ля роз вит ку
мис лен ня як пізна валь но го про це су кож но го ок ре мо взя то го шко -
ля ра з ура ху ван ням йо го індивіду аль них фізич них, фізіологічних та
освітніх мож ли вос тей.

Ви ко рис тан ня вчи те лем дослідниць ко го підхо ду на уро ках іс -
то рії є надз ви чай но важ ли вим і з ме то дич ної точ ки зо ру. В.Мо роз
заз на чає, що під час дослідниць ко го нав чан ня шко лярі фор му лю -
ють пра ви ла, відкри ва ють для се бе нові знан ня, а їхнє твор че мис -
лен ня мож на предс та ви ти у виг ляді пев ної струк ту ри ро зу мо во го
по шу ку, яка містить низ ку послідов них дослідних прийомів та опе -
рацій: інфор маційноRпізна валь на су пе речність; сприй нят тя,
аналіз, ос мис лен ня; фор му лю ван ня проб ле ми у формі за пи тан ня;
по бу до ва гіпо те зи; фор му лю ван ня вихідних по ло жень; обґрун ту -
ван ня вис лов ле но го при пу щен ня; фор му лю ван ня вис новків
у формі но вих знань [2, с. 45–46].

Для ре зуль та тив ної ро бо ти з на очністю учні по винні дот ри му -
ва ти ся чітко виз на че но го ал го рит му. О.Мок ро гуз про по нує ви ко рис-
то ву ва ти та ку схе му аналізу фо то кар ток: 1) Що, на ва шу дум ку, зоб -
ра же но на цій фо тог рафії? 2) Хто ці лю ди? Чим во ни зай ма ють ся?
3) Приб лиз но укажіть, ко ли, на ва шу дум ку, був зроб ле ний знімок
(рік? період? подія?). 4) У яку по ру ро ку зроб ле ний знімок? 5) Це при -
род на фо тог рафія чи для неї спеціаль но по зу ва ли пе ред ка ме рою?
6) Назвіть будьRякі інші істо ричні дже ре ла, що мог ли б вам до по мог -
ти пе ревіри ти дос товірність ва ших вис новків що до цієї фо тог рафії.
7) Що ви знаєте про події, відтво рені на фо то? 8) Чи відповідає ця фо -
тог рафія на пи тан ня, на які ви хотіли б от ри ма ти відповідь? [1, с. 59]

Так, під час вив чен ня на уро ках всесвітньої історії те ми «Роз ви -
ток куль ту ри у перші де ся тиліття ХХ ст.» та розг ля да ю чи най важ -
ливіші до сяг нен ня на у ки і техніки, їх вплив на пов сяк ден ня жит тя,
уч ням мож на зап ро по ну ва ти про а налізу ва ти нас тупні фо тознімки
(фо то 1,2):
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В ре зуль таті дослідниць кої ро бо ти з ви ко рис тан ням об раз ної
на оч ності (фо то ка рт ки) учні роб лять вис но вок про те, що на межі
ХІХ–ХХ ст. по ча ла ся швид ка елект рифікація знач ної час ти ни пла не -
ти; елект ри ка, яка до Пер шої світо вої війни бу ла розкішшю в по буті,
пос ту по во ста ва ла бу ден ним ат ри бу том жи телів міста; по ча ло ся ство -
рен ня доріг із твер дим пок рит тям то що. Для вста нов лен ня синх -
роністич них зв’язків мож на зап ро по ну ва ти та кож порівня ти світові
технічні про це си по чат ку ХХ ст. з технічни ми до сяг нен ня ми в Ук раїні.

Вис нов ки. З ме тою ре алізації ідей інклю зив ної освіти на уро ках
історії в школі доціль ною є ор ганізація дослідниць кої ро бо ти учнів
з на очністю, особ ли во об раз ною, що не ли ше сприяє роз вит ку пред -
мет них ком пе те нт нос тей, але й соціалізує са мо го уч ня, роз ви ває йо го
ко муніка тивність, ви хо вує то ле рантність і вміння пра цю ва ти в ко -
манді; од но час но відбу ваєть ся «сти ран ня» індивіду аль них відміннос -
тей між шко ля ра ми у нап рям ку згур ту ван ня учнівсь ко го ко лек ти ву. 
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ІНТЕГ РАЦІЯ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБ ЛИ ВИ МИ 
ОСВІТНІМИ ПОТ РЕ БА МИ У ЗВИ ЧАЙ НУ ШКО ЛУ

Ано тація. В даній тезі роз повідаєть ся про інклю зив не нав чан ня
яке пе ред ба чає спіль не пе ре бу ван ня дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми з їх
здо ро ви ми од нолітка ми.

Клю чові сло ва: інклюзія, інклю зив не нав чан ня, інклю зив на шко ла. 
Abstract. This thesis describes the inclusive education which provides for

joint children with special needs with their healthy peers.
Keywords: inclusion, inclusive education, inclusive schools.
Особ ливість по ля гає що всі діти ма ють нав ча ти ся ра зом у всіх

ви пад ках, ко ли це ви яв ляєть ся мож ли вим, не зва жа ю чи на певні
труд нощі чи відмінності, що існу ють між ни ми. Шко ла має виз на -
ва ти і вра хо ву ва ти різно манітні пот ре би своїх учнів шля хом уз го -
джен ня різних видів і темпів нав чан ня.

За да ни ми Всесвітньої ор ганізації охо ро ни здо ров’я (ВО ОЗ),
ли ше 20 % на род же них дітей умов но вва жаєть ся здо ро ви ми, інші —
або страж да ють по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку, або зна хо -
дять ся в стані між здо ров’ям і хво ро бою. [3]

Виз нан ня прав та кої ди ти ни, її інте ресів, пот реб, на дан ня до -
по мо ги у про цесі соціалізації та ви бо ру про фесійної діяль ності є ду -
же важ ли вим на су час но му етапі роз вит ку освіти. То му важ ли во го
зна чен ня на бу ває інклю зив не нав чан ня, що пе ред ба чає спіль не пе -
ре бу ван ня дітей із особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми з їх здо ро ви ми
од нолітка ми.

На сь о годні ор ганізаційноRме то дичні за са ди нав чаль но го про -
це су у за галь но освітніх шко лах орієнто вані на дітей із ти по вим роз -
вит ком, і не вра хо ву ють особ ли вос тей нав чаль ноRпізна валь ної
діяль ності дітей із особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми. Невідпо від -
ність форм і ме тодів пе да гогічно го впли ву на та ких дітей мо же
ство рю ва ти пе ре ду мо ви для фор му ван ня в них не га тив но го став -
лен ня до нав чан ня, девіант ної по ведінки.

Інклюзія — це спосіб мис лен ня і дії, які доз во ля ють кожній лю -
дині відчу ва ти се бе прий ня тою та кою, якою во на є; які за без пе чу -
ють по ва гу і га ран ту ють без пе ку.
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Інклю зив не нав чан ня — це комп ле кс ний про цес за без пе чен ня
рівно го дос ту пу до якісної освіти дітям із особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми шля хом ор ганізації їх нав чан ня у за галь но освітніх нав -
чаль них зак ла дах на ос нові зас то су ван ня осо бистісно — орієнто ва -
них ме тодів нав чан ня, з ура ху ван ням індивіду аль них особ ли вос тей
нав чаль ноRпізна валь ної діяль ності та ких дітей.

Інклю зив на шко ла — зак лад освіти, який за без пе чує інклю зив ну
освіту як сис те му освітніх пос луг, зок ре ма: адап тує нав чальні прог ра -
ми та пла ни, фізич не се ре до ви ще, ме то ди та фор ми нав чан ня, ви ко -
рис то вує існу ючі в гро маді ре сур си, за лу чає батьків, співпра цює з фа -
хівця ми для на дан ня спеціаль них пос луг відповідно до різних освітніх
пот реб дітей, ство рює по зи тив ний клімат у шкіль но му се ре до вищі.

Приєднав шись до ос нов них міжна род них до го ворів у сфері
прав лю ди ни (Дек ла рації ООН про пра ва лю ди ни, Кон венцій ООН
про пра ва інвалідів, про пра ва ди ти ни), Ук раїна взя ла на се бе зо -
бов’язан ня що до дот ри ман ня за галь но людсь ких прав, зок ре ма,
що до за без пе чен ня пра ва на освіту дітей із особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми [2].

Інтег ру ван ня дітей із особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми в ма сові
нав чальні зак ла ди — це про цес, який на бу ває усе біль шо го роз пов -
сюд жен ня в освіті. Та кий підхід до їхнь о го нав чан ня зу мов ле ний
ба гать ма при чи на ми різно го ха рак те ру. Однією з них є й те, що на -
дан ня освітніх пос луг дітям із особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми
в зак ла дах інтер нат но го ти пу пев ною мірою приз во дить до зни жен -
ня у час ти ни з них соціаль ної ком пе тенції та де за дап тації в ціло му.
Освіта ди ти ни з об ме же ни ми мож ли вос тя ми має бу ти спря мо ва на
на об лаш ту ван ня її в соціокуль тур но му прос торі і по вин на до по -
мог ти їй в са моіндефікації, са мо виз на ченні, са мо ре алізації з ура ху -
ван ням її індивіду аль ності.

Ме та інклю зив ної освіти — ство рен ня умов для осо бистісно го
роз вит ку дітей із особ ли ви ми пот ре ба ми, фор му ван ня освітньо —
роз ви валь но го се ре до ви ща для них шля хом за без пе чен ня пси хо ло -
гоRпе да гогічно го, ме ди коRсоціаль но го суп ро во ду.

Інклю зив не нав чан ня ба зуєть ся на ос нові пси хо ло гоRпе да -
гогічно го вив чен ня по тенціалу та особ ли вос тей роз вит ку ди ти ни
з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, прог но зу ван ня мож ли вих труд -
нощів у про цесі нав чан ня та шляхів їх по до лан ня, соціаль ноRпе да -
гогічної взаємодії ко лек ти ву нав чаль но го зак ла ду. [1]

Нав чаль ноRви хов ний про цес у кла сах із інклю зив ним нав чан ням
у за галь но освітніх нав чаль них зак ла дах здійснюєть ся відповідно до
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ро бо чо го нав чаль но го пла ну шко ли, скла де но го на ос нові Ти по вих
нав чаль них планів за галь но освітніх нав чаль них зак ладів, зат ве рд -
же них Міністер ством освіти і на у ки Ук раїни, з ура ху ван ням пот реб
уч ня та особ ли вос тей йо го пси хофізич но го роз вит ку.

Для дітей із особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми на ос нові ро бо -
чо го нав чаль но го пла ну шко ли роз роб ляєть ся індивіду аль ний нав -
чаль ний план із ура ху ван ням ре ко мен дацій ПМПК. [4]
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ВЗАЄМОДІЯ НАВ ЧАЛЬ НО ГО ЗАК ЛА ДУ 
З БАТЬ КА МИ ДІТЕЙ,

ЩО МА ЮТЬ ОСОБ ЛИВІ ОСВІТНІ ПОТ РЕ БИ

Висвітле но особ ли вості ор ганізації взаємодії пе да гогічних пра ців -
ни ків нав чаль них зак ладів з бать ка ми дітей, що ма ють особ ливі
освіт ні пот ре би. Розк ри то прин ци пи прак ти ки, орієнто ва ної на сім’ю
особ ли вої ди ти ни. Ак цен то ва на ува га на на ла год женні парт нерсь ких
сто сунків з ро ди на ми дітей, що ма ють особ ливі освітні пот ре би.

The peculiarities of interaction teaching staff schools with parents of
children with special educational needs. Reveals the principles of practice
focused on families of special children. The attention is focused on building
partnerships with families of children with special educational needs.

На лаш то ваність нав чаль но го зак ла ду на співпра цю з бать ка ми
ви яв ляєть ся в діях адміністрації, клас но го керівни ка, соціаль но го
пе да го га, пси хо ло га, до поміжно го пер со на лу. Досвід та кої ро бо ти
за ле жить від то го, яким чи ном за галь но освітні нав чальні зак ла ди
тлу ма чать і ре алізо ву ють своє ба чен ня ро бо ти з бать ка ми. Шкіль на
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адміністрація має усвідо ми ти: бать ки та ро ди ни відігра ють важ ли ву
роль в освіті своїх дітей. 

Аналіз на у ко вих дже рел свідчить, що існує три фак то ри, які до по -
ма га ють нав чаль но му зак ла ду за лу ча ти батьків до ак тив ної участі в ух -
ва ленні всіх рішень, що сто су ють ся ди ти ни з особ ли ви ми пот ре ба ми:
спри ят ли ва ат мос фе ра, ко ли пе да гогічний ко лек тив дружньо на лаш -
то ва ний і до по ма гає в усь о му; постійне двос то роннє спілку ван ня між
ро ди ною дітей і шко лою; сприй нят тя батьків як ко лег. Ми вва жаємо,
що пе да гогічні працівни ки ма ють бу ти підго тов лені до ро бо ти з усіма
чле на ми ро ди ни, а бать ки — до співпраці з нав чаль ни ми зак ла да ми. 

Прак ти ка ми до ве де но: бать ки бе руть участь в освіті своїх дітей
ко ли пе ре ко нані, що мо жуть бу ти за лу чені до цієї важ ли вої ро бо ти;
відчу ва ють, що мо жуть бу ти ко рис ни ми для своєї особ ли вої ди ти ни;
усвідом лю ють, що шко ла спо ну кає їх до за лу чен ня. Са ме ці фак то ри
най важ ливіші в усвідом ленні бать ка ми своєї ролі та влас ної ефек -
тив ності. Так, нап рик лад, ступінь за до во лен ня батьків вклю чен ням
їхніх дітей у за галь но освітній простір без по се редньо пов’яза ний
з ро зумінням шко лою особ ли вос тей по ру шень роз вит ку дітей та
їхніх пот реб, а та кож з го товністю шко ли пра цю ва ти з бать ка ми. 

В освітніх нав чаль них зак ла дах мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся три
прин ци пи прак ти ки, орієнто ва ної на сім’ю. Пер ший по ля гає у то -
му, що сім’ю не обхідно вва жа ти ос нов ним одер жу ва чем пос луг. На -
да ю чи освітні пос лу ги, вар то вра хо ву ва ти пот ре би всіх членів ро ди ни,
які зай ма ють ся освітою ди ти ни і дог ля дом за нею. ПоRдру ге, не об хід -
но підтри му ва ти й ша ну ва ти рішен ня, які прий ма ють ся ро ди ною.
Да ний прин цип виз нає важ ливість ро ди ни і про по нує фахівцям
розг ля да ти її членів як най важ ливіших учас ників освітньої ко ман -
ди — го лов них лю дей, котрі відповіда ють за ух ва лен ня рішень сто -
сов но освіти їхньої ди ти ни та піклу ван ня про неї. Діапа зон та кої
співпраці мо же бу ти до сить ши ро ким: від індивіду аль ної ро бо ти
з учи те ля ми для вирішен ня конк рет них проб лем — до участі в бать -
ківсь ких ра дах, які, пра цю ють спіль но з пе да гогічним пер со на лом,
до по ма га ють прий ма ти рішен ня що до нав чаль ної прог ра ми зак ла -
ду. ПоRтретє, не обхідно на да ва ти ши ро кий спектр пос луг, пок ли ка -
них поліпши ти життєдіяльність ди ти ни з особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми та ро ди ни. Не обхідно зва жа ти на куль турні особ ли вості
кож ної сім’ї, за без пе чу ва ти дос туп до офіційних суспіль них пос луг
(ме дич них, соціаль них, пси хо логічних та інших).

Ус та нов ле но, що по зи тивні, довірливі взаєми ни між пе да го га -
ми і ро ди на ми спри я ють то му, що сім’ї по чу ва ють ся впев неніше

38

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: 



39

і го тові до прий нят тя не обхідних рішень. Для на ла год жен ня доб ро -
зич ли вих сто сунків потрібні певні знан ня, вміння та досвід. За по -
ру кою ефек тив них взаємовідно син між нав чаль ним зак ла дом і сім’єю
є по ва га, нек ри тич не став лен ня і співчут тя. Оскіль ки ро ди ни є го -
лов ни ми вчи те ля ми своїх дітей, во ни ма ють пов не пра во на особ -
ли ву ува гу і по ва гу з бо ку про фесіоналів. Пе да го ги ма ють по зи тив -
но та відкри то ста ви ти ся до батьків дітей з особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми, не за леж но від їхніх людсь ких якос тей. Ко ли вчи тель не
дає оцінок, не кри ти кує, а делікат но, без будьRяко го тис ку за о хо чує
ро ди ни до прий нят тя влас них рішень, ймовірність по зи тив но го ре -
зуль та ту ви со ка. Як що ж учи тель не схва лює дії батьків сто сов но
ди ти ни, це мо же вик ли ка ти відчу женість і опір з їхнь о го бо ку.

Важ ли во, щоб пе да го ги вра хо ву ва ли сімейні обс та ви ни, спів -
чу ва ти ро ди нам і відповідним чи ном де мо н стру ва ти це під час спіл -
ку ван ня. Спос теріга ю чи за ре акцією батьків, учи тель мо же виз на -
чи ти, чи дос татньо ефек тив но він де мо н струє своє співчут тя. Ті сім’ї,
які щи ро ділять ся з ним осо бис тим, на пев но відчу ва ють співчут тя
з йо го бо ку. Учні ж сімей, які не схильні діли ти ся своїми тур бо та ми,
ймовірно, ць о го не поміча ють. З вик ла де но го ви ще зро зуміло, які
якості потрібні для на ла год жен ня парт нерсь ких сто сунків з ро ди -
на ми. Нас туп ним кро ком є відповідний роз ви ток ко муніка тив них
умінь та на ви чок учи телів. Для ць о го мож на ви ко рис то ву ва ти такі
прийо ми: зас то со ву ва ти ак тив не слу хан ня; ста ви ти; ре а гу ва ти на
по чу те та з’ясо ву ва ти нез ро зуміле (ко мен ту ван ня по чу то го дає змо -
гу бать кам зро зуміти, що їх слу ха ють і ро зуміють); підхо ди ти до
проб лем з різних боків і розг ля да ти різні шля хи розв’язан ня проб -
лем. От же, взаємодія пе да гогічних працівників нав чаль них зак ладів
з бать ка ми дітей, що ма ють особ ливі освітні пот ре би є над важ ли -
вою ви мо гою су час ності.

Літе ра ту ра
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ІНКЛЮ ЗИВ НА ОСВІТА В УК РАЇНІ: ПИ ТАН НЯ ЧА СУ?

Ано тація. Прис вя че но проб лемі інклю зив ної ви щої освіти в Ук раї -
ні. Обґрун то ва но кон цеп ту альні по ло жен ня та го ловні прин ци пи
втілен ня інклю зив ної сис те ми нав чан ня.

Summary. The is dedicated to the problem of inclusive hiqher education
in Ukraine, was grounded the conceptual statements and main principles
incarnation of inclusive system of education.

Ко жен має пра во бра ти участь у суспіль но му житті на за са дах
рівності і без диск римінації. Са ме то му ос танніми де ся тиліття ми
в усіх країнах світу і впро вад жу ють інклю зив ну освіту — но ву фор -
му нав чан ня мо лоді з особ ли ви ми пот ре ба ми. Освіту, що на дає
кожній лю дині пра во ви бо ру то го ви що го нав чаль но го зак ла ду та
нав чаль ної прог ра ми, відповідно до якої во на хо че нав ча ти ся.

Інклю зив на фор ма освіти спря мо ва на, на сам пе ред, на усу нен -
ня ус та ле них сте ре о типів та упе ред жень, пов’яза них із мож ли вос тя -
ми лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Інклю зив на освіта ви хо вує
у здо ро вих лю дей по чут тя чуй ності, доб ро ти, ми ло сер дя та по ва ги до
сво го ближнь о го. І як що лю ди на з особ ли вос тя ми пси хофізич но го
роз вит ку ще з ди ти н ства не бу де ізоль о ва на від соціуму, а, нав па ки,
ста не пов ноцінним учас ни ком нав чаль но го про це су, то шан си ре -
алізу ва ти ся в житті та знай ти свою нішу знач но вищі. Інклю зив не
нав чан ня дає змо гу, як що й не розв’яза ти проб ле ми адап тації, ро -
зуміння пра вил співісну ва ти з інши ми в май бутнь о му, то при найм -
ні змен ши ти їх за ра ху нок пос ту по во го прис то су ван ня та кої мо ло дої
лю ди ни до жит тя в суспільстві, а та кож важ ли вим є факт спілку ван -
ня. Для мо ло дих лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми це є навіть важ -
ливішим, ніж рівень зас воєння нав чаль но го ма теріалу. 

Інклю зив не нав чан ня є пот ре бою сь о го ден ня і май бутнь о го,
але до ць о го по винні бу ти го тові пе да го ги, бать ки, відповідна ма -
теріаль на ба за і сис те ма за га лом».

Упер ше го лов на ідея інклюзії бу ла закріпле на в За гальній дек -
ла рації прав лю ди ни в 1948 році, в якій заз на чаєть ся: «Ко жен має
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пра во на освіту … освіта має бу ти спря мо ва на на роз ви ток людсь кої
осо бис тості та по си лен ня по ва ги до прав лю ди ни й ос нов них сво -
бод…». Ще низ ка міжна род них до ку ментів у сфері освіти підтве рд -
жує, що на за ко но дав чо му рівні пра ва дітей з особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми на здо бут тя знань у дошкіль них, за галь но освітніх, про -
фесійноRтехнічних і ви щих нав чаль них зак ла дах закріплені.
Справді, в ба гать ох країнах світу інклюзія успішно функціонує вже
де сят ки років. Се ред них — Іспанія, Швеція, Данія, Бельгія, Ка на -
да, Кіпр, Ве ли ка Бри танія, США. В Ук раїні та ка фор ма нав чан ня
лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми та кож га ран туєть ся за ко ном. Від -
повідні по ло жен ня містять ся в За ко нах Ук раїни «Про освіту», «Про
ви щу освіту». Про те ре альні спро би за лу чи ти мо лодь з особ ли ви ми
пот ре ба ми до освітнь о го про це су по ки що ма ють ба га то пе реш код.

Не підго тов ле не до та ких змін і пе рет во рень в освіті і са ме
суспільство. Не всі вик ла дачі до кінця ро зуміють сутність ме тодів
інклю зив но го нав чан ня. То му для ро бо ти з людь ми з особ ли ви ми
пот ре ба ми вик ла да чам не обхідно про во ди ти спеціальні кур си, за -
без пе чу ва ти їх нав чаль ноRме то дич ни ми посібни ка ми. Впро вад -
жен ню інклю зив ної освіти має пе ре ду ва ти та кож і комп лекс
тренінгів, спря мо ва них на підго тов ку сту дентів. 

Лю ди, не за леж но від пси хофізич них мож ли вос тей, істо ти
соціальні. Інклюзія — це пер ший крок до то го, щоб лю ди на з особ -
ли ви ми пот ре ба ми мог ла ста ти час ти ною соціуму і це не на у ко вий
термін, яким пос лу го ву ють ся для вирішен ня абстра кт них проб лем,
це уза галь нен ня долі ти сяч лю дей з особ ли ви ми мож ли вос тя ми, які
хо чуть жи ти прос тим зви чай ним жит тям, хо чуть бу ти сприй ня ти ми
та ки ми, яки ми во ни є. На жаль, для усу нен ня пе реш код на шля ху
до успішно го роз вит ку інклю зив но го нав чан ня в Ук раїні не обхідно
док лас ти ще ба га то зу силь. Зок ре ма, і дер жав ним ор га нам, які не
поспіша ють ство рю ва ти не обхідні умо ви для якісно го нав чан ня
лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Брак фінан су ван ня, не на леж на
обізнаність суспільства про важ ливість інклюзії уне мож лив лю ють її
пов ноцінне впро вад жен ня, яке мо же пок ра щи ти не од не жит тя. 

В Ук раїні мо дель інклю зив ної освіти по ча ла на бу ва ти зна чен ня
пе ре важ но за ініціати ви гро мадсь ких ор ганізацій. У ви щих нав -
чаль них зак ла дах впро вад жуєть ся сис те ма спеціаль ної підго тов ки
та пе репідго тов ки пе да гогічних кадрів.

Нез ва жа ю чи на ряд по зи тив них ре зуль татів ви я ви лись і проб ле ми
вітчиз ня ної сис те ми освіти, що за ва жа ють інтег рації лю дей з особ ли -
ви ми освітніми пот ре ба ми до за галь но го освітнь о го про це су, а це:

міждисциплінарний підхід Секція І



— не дос ко налість за ко но да в ства у га лузі освіти, що зу мов лює
відсутність ме ханізмів роз вит ку та фінан су ван ня сис те ми інклю -
зив но го нав чан ня;

— не дос татнє ма теріаль ноRтехнічне та кад ро ве за без пе чен ня
ви щих нав чаль них зак ладів (відсутність спеціаль но го до поміжно го
нав чаль но го об лад нан ня, спеціаль но роз роб ле них нав чаль них ме -
то дик та прог рам інклю зив но го нав чан ня, не дос тат ня чи сельність
спеціаль но підго тов ле них фахівців для ро бо ти з інваліда ми);

— неп рис то со ваність будівель ви щих нав чаль них зак ладів (у т.ч.
все ре дині) для без пе реш код но го дос ту пу до них сту дентів із різни -
ми особ ли ви ми пот ре ба ми;

— не дос тат ня пси хо логічна го товність сту дентів та вик ла дачів
до спіль но го нав чан ня із осо ба ми з інвалідністю [4].

От же, го товність до нав чан ня в ук раїнсь ких ви щих нав чаль них
зак ла дах лю дей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми ще до волі нез -
нач на, пов’яза но це, на сам пе ред, з не поінфор мо ваністю на се лен ня
що до суті інклю зив ної освіти, її пе ре ваг. Її ко рисність у то му, що
лю ди з ва да ми роз вит ку зви ка ють жи ти в се ре до вищі своїх здо ро вих
чи то віднос но здо ро вих од нолітків, бе руть участь у сту де нтсь ко му
житті, прив ча ю чись та ким чи ном до ак тив но го жит тя в соціумі. Їхні
ж од но ку рс ни ки зви ка ють то ле ра нт но сприй ма ти лю дей з особ ли -
ви ми пот ре ба ми і ста ви ти ся до них як до рівних [5].
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1. Все ук раїнсь кий фонд «Крок за кро ком». Прог ра ма «Інклю зив на
освіта». / http: //www.ussf.kiev.ua/ index.php/go=Inklus

2. Пра ва де тей с осо ба ми об ра зо ва тель ны ми пот реб нос тя ми на рав ный
дос туп к ка че ст вен но му об ра зо ва нию / под ред. Н. Со фий. — К.: [б. и.],
2006. — 59 с.

3. Синь ов В., Шев цов А. Но ва стра тегія роз вит ку ко рекційної пе да го -
гіки в Ук раїні / В. Синь ов, А. Шев цов // Де фек то логія. — 2004. — № 2. —
С. 6–11.

4. Су часні тен денції роз вит ку спеціаль ної освіти (ук раїнсь коRка надсь -
кий досвід) : ма теріали Міжнар. конф. / за ред. В. І. Бон да ря, Р. Пет ри ши -
на. — К. : На ук. світ, 2004. — 200 с.

5. Софій Н.З., Най да Ю.М. Кон цеп ту альні ас пек ти інклю зив ної освіти /
Інклю зив на шко ла: особ ли вості ор ганізації та уп равління: Нав чаль ноRме -
то дич ний посібник / Ко лу паєва А.А., Най да Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.
ред. Да ни лен ко Л.І., — К.: 2007. — С. 128.

42

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: 



43

Жил ка Ар тем Ми ко лайо вич
сту дент магістра ту ри за спеціальністю «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Га раніна Іри на Ігорівна,

к.е.н., завіду вач ка фед ри мар ке тин гу Універ си те ту «Ук раїна», garanina@i.ua

ПОВ ЧАЛЬ НИЙ ДОСВІД ІЗРАЇЛЬСЬ КОЇ АРМІЇ 
ДЛЯ УК РАЇНСЬ КОЇ ІНВАЛІДІВ

Ба га то ук раїнсь ких війсь ко вих, під час бойо вих дій в зоні, от ри ма -
ли по ра нен ня. Ці по ра нен ня бу ли різно го ха рак те ру від лег ких до важ -
ких з втра тою кінцівок чи іншо го ви ду, які при ве ли їх інвалідності.
Інваліди з ди ти н ства по зах во рю ван ням і лю ди, які от ри ма ли інвалід -
ність внаслідок трав ми чи бойо вих дій, мо жуть слу жи ти в війсь ко вих
час ти нах, чи прий ма ти по силь ну учать в бойо вих діях в зоні АТО. Але
для ць о го потрібно виріши ти де які проб ле ми, що до пок ра щен ня умов
для інвалідів.

Many Ukrainian soldiers during the fighting in the area were injured.
Those injured were of various kinds from mild to severe loss of limbs or other
species that led to disability. Disabled persons from childhood disease and
people who have a disability due to injury or hostilities may serve in military
units, or to take all possible participate in hostilities in the area ATO. But you
need to solve some problems, to improve conditions for the disabled.

На прик ладі ізраїльсь кої армії мож на по ба чи ти як про хо дять
служ бу бійці з особ ли ви ми пот ре ба ми. Інваліди, які ба жа ють слу -
жи ти в армії і во лодіють комп’ютер ни ми знан ня ми, аналітич ни ми
здібнос тя ми, мо жуть по да ти до ку мен ти і прой ти ме дич ну комісію
для виз на чен ня ста ну про при датність для служ би і пси хо логічні
тес ти на стре состійкість [2].

Після всіх обс те жень і тестів прий маєть ся рішен ня, де мо же
слу жи ти да ний при зов ник. Інваліди, які в ізраїльській армії відчу -
ва ють се бе пов ноцінни ми гро ма дя на ми, які при но сять ко ристь
дер жаві. Во ни одер жу ють ви со ку за робітну пла ту [3], війсь ко ве
зван ня. Після служ би війсь кові ма ють пра во і піль ги при вступі до
нав чаль них зак ла дах на без кош тов не нав чан ня.

В ізраїльській армії не суть служ бу не тіль ки сол да ти інваліди,
а й мо лод ший офіцерсь кий склад, тоб то, сер жан тиRінваліди. Нав ча-
тись воєнній справі мо жуть інваліди, на ря ду із здо ро ви ми кур сан -
та ми. Інваліди нав ча ють ся з біль шою ста ранністю і мо жуть ма ти
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біль шу мо ти вацію, чим здо ро вий кур сант. Ад же служ ба в ізраїль -
ській армії це честь і гордість. Інваліди хо чуть відчу ва ти се бе пов -
ноцінни ми чле на ми суспільства [4]. Ось і силь на мо ти вація для лю -
ди ни, яка хо че бу ти потрібною для своєї країни. 

В ізраїльсь ких сім’ях бать ки із са мо го ди ти н ства при щеп лю ють
лю бов до своєї дер жа ви, патріотизм. От інваліди хо чуть і мо жуть
про хо ди ти служ бу за конт рак том, не за леж но від їх здо ров’я. Во ни
про хо дять нав чаль ну підго тов ку і за леж но від їх ста ну здо ров’я і
діаг но зу слу жать в різних відділах чи розвідці. Кож но му інваліду
підби ра ють по са ду, яку він мо же ви ко ну ва ти найк ра ще. 

Де які інваліди — ау тис ти слу жать в розвідці та аналітич них
відділах. Во ни ма ють особ ли вий склад мис лен ня, який до по ма гає їм
бу ти успішніши ми, чим інші сол да ти. Во ни в змозі об роб ля ти візу -
аль ну текс то ву інфор мацію в ра зи швид ше, чим ті, що не страж да ють
по ру шен ня ми нер во вої сис те ми. Та кож ау тис ти де таль но ви в ча ють
елект ронні кар ти, які ви ма га ють кон це нт рації ува ги і ве ли чез ної
нап ру ги, впо ра тись мо же да ле ко не кож на лю ди на з нор маль ною
психікою [4]. Де які інваліди з ДЦП мо жуть зай ма ти кан це лярській
по са ди, де які підго тов ля ють спо ряд жен ня до надз ви чай ної си ту ації,
роз фа со ву ють сухі пай ки, пра цю ють з оп тич ни ми при бо ра ми [5].

От же Ізраїль приділяє ве ли ку ува гу прог рамі за хис ту інвалідів
і мо дернізації армії під пот ре би інвалідів: Війсь ко ву фор му ши ють
як для здо ро вих, так інвалідів; фінан со ве за без пе чен ня; мо -
дернізація ка зарм під пот ре би інвалідів; про ве ден ня різних те ма -
тич них семінарів для інвалідів; про ве ден ня війсь ко вих нав чань для
інвалідів в різних си ту аціях.

Після війсь ко вої служ би, особ ли во для тих, хто прий мав участь
в війсь ко вих діях, ор ганізо ву ють ся кур си пси хо логічної і соціаль ної
ре абілітації, для кра щої адап тації лю ди ни в мир но му житті. Інваліди
співпра цю ють з пси хо ло га ми і це пок ра щує їх пси хо логічний стан. 

Ук раїнсь ка армія мо же за по зи чи ти досвід і зро би ти кращі умо -
ви для на ших інвалідів, які го тові слу жи ти в ря дах ук раїнсь кої армії
і за хи ща ти Вітчиз ну. На мою дум ку потрібно при вес ти ряд ре форм,
які до по мо жуть про вес ти онов лен ня на шої армії із збіль шен ням
боєздат ності на шої країни. 
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ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПЕ РЕ ЖИ ВАН НЯ
ХРОНІЧНОЇ ХВО РО БИ ЛЮДЬ МИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Ав то ром розк ри ва ють ся пси хо логічні особ ли вості пе -
ре жи ван ня хронічно го зах во рю ван ня, яке стає при чи ною інвалідізації
лю ди ни. Розг ля да ють ся ос новні чин ни ки ре акції осо бис тості на хво ро -
бу. Аналізу ють ся пог ля ди вітчиз ня них та за рубіжних вче них що до ро -
зуміння хво рим сво го ста ту су. По да ють ся рівні внутрішньої кар ти ни
хво ро би, її ти пи. Розк ри ва ють ся кри терії змін осо бис тості хво ро го.

Abstract. The author reveals the psychological characteristics experi-
encing chronic disease that causes disability rights. The main factors of the
individual reaction to illness. Analyzed the views of domestic and foreign sci-
entists in understanding patients of their status. Served level of internal pic-
ture of the disease, its types. Disclosed criteria change individual patient.

Кількість інвалідізації внаслідок за галь них со ма тич них хво роб
в Ук раїні збіль шуєть ся з кож ним ро ком. На пер ших місцях сто ять сер -
цевоRсу динні зах во рю ван ня, цук ро вий діабет, он ко логічні зах во рю -
ван ня, роз ла ди опор ноRру хо во го апа ра ту та ін. Се ред при чин виді -
ля ють стре си, пе ре на ван та жен ня на ро боті, хронічну втом леність,
неп ра виль ний об раз жит тя, шкідливі звич ки, відсутність коштів на
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профілак ти ку та ліку ван ня хронічних зах во рю вань у на се лен ня.
Діаг ноз зах во рю ван ня та йо го усвідом лен ня хворі пе ре жи ва ють по
різно му. Ре акція осо бис тості на хво ро бу за ле жить від ба гать ох чин -
ників: ха рак те рис ти ки зах во рю ван ня (гост ра чи хронічна хво ро ба,
темп роз вит ку, на явні чи відсутні боль ові відчут тя, кос ме тичні де -
фек ти то що), обс та вин, у яких протікає хво ро ба (по я ва но вих проб -
лем у сім’ї, в про фесійній діяль ності, у найб лиж чо му соціаль но му
ото ченні), пре морбідної осо бис тості хво ро го (зок ре ма, пи тан ня
про вплив віку хво рої лю ди ни), соціаль но го ста ту су хво ро го (відно -
шен ня до хво ро би ро дичів і то ва ришів по службі).

У зв’яз ку із по я вою праць по вив чен ню суб’єктив ної сто ро ни
зах во рю ван ня бу ло вве де но цілий ряд термінів, які розк ри ва ють
особ ли вості відоб ра жен ня хво ро би у психіці лю ди ни. А. Гольд шей -
де ром бу ло вве де но по нят тя «ау топ лас тич на кар ти на хво ро би»,
Є.А. Ше валь о вим, В.В. Ко валь о вим — «пе ре жи ван ня хво ро би»,
Р.А. Лурією — «внутрішня кар ти на хво ро би», Є.К. Крас нушкіним —
«по чут тя хво ро би», Л.Л. Рохліним — «усвідом лен ня хво ро би»,
«відно шен ня до хво ро би», Д.Д. Фе до то вим — «ре акція на хво ро бу»,
Є.А. Ше валь о вим, О.В. Кербіко вим — «ре акція адап тації»,
Я.П. Фрум кіним, І.А. Мізрухіним, М.В. Іва но вим — «по зиція до
хво ро би», В.М. Мя си ще вим, С.С. Лібіхом — «кон цепція хво ро би»,
«масш таб пе ре жи ван ня хво ро би».

Зап ро по но ва на В.В. Ніко лаєвою «внутрішня, або ау топ лас тич -
на, кар ти на хво ро би» вклю чає чо ти ри рівні [4]: 1) чуттєвий, рівень
відчуттів; 2) емоційний, пов’яза ний із різни ми ви да ми ре а гу ван ня на
ок ремі симп то ми хво ро би, зах во рю ван ня в ціло му і йо го наслідки;
3) інте лек ту аль ний, пов’яза ний із уяв лен ня ми, знан ня ми хво ро го
про свою хво ро бу, роз ду ми про її при чи ни і мож ливі наслідки; 4) мо -
ти ваційний, пов’яза ний із пев ним відно шен ням хво ро го до сво го
зах во рю ван ня, із зміною по ведінки та об ра зу жит тя в умо вах хво ро -
би і ак ту алізацією діяль ності по по вер нен ню і збе ре жен ню здо ров’я.

Відбу ва ють ся певні осо бистісні зміни хво ро го. В.В. Ніко лаєва
виділяє ряд кри теріїв, за яки ми осо бистість хво ро го виз на чаєть ся як
зміне на [4]: 1) зміна змісту ве ду чо го мо ти ву діяль ності (фор му ван ня
но во го мо ти ву ве ду чої діяль ності — нап рик лад, па то логічна діяль -
ність го ло ду ван ня при ано рексії), 2) заміна змісту ве ду чо го мо ти ву
змістом більш низь ко го роз ря ду (нап рик лад, мо тив «са мо обс лу го -
ву ван ня» при іпо хондрії), 3) зни жен ня рівня без по се ред ності діяль -
ності (діяльність спро щуєть ся, ціль о ва її струк ту ра збіднюєть ся),
4) зву жен ня ос нов но го ко ла відно шень лю ди ни зі світом, тоб то зву -
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жен ня інте ресів, збіднен ня мо ти ваційної сфе ри, 5) по ру шен ня сту -
пе ня кри тич ності, са мо ко нт ро лю.

На по чат ко вих ета пах зах во рю ван ня нас тає виділен ня мо ти ву
«збе ре жен ня жит тя», «оду жан ня», який ак ту алізуєть ся тіль ки в пе -
ріоди різко го погіршен ня ста ну: хворі по чи на ють ак тив но обс те жу -
ва тись, об ме жу ва ти свою ак тивність, до дер жу ва ти ся но во го ре жи -
му жит тя, конт ро лю ва ти дієту, слідку ва ти за ре зуль та та ми аналізів,
шу ка ти нові ме то ди ліку ван ня. При пе ре ході до хронічно го зах во -
рю ван ня у хво рих нас тає зміна емоційно го ста ну, що засвідчує про
по ча ток пе ре бу до ви мо ти ваційної сфе ри осо бис тості, ко ли на бу ває
смис ло ут во рю ючо го зна чен ня мо тив збе ре жен ня жит тя, який
швид ко виділяєть ся се ред інших і стабілізуєть ся, стає цент раль ним,
підко ря ю чи собі всі інші мо ти ви. Але різнять ся ген дерні особ ли -
вості пе ре жи ван ня хво ро би та пе ре жи ван ня у дітей [1; 2].

У за рубіжній літе ра турі та кож предс тав ле но ба га то спроб опи -
сан ня суб’єктив ної сто ро ни хво ро би. Так, ви ко рис то ву ю чи в якості
ос нов но го по нят тя «ау топ лас тич на кар ти на хво ро би», Р. Ко неч ний
і М. Бо у хол про по ну ють нас туп ну кла сифікацію її типів [3]: 1) нор -
маль на (відповідає об’єктив но му ста ну хво ро го); 2) зне важ ли ва (не -
 до оцінка важ кості хво ро би); 3) за пе ре чу валь на (ігно ру ван ня фак ту
хво ро би); 4) но зо фоб на (має місце ро зуміння то го, що по бо ю ван ня
пе ребіль шені, але по до ла ти своїх по бо ю вань хво рий не мо же);
5) іпо хо нд рич на (за ну рен ня, вте ча у хво ро бу); 6) но зофіль на (хво -
рий от ри мує за до во лен ня від то го, що хво ро ба звіль няє йо го від
пев них обов’язків); 7) утилітар на (от ри ман ня відо мої ви го ди від
хво ро би — ма теріаль ної або мо раль ної).

Та ким чи ном пе ре жи ван ня хронічно го зах во рю ван ня ма ють
свої особ ли вості, які за ле жать від ря ду фак торів та виз на ча ють пси -
хо логічний ста тус хво ро го.
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За гурсь ка С.М.
стар ший вик ла дач Біло церківсь ко го інсти ту ту еко номіки та уп равління 

ТРАНС ФОР МАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО 
ЯК ЗАСІБ РОЗ ВИТ КУ ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ

В дослідженні розг ля ну та проб ле ма лю дей з особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми та роль ліде ра у роз вит ку інклю зив ної куль ту ри і політи ки
в освітній ус та нові. За до по мо гою інклю зив ної освіти ре алізу ють ся
мож ли вості лю дей з інвалідністю бра ти участь у спра вах ко лек ти ву,
роз ви ва ти здібності не обхідні для спілку ван ня.

The study reviewed the problem of people with special educational needs
and the role of the leader in the development of inclusive cultures and poli-
cies of the educational institution. With the help of inclusive education imple-
mented the ability of people with disabilities to participate in the Affairs of the
team, develop skills necessary for communication.

Лю ди, відмічені будьRяки ми яр ли ка ми, хо чуть жи ти в суспільст -
ві зви чай ним жит тям. Інклю зив на освіта ре алізує їх мож ли вості
пов ною мірою бра ти участь в житті освітнь о го зак ла ду, во лодіє ре -
сур са ми, спря мо ва ни ми на сти му лю ван ня рівноп рав ності лю дей
з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми та їх участі у всіх спра вах ко лек -
ти ву і зо се ред же на на роз вит ку у всіх лю дей здібнос тей, не обхідних
для спілку ван ня. 

Од нак при ство ренні штуч ної соціаль ної ізо ляції лю ди на з інва -
лідністю свідо мо ви яв ляєть ся в по ло женні аут сай де ра. Во на не здат -
на пов ною мірою про яв ля ти свої осо бистісні якості. За галь новідо -
мо, що гру па, для вирішен ня будьRякої зна чу щої за дачі, завж ди
ви су ває ліде ра. Про те, лідерсь ка по ведінка ос тан нь о го мо же бу ти
нейт ралізо ва на, а сам по тенційний лідер мо же і не про я ви ти свої
якості, так як певні «замінни ки» лідерства мо жуть зро би ти йо го по -
ведінку віднос но ма лоз нач ною.

Зав дан ня лідерів від освіти — пе ре бу ва ти по руч з людь ми на шля-
ху роз вит ку їх лідерсь ких якос тей, на да ва ти до по мо гу і підтрим ку в їх
са мо виз на ченні. Ліде ри пра цю ють не «над», а «з»людь ми. Досвід
пізнан ня лідерства че рез співпра цю дає нам мож ливість го во ри ти
про історії про ник ли вості, сер деч ності і творіння спра вед ли вості.
Як пра ви ло, функції ко ор ди на то ра по інклюзії в нав чаль но му зак ладі
ви ко нує один співробітник, але зустрічаєть ся і та ка си ту ація, ко ли
функції ко ор ди на то ра ділять між со бою кіль ка лю дей. Так Д. Міт -
челл в своїй ро боті «Ефек тивні пе да гогічні тех но логії спеціаль ної та
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інклю зив ної освіти» приз во дить досліджен ня, що сто су ють ся ролі
ліде ра у роз вит ку інклю зив ної куль ту ри і політи ки в освітній ус та -
нові. В ре зуль таті йо го досліджень бу ло ви яв ле но, що шість ос нов -
них лідерсь ких ро лей:

— роз роб ку і про па ган ду ба чен ня,
— за о хо чен ня і виз нан ня, 
— за лу чен ня ре сурсів,
— стан дартні ор ганізаційні про це ду ри,
— відсте жен ня поліпшень,
— по до лан ня проб лем [1, с 15].
Відповідно до цих ро лей ліде ри по винні во лодіти про ник ли віс -

тю; тією про ник ливістю, яку відрізня ють криш та ле ва ясність і без -
страшність пе ред пе реш ко да ми. Ліде ри від освіти це лю ди з ха рак -
те ром; лю ди, що во лодіють яск ра ви ми якос тя ми і ха риз мою, або
так зва ним транс фор маційним лідерством, яке скла даєть ся з чо ти -
рь ох ком по нентів: ха риз ми, ви со кої мо ти вації, що на ди хає інших,
індивіду аль но го підхо ду та на дан ня сти мулів для твор чої інте лек ту -
аль ної діяль ності [2].

Се ред лідерсь ких прак тик, які зас то со ву ють ся в транс фор -
маційно му лідерстві відмічаємо такі:

— виз на чен ня і чітке фор му лю ван ня ба чен ня;
— спри ян ня прий нят тю працівни ка ми ко лек тив них цілей;
— вста нов лен ня ви со ких очіку вань що до ре зуль татів діяль ності;
— моніто ринг ро бо ти ор ганізації та за без пе чен ня в ній ефек -

тив ної ко мунікації.
Транс фор маційне лідерство — це вміння пра цю ва ти з сис те ма -

ми. Логіка ха риз ма ти ка — я і мої зас лу ги, — сь о годні вже не пра цює.
З’яв ляєть ся інша логіка та інша при ро да енер ге ти ки, яка ба зуєть ся
на то му, що ми на зи ваємо ідеєю. Го лов не — нав чи ти ся пра цю ва ти
з іде я ми, а особ ли во сис те мо ут во рю ючи ми іде я ми. Ідея до по ма гає
сфор му ва ти візію, яка об’єднує і до по ма гає ство ри ти спіль не ба -
чен ня, а не прос то об раз май бутнь о го. Це спосіб са моіден тифікації
само дос татніх лю дей, які ціннісно го тові йти в ту чи іншу сто ро ну та
праг нуть підко ри ти се бе ідеї та сис темі. На сь о годнішній день рі вень
роз вит ку куль ту ри в суспільстві ви ма гає са ме та ко го ти пу рішень. 
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За ку си ло Ок са на Юріївна
стар ший вик ла дач ка фед ри фізич ної ре абілітації 

та соціаль но го за без пе чен ня
Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни 

ПСИ ХО ЛО ГО?ПЕ ДА ГОГІЧНИЙ СУП РОВІД 
ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО НАВ ЧАН НЯ

Ано тація: У те зах роз ри ва ють ся умо ви для здійснен ня інклю зив -
ної освіти, се ред яких провідним є впро вад жен ня сис те ми пси хо ло -
го*пе да гогічно го суп ро во ду дітей дошкіль но го і шкіль но го віку, які нав -
ча ють ся в умо вах інклю зив ної освіти.

Ос новні по нят тя: Інклюзія, інклю зив не нав чан ня, сис тем -
но*орієнто ва ний підхід, інтег рація, пси хо ло го*пе да гогічний суп ровід.

Annotation: The thesis is torn conditions for inclusive education, includ-
ing the introduction of leading a psychological and educational support for
children of preschool and school age, that study in the conditions of inclusive
education.

Keywords: inclusion, inclusive education, system*oriented approach,
integration, psychological and pedagogical support

Keywords: inclusion, inclusive education, system*oriented approach,
integration, psychological and pedagogical support.

Кож на лю ди на має пра во на пов ноцінне жит тя, освіту, якість
якої не відрізняєть ся від якості освіти реш ти лю дей, не за леж но від
ста ну здо ров’я, на яв ності фізич но го чи інте лек ту аль но го по ру шен ня.
Цей прин цип був закріпле ний у Дек ла рації про політи ку, прин ци -
пи і прак тич ну діяльність у сфері освіти осіб із особ ли ви ми пот ре -
ба ми (Са ла ман ка, Іспанія, 1994 р., ЮНЕС КО). Цей прин цип є ос -
нов ним в ор ганізації інклю зив но го нав чан ня дітей з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми і в Ук раїні, хо ча стве рд жу ва ти, що цей про цес
відбу ваєть ся без пе реш код, по ки не мож на.

Інклю зив не нав чан ня — це сис те ма освітніх пос луг, що ба зу -
єть ся на прин ципі за без пе чен ня ос нов но го пра ва дітей на освіту та
пра ва нав ча ти ся за місцем про жи ван ня. Це ство рен ня мож ли вості
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пов ноцінно го соціаль но го жит тя, ак тив но го вклю чен ня в життє -
діяльність ко лек ти ву од нолітків, що за без пе чує найбільш пов ну
взаємодію і тур бо ту один про од но го як членів співто ва ри ст ва.

Про цес інклюзії бу де вва жа ти ся пов ноцінним, як що за без пе -
чу ва ти ме три умо ви: нав чан ня кож ної ди ти ни відповідно до її особ -
ли вих освітніх пот реб і по тенціаль но го роз вит ку; мож ливість ди ти -
ни відвіду ва ти нав чаль ний зак лад, жи ву чи в сім’ї, а бать кам —
ви хо ву ва ти влас ну ди ти ну; роз ши рен ня ко ла спілку ван ня ди ти ни
з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку та підви щен ня якості її
соціаль ної адап тації.

Ре алізація цих умов пот ре бує зла му сте ре о типів та ово лодіння
но ви ми фор ма ми ро бо ти всіма учас ни ка ми пе да гогічно го про це су.

У розв’язанні цих зав дань у сис темі інклю зив ної освіти вирі -
шаль ну роль відіграє, на сам пе ред, пси хо логічна служ ба кож но го
конк рет но го зак ла ду освіти. Зок ре ма, прак тич ний пси хо лог і со -
ціаль  ний пе да гог спри я ють роз вит кові соціаль них умінь шко лярів,
а та кож на да ють на леж ну мо раль ну підтрим ку сім’ям дітей, їхнім
рідним і вчи те лям, до по ма га ють до ла ти складні життєві си ту ації.
Шкіль ний пси хо лог є екс пер том у про ве денні як оціню ван ня роз -
вит ку, так і перс пек тив си ту ації найб лиж чо го роз вит ку. Він роз роб -
ляє індивіду альні або гру пові ре ко мен дації, бе ре участь у роз робці
нав чаль них планів, здійснює пси хо логічну підтрим ку батьків. Пси -
хо лог до по ма гає виз на чи ти чин ни ки, які не га тив но впли ва ють на
здатність дітей до нав чан ня і са мо ко нт ро лю.

Здійснен ня інклю зив ної освіти пот ре бує ор ганізації на леж но го
пси хо ло гоRпе да гогічно го суп ро во ду усіх учас ників освітнь о го про це -
су: дітей та до рос лих (фахівців різних нап рямків, батьків, адмініст -
ра ції). Ба зу ю чись на осо бистісно му і сис тем ноRорієнто ва но му
підході, та кий суп ровід по ви нен яв ля ти со бою комп ле кс ну сис те му
всебічної, ди намічної, ко рекційної і роз ви валь ної до по мо ги у від -
по відності з віко ви ми та індивіду аль ни ми пот ре ба ми дітей та учнів.

З ме тою впро вад жен ня сис те ми пси хо ло гоRпе да гогічно го суп -
ро во ду дітей дошкіль но го і шкіль но го віку, які нав ча ють ся в умо вах
інклю зив ної освіти, суттєвим є ор ганізація і здійснен ня комп ле кс -
но го підхо ду, ре алізація яко го пе ред ба чає по е тап не впро вад жен ня
інклю зив ної освіти, яке пот ре бує про ве ден ня не обхідних пси хо -
соціаль них та пе да гогічних за ходів, а са ме:

1. Пси ходіаг нос тич ний етап.
2. Оформ лен ня до ку мен тації для здійснен ня пси хо ло гоRпе да -

гогічно го суп ро во ду ди ти ни з особ ли ви ми пот ре ба ми.
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3. Роз роб ка та зат ве рд жен ня індивіду аль них прог рам нав чан ня
і роз вит ку з ре ко мен даціями для пе да гогів і батьків, роз роб ле них за
участі різних фахівців (ліка ря, пси хо ло га, соціаль но го пе да го га, пе -
да го гаRде фек то ло га, учи те ляRло го пе да).

4. Ство рен ня влас ної нав чаль ноRме то дич ної та інфор маційної
ба зи.

5. Моніто ринг ре зуль та тив ності.
6. Ви яв лен ня і прог но зу ван ня мож ли вих проб лем.
7. Роз роб ка шляхів ко рекції мож ли вих не га тив них наслідків.
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чаль ноRме то дич ний посібник / За ред. В. Г. Пан ка, І. І. Цуш ко. — К.:
НікаRЦентр, 2005. — 328 с. 

Іва но ва І.Б.
Універ си тет «Ук раїна», к.пед.н., до цент

Уше рен ко С.А.
сту дент магістра ту ри, спеціальність «Соціаль на ро бо та»
Інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»

ОСОБ ЛИ ВОСТІ СОЦІАЛЬ НОЇ РО БО ТИ З ЛЮДЬ МИ 
З ПО РУ ШЕН НЯМ СЛУ ХУ ЗА КОР ДО НОМ 

НА ПРИК ЛАДІ ЛИ ТОВСЬ КОЇ РЕС ПУБЛІКИ

В рам ках дип лом но го досліджен ня «Особ ли вості соціаль ної ро бо -
ти з людь ми з по ру шен ням слу ху» про во ди лась дослідно*екс пе ри мен -
таль на ро бо та у Литві (магістерсь ка прог ра ма «Соціаль на ро бо та»
подвійно го дип ло му між Універ си те том «Ук раїна» та Ша у ляйсь ким
універ си те том). Ме та досліджен ня: вив чен ня особ ли вос тей соціаль ної
ро бо ти з людь ми з об ме жен ням ко мунікації внаслідок по ру шен ня слу ху
за кор до ном в рам ках магістерсь кої прог ра ми подвійно го дип ло му.
Досліджен ня про хо ди ло в місті Ша у ляй на базі Ша у ляйсь ко го цент ру
для дітей з по ру шен ням слу ху та Ша у ляйсь ко го цент ру сур до пе рек ла -
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дачів. Ме то ди досліджен ня: спос те ре жен ня, опи ту ван ня, інтерв’ю. Ви -
яв ле но спіль не і відмінне в сис темі соціаль ної ро бо ти з глу хи ми людь ми.

As part of master studies «Specifics of social work with people with hearing»
was carry out experimental work in Lithuania (master program «Social work»
double degree between the University «Ukraine» and Siauliai University).
The aim of the study: to study features of social work with people with com-
munication restriction due to hearing impairment abroad in the master’s pro-
gram of dual diploma. The study took place in Siauliai and based on Siauliai
center for hearing impaired children and Siauliai sign language interpreter
center. Research methods: observation, surveys, interviews. It was revealed
common and different in the system of social work with deaf people.

Для успішно го роз вит ку та функціону ван ня соціаль ної ро бо ти
в умо вах інтег ро ва но го се ре до ви ща, в яко му функціону ють лю ди
з об ме жен ням ко мунікації внаслідок по ру шен ня слу ху, не обхідно
вра хо ву ва ти особ ли вості за кор дон но го досвіду діяль ності соціаль -
ної сфе ри. До цих особ ли вос тей мож на віднес ти пра во вий кон текст
(за ко но да в ство, нор ма тив ноRпра во ва ба за), те о ре ти коRме то до -
логічні підхо ди до ро бо ти з клієнта ми соціаль них служб, струк ту ру
і зміст діяль ності інсти туцій, що за без пе чу ють соціаль ну ро бо ту.
В рам ках дип лом но го досліджен ня «Особ ли вості соціаль ної ро бо ти
з людь ми з по ру шен ням слу ху» про во ди лась дослідноRекс пе ри мен -
таль на ро бо та в Ли товській рес публіці (магістерсь ка прог ра ма
«Соціаль на ро бо та» подвійно го дип ло му між Універ си те том «Ук -
раїна» та Ша у ляйсь ким універ си те том (Лит ва).

Ме та досліджен ня: вив чен ня особ ли вос тей соціаль ної ро бо ти
з людь ми з об ме жен ням ко мунікації внаслідок по ру шен ня слу ху за
кор до ном в рам ках магістерсь кої прог ра ми подвійно го дип ло му.

Досліджен ня про хо ди ло в місті Ша у ляй на базі Ша у ляйсь ко го
цент ру для дітей з по ру шен ням слу ху та Ша у ляйсь ко го цент ру сур -
до пе рек ла дачів. 

На ми був роз роб ле ний бланк інтерв’ю, що містив пи тан ня
з вив чен ня особ ли вос тей соціаль ної ро бо ти, освіти, пра цев лаш ту -
ван ня та соціаль них проб лем лю дей з об ме жен ням ко мунікації,
а та кож пи тан ня сто сов но діяль ності інсти туцій та сут ності за ко но -
да в ства, що ре гу лю ють ро бо ту з да ною ка те горією лю дей.

До ос нов них соціаль них проб лем лю дей з об ме жен ням ко муні -
кації, на дум ку рес пон дентів, відно сять ся: інфор маційний ва ку ум,
а та кож проб ле ма пра цев лаш ту ван ня. Ці ж самі проб ле ми спос -
теріга ють ся і в Ук раїні. Інфор маційний ва ку ум зу мов ле ний тим, що
глухі та сла бо чу ючі лю ди не ма ють мож ли вості віль но ко рис ту ва тись
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те ле ба чен ням че рез відсутність на ба гать ох те ле ка на лах тит ру ван ня
або суп ро во ду жес то во го пе рек ла ду.

Сто сов но пра цев лаш ту ван ня спос терігаєть ся тен денція до низь -
ко го по пи ту лю дей з по ру шен ням слу ху на рин ку праці, і, відпо -
відно, найбільш дос туп ни ми є ли ше робітничі про фесії.

Освіта для дітей з по ру шен ням слу ху є пов ною мірою дос туп ною.
Во ни ма ють змо гу нав ча тись у місь ких Цент рах для дітей з по ру -
шен ням слу ху, що фінан су ють ся за ра ху нок місь ко го та регіональ -
но го бюд же ту, а та кож єдиній дер жавній школі для глу хих дітей, що
зна хо дить ся у сто лиці країни — Віль нюсі. У разі, як що слух втра че -
ний не повністю, за ба жан ням діти після спеціаль ної підго тов ки
у центрі, мо жуть пе рей ти до інклю зив ної за галь но освітньої шко ли.
У по даль шо му, за ба жан ням, мо лодь мо же про дов жи ти нав чан ня
в Цент рах про фесійної підго тов ки або універ си те тах.

Тро хи відмінною від ук раїнсь кої сис те ми є ро бо та пе рек ла дачів
жес то вої мо ви. За пот ре бою будьRяка осо ба з проб ле ма ми слу ху мо -
же звер ну ти ся за до по мо гою з пи тань пе рек ла ду до регіональ но го
Цент ру сур до пе рек ла дачів, що на да ють до по мо гу своїм клієнтам
у будьRякій інсти туції, по чи на ю чи від відвіду ван ня ліка ря і закінчу -
ю чи суп ро во дом під час нав чан ня у ви що му нав чаль но му зак ладі. 
Та кож з глу хи ми та сла бо чу ю чи ми людь ми пра цю ють регіональні
предс тав ни цт ва Ли товсь ко го то ва ри ст ва глу хих, у штаті яких пра цю-
ють соціальні працівни ки. Про те цю по са ду вве де но тіль ки у предс -
тав ни цт вах ве ли ких міст, та ких як: Віль нюс, Клай пе да та Ка у нас.

За га лом ли товсь ка сис те ма соціаль ної ро бо ти з людь ми з об ме -
жен ням ко мунікації внаслідок по ру шен ня слу ху суттєво не
відрізняєть ся від ук раїнсь кої за та ки ми нап ря ма ми за до во лен ня
особ ли вих пот реб як: дос туп до се редньої освіти, пот ре ба мо лоді
у пра цев лаш ту ванні та на данні інфор маційних пос луг.

Се ред відміннос тей не обхідно виділи ти такі: підхід до за без пе -
чен ня пе рек ла ду жес то вою мо вою на більш дос туп но му рівні; за -
без пе чен ня віль но го дос ту пу до ви щої освіти в будьRяко му ви що му
нав чаль но му зак ладі (в Ук раїні, на жаль, пов ною мірою на дає та ку
мож ливість ли ше Універ си тет «Ук раїна»).
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Іва нюк Інна Яківна
ка фед ра соціаль ної ро бо ти та гу манітар них на ук

Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни, іnna088@mail.ru

ТО ЛЕ РАНТНІСТЬ ЯК ЗА ПО РУ КА 
УСПІШНО ГО ФОР МУ ВАН НЯ 

ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО ОСВІТНЬ О ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА 

Ано тація. У те зах предс тав ле но ре зуль та ти те о ре тич но го
аналізу фе но ме ну то ле ра нт ності та ок рес ле но місце і роль то ле ра нт -
ності в сис темі людсь ких відно син, зок ре ма до лю дей з особ ли ви ми
пот ре ба ми. В ході емпірич но го досліджен ня вста нов ле но за галь ний рі -
вень то ле ра нт ності у стар шо му юнаць ко му віці.

Клю чові сло ва: то ле рантність, інто ле рантність, тер пимість,
то ле рантність як ри са осо бис тості.

Annotation. The thesis reveals theoretical analysis results of phenomena
and gives tolerance role and place in human relations system, especially
towards persons with disabilities. General tolerance level in senior youth age
is determined in the process of empiric research. 

Key words: tolerance, intolerance, sufferance, tolerance as personal feature. 
На межі ХХ–ХХІ ст. в Ук раїні з’яви ли ся нові соціальні гру пи,

що в певній мірі відки нуті за межі суспіль но го жит тя країни —
бомжі, безп ри тульні діти, інваліди, си ро ти, ув’яз нені, біженці, хво -
рих на СНІД, нар ко ма ни, ал ко голіки та ін. Кож на осо бистість,
кож на гру па, нація жи вуть у світі своїх ус та но вок, пра вил і норм,
зви чаїв і тра дицій, які ма ють ви ра жен ня в ма нері по ведінки, релігії,
сис темі ціннос тей, ес те тич них пог лядів та сис темі міжо со бистісних
відно син. На ос нові відміннос тей фор муєть ся низ ка про тис тав -
лень: «ми — во ни», «свій — чу жий», «Я — інші». 

Прий нят тя іншої осо бис тості, її спе цифічних особ ли вос тей, її
пог лядів, ціннос тей розк ри ваєть ся в фе но мені то ле рантність. То ле -
рантність у наш час — на галь на пот ре ба для нор маль но го функ -
ціону ван ня та роз вит ку здо ро во го суспільства. 

У новій філо софській ен цик ло педії, то ле рантність виз на чаєть ся
«як якість, що ха рак те ри зує став лен ня до іншої лю ди ни як до рівної
й гідної осо бис тості й, що ви ра жаєть ся у свідо мо му при ду шенні по -
чут тя неп рий нят тя, вик ли ка но го всім тим, що зна ме нує в іншо му
інше (зовнішність, ма не ра, мо ви, сма ки, спосіб жит тя, пе ре ко нан ня
та ін.). То ле рантність при пус кає наст роєність на ро зуміння й діалог
з іншим, виз нан ня й по ва гу йо го пра ва на відмінність» [1, 75–76].
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Ро зуміння то ле ра нт ності закріпле не у Дек ла рації прин ципів
то ле ра нт ності, про го ло ше ної й підпи са ної ЮНЕС КО 16 лис то па да
1995 р. [2].

Д.А. Ле онт’єв за пев няє, що не мож ли во го во ри ти про то ле рант -
ність у відриві від інто ле ра нт ності, то му що са ма проб ле ма то ле ра -
нт ності ви ник ла зав дя чу ю чи то му, що інто ле рантність ста ла до сить
серйоз ним соціаль ним вик ли ком [3, 4]. Інто ле рантність виз на -
чаєть ся, як неп рий нят тя, як відмо ва від ре аль ності, не виз нан ня са -
мостійно го існу ван ня. 

Проб ле ма то ле ра нт ності/інто ле ра нт ності ви ни кає в будьRяких
сис те мах відно син які пе ред ба ча ють відмінності. Про я ву то ле ра нт -
ності пот ре бу ють різні сис те ми відно син: «бать киRдіти», «вчи теліR
учні», «сту дентRвик ла дач», «біднийRба га тий», «здо ро вийRхво рий»,
«ін телігентRробітник» то що. То ле ра нт ності пот ре бує і зви чай не міжо -
со бистісне спілку ван ня, ко ли нам не вис та чає терпіння, щоб ви -
слу ха ти та зро зуміти од не од но го, прий ня ти лю дей з їх унікальністю,
усвідо ми ти пра во кож но го у влас но му ба ченні. 

То ле ра нт не відно шен ня до осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми є до -
сить ак ту аль ною проб ле мою у кон тексті інклю зив но го нав чан ня,
яке пе ред ба чає ство рен ня освітнь о го се ре до ви ща, яке відповіда ло
б пот ре бам і мож ли вос тям кож ної осо бис тості, не за леж но від особ -
ли вос тей її пси хофізич но го роз вит ку, за без пе чен ня на у ко во го суп -
ро во ду, ство рен ня нав чаль них прог рам, нав чаль но го ме то дич но го
за без пе чен ня [4, с. 5]. 

Для виз на чен ня рівня то ле ра нт ності у стар шо му юнаць ко му
віці на ми бу ло про ве де но експресRпи таль ник «Індекс то ле ра нт -
ності», роз роб ни ка ми яко го є гру па пси хо логів Цент ру то ле ра нт -
ності і гу манітар них тех но логій «Гравіс». Ре зуль та ти дослідженні
в яко му бра ло участь 50 сту дентів І–ІІ курсів по да но в таб л. 1.

За да ни ми досліджен ня ви яв ле но, що ли ше 8% (4) рес пон ден -
та ма ють ви со кий рівень то ле ра нт ності. Та кий ре зуль тат по ка зую,
що нез начній час тині сту дентів влас тиві ви ра жені ри си то ле ра нт ної
осо бис тості. Більшість 80% (40) сту дентів ма ють се редній рівень то -
ле ра нт ності. Це оз на чає, що для да ної гру пи рес пон дентів ха рак -
тер ним є на явність як то ле ра нт ності так інто ле ра нт ності. Тоб то
в од них соціаль них си ту аціях во ни ве дуть се бе то ле ра нт но в інших
мо жуть про яв ля ти інто ле рантність. 12% (6) рес пон ден там влас ти -
вий низь кий рівень то ле ра нт ності, тоб то для да ної гру пи ха рак тер -
ним є про яв інто ле ра нт них ус та но вок до ото чу ю чих.
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Таб ли ця 1

От же, для стар шо го юнаць ко го віку влас ти вим є про яв як то ле -
ра нт ності так інто ле ра нт ності в за леж ності від си ту ацій, в яких бу -
де пе ре бу ва ти осо бистість. Оп ти маль ний рівень то ле ра нт ності виз -
на чаєть ся на явністю у осо бис тості сис те ми мо тивів, знань, умінь та
на ви чок, які доз во ля ють фор му ва ти по зи тив не став лен ня до лю дей
з різни ми відміннос тя ми, в то му числі і до лю дей з особ ли ви ми пот ре -
ба ми. Роз ви ток то ле ра нт ності мож ли вий че рез комп ле кс не за лу чен-
ня всіх сторін осо бис тості — когнітив ної, емоційної, мо ти ваційної
та по ведінко вої сфе ри. На на шу дум ку, пе ред ви щою шко лою має
сто я ти зав дан ня що до фор му ван ня у сту де нтсь кої мо лоді то ле ра нт -
ності, як стійкої ри си осо бис тості, що є за по ру кою успішно го фор -
му ван ня інклю зив но го освітнь о го се ре до ви ща. 
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Кле ва ка Ле ся Петрівна,
кан ди дат пе да гогічних на ук, до цент ка фед ри соціаль ної ро бо ти, 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, alesi*09@i.ua

ДОСВІД ВПРО ВАД ЖЕН НЯ ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ 
В ПОЛ ТАВСЬКІЙ ОБ ЛАСТІ

Розг ля даєть ся впро вад жен ня інклю зив ної освіти в дошкіль них,
за галь но освітніх та про фесійно*технічних нав чаль них зак ла дах Пол -
тавсь кої об ласті. По да ють ся ста тис тичні дані інклюзії лю дей з інва -
лідністю. Ува га ак цен туєть ся на діяль ності Пол тавсь ко го об лас но го
інсти ту ту після дип лом ної пе да гогічної освіти з підви щен ня кваліфі -
кації пе да гогічних працівників із пи тань інклю зив но го нав чан ня.

We consider the implementation of inclusive education in primary, sec-
ondary and vocational schools in Poltava region. Served statistics inclusion
of people with disabilities. Attention is focused on the activities of the Poltava
regional institute of postgraduate education to improve the skills of teaching
staff on inclusive education.

На Пол тав щині нині налічуєть ся 81 тис. осіб з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми. Се ред зак ладів освіти ли ше тре ти на повністю
го тові до втілен ня інклю зив но го нав чан ня, ко ли діти з об ме же ни -
ми мож ли вос тя ми нав ча ють ся на рівні зі зви чай ни ми уч ня ми.

Інклю зив не нав чан ня — це комп ле кс ний про цес за без пе чен ня
рівно го дос ту пу до якісної освіти дітям з особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми шля хом ор ганізації їх нав чан ня у за галь но освітніх нав -
чаль них зак ла дах на ос нові зас то су ван ня осо бистісно орієнто ва них
ме тодів нав чан ня, з ура ху ван ням індивіду аль них особ ли вос тей нав -
чаль ноRпізна валь ної діяль ності та ких дітей, адап тації фізич но го та
нав чаль но го се ре до ви ща під кож ну ди ти ну. Спіль на освіта дітей із
об ме же ни ми мож ли вос тя ми та їх здо ро вих од нолітків є ос но вою
їхньої інтег рації та соціаль ної адап тації, ре алізації дер жав ної по -
літи ки що до фор му ван ня но вої філо софії став лен ня до дітей з особ -
ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку, за без пе чен ня їх конс ти ту цій -
них прав і дер жав них га рантій на здо бут тя якісної освіти за місцем
про жи ван ня.

Відповідно до По ряд ку комп лек ту ван ня інклю зив них груп у до -
шкіль них нав чаль них зак ла дах на 1 січня 2016 ро ку в Пол тавській
об ласті функціонує 12 дошкіль них зак ладів, в яких пе ре бу ває 54 ди -
ти ни з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми на інклю зивній формі
нав чан ня.
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У 2015–2016 нав чаль но му році в об ласті на ра хо вуєть ся 10 спе -
ціаль них класів, 80 інклю зив них шкіл, що ста но вить 12% від за галь -
ної кіль кості за галь но освітніх нав чаль них зак ладів Пол тав щи ни
в яких нав чаєть ся 197 дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми
(у 2014 р. — 183 ди ти ни). З ме тою за без пе чен ня соціаль ноRпе да го -
гіч но го суп ро во ду дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми вве де но
51,75 ста вок асис тен та вчи те ля інклю зив но го кла су.

У Пол тавсь ко му об лас но му інсти туті після дип лом ної пе да го -
гічної освіти імені М.В. Ост рог радсь ко го за без пе чуєть ся підви щен -
ня кваліфікації для пе да гогічних працівників з пи тань інклю зив но -
го нав чан ня шля хом вклю чен ня те ма ти ки лекцій з нав чаль но го
кур су «Вступ до інклю зив ної освіти». За 2015Rй рік на базі інсти ту -
ту про ве дені проб лемні кур си для ви хо ва телів дошкіль них нав чаль -
них зак ладів (26 осіб), вчи телів по чат ко вих класів (28 осіб) та кур си
асис тентів вчи те ля інклю зив но го кла су (21 осо ба). Для оз найом -
лен ня пе да гогічних працівників об ласті з особ ли вос тя ми ор гані -
зації нав чаль ноRви хов но го про це су в інклю зив них зак ла дах освіти
бу ло про ве де но: об лас ний семінарRпрак ти кум, засідан ня круг ло го
столу, об ласні тренінги. З ме тою пок ра щен ня адап тації та соціалі зації
дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми 20 за галь но освітніх нав -
чаль них зак ладів об ласті роз ро би ли та успішно впро вад жу ють Пла -
ни інклю зив но го роз вит ку на ос нові ма теріалів Індек су інклюзії.

Нап рик лад, у Пол тавській ЗОШ № 19 з 1 ве рес ня 2011 ро ку на -
в ча ють та ви хо ву ють дітей з особ ли вим пот ре ба ми. В інклю зивній
школі здійснюєть ся ціла сис те ма пос луг, зок ре ма адап ту ван ня на -
вчаль них прог рам, учи телі тісно співпра цю ють із ло го пе да ми, сур -
допе рек ла да ча ми, пси хо ло га ми, соціаль ни ми пе да го га ми, ліка ря ми.
Нині у школі нав чаєть ся 900 учнів, із них 12 — діти з особ ли ви ми
пот ре ба ми — ва да ми слу ху, зо ру, фізич но го і психічно го роз вит ку.
Керівни ки зак ла ду ство рю ють відповідні умо ви для нав чан ня: у кож -
но му класі стоїть пан дус, ор ганізо ва не до пот реб місце для нав чан ня,
підхід до шко ли, ре лак саційна та ігро ва кімна та. Діти з особ ли ви ми
пот ре ба ми нав ча ють ся у 8 інклю зив них кла сах ра зом із інши ми

Кре мен чуць ка за галь но освітня шко ла І–ІІІ сту пенів №12
в 2013–2014 н. р. ма ла 5 інклю зив них класів, де нав ча ло ся 6 учнів
з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, в 2014–2015 н.р. 5 класів,
в яких нав чаєть ся 7 учнів. З квітня 2006 ро ку пра цює шкіль ний со -
ціаль ноRре абілітаційний центр, який має на меті ство рен ня спри ят -
ли вих умов для поліпшен ня ста но ви ща дітей з особ ли ви ми пот ре -
ба ми, нор малізації жит тя, всебічно го роз вит ку твор чо го по тенціалу
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ре абілітація та соціаль на адап тація. Діє твор ча гру па «Інклю зив на
освіта, інтег рація дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми в суспільство».

Пол тавсь кий спеціалізо ва ний нав чаль ноRви хов но го комп лекс
№ 45 на 9 дошкіль них груп — 294 ди ти ни, 4 кла си по чат ко вої шко -
ли — 107 учнів. З них 20 дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми,
які нав ча ють ся та ви хо ву ють ся в умо вах інклю зив них класів та груп
дошкіль но го віку.

По зи тив ний досвід має ПТУ №23 Пол та ви, на базі яко го ство -
ре но ре абілітаційний центр для учнів з об ме же ни ми мож ли вос тя -
ми, і ви хо ванці зак ла ду ма ють чис ленні спор тивні здо бут ки.

От же, зміна став лен ня здо ро вих од нолітків та їх батьків до ді -
тей — інвалідів, як до рівних членів суспільства, підви щен ня про -
фе сійної ком пе те нт ності пе да гогів, які пра цю ють із діть ми з особ -
ли ви ми освітніми пот ре ба ми, во лодіння спеціаль ни ми ме то ди ка ми
робо ти з діть ми тієї чи іншої но зо логії, за лу чен ня до кон суль ту ван ня
спеціалістів, про ве ден ня круг лих столів із бать ка ми для інфор му ван -
ня про мож ливість нав ча ти ся в інклю зив но му нав чаль но му зак ладі.

Літе ра ту ра

1. Інклю зив на освіта на Пол тав щині [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим
дос ту пу: http://poippo.pl.ua/inklRosv/inkliuzyvnaRosvitaRnaRpoltavshchyni

2. На Пол тав щині освітя ни ділять ся досвідом зап ро вад жен ня інклю зив -
ної освіти [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу: http://np.pl.ua/
2015/10/naRpoltavschyniRosvityanyRdilyatsyaRdosvidomRzaprovadzhennyaR
inklyuzyvnojiRosvity/

Ко за чен ко Н.О.
сту де нт ка магістра ту ри спеціаль ності «Фізич на ре абілітація» 

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва. 
на у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент

СОЦІАЛЬНІ ПРОБ ЛЕ МИ ОСВІТНЬОЇ ІНКЛЮЗІЇ ДІТЕЙ
З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ 

Ано тація. Розк ри то ак ту альні проб ле ми освітньої інклюзії дітей
з обме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я в про цесі їх нав чан ня у за галь но -
освітніх шко лах. Стве рд жуєть ся, що інклю зив на освіта вис ту пає од ним
із стра тегічних нап рямків мо дернізації інсти ту ту ук раїнсь кої освіти.
Зроб ле но вис но вок про те, що роз ви ток інклю зив ної освіти сприяє вирі -
шен ню та кої соціаль ної проб ле ми, як ре алізація прав осіб з особ ли ви ми
пот ре ба ми на людсь ку гідність, рівноп равність в от ри манні освіти.
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Annotation. Urgent problems of optimization of an educational inclusion
of children with the disabilities in the course of their training at secondary
schools are revealed. It is affirmed that inclusive education acts as one of the
strategic directions of modernization of Ukrainian institute of education. It is
concluded that the development of inclusive education contributes to the solu-
tion of social problems such as the rights of people with the disabilities for
human dignity and equality in education.

По си ле на ува га світо вої гро мадсь кості до проб лем інвалідності
та інвалідів ста ла сти му лом для роз роб ки но вих підходів до її вирі -
шен ня, котрі ґрун ту ють ся на по зиціях За галь ної дек ла рації прав
лю ди ни, ух ва ле них ООН, з ура ху ван ням пот реб інтег рації інвалідів
у нор маль не соціаль не жит тя. Ці пи тан ня бу ли розг ля нуті в до ку -
мен тах ООН: «Стан да рт них пра ви лах за без пе чен ня рівних мож ли -
вос тей для інвалідів» та у «Світовій прог рамі дій у відно шенні
інвалідів», ме та яких спри ян ня ефек тив ним діям що до віднов лен ня
життєдіяль ності і ре алізації прав лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми на
рівність та пов ноцінну участь у соціаль но му житті. Це оз на чає пер -
шо чер го ве ство рен ня для інвалідів та ких са мих умов жит тя і роз -
вит ку, як і для реш ти на се лен ня.

На жаль, кількість інвалідів в Ук раїні зрос тає. Відбу ваєть ся тен -
денція до збіль шен ня дітей — інвалідів на фоні змен шен ня чи сель -
ності ди тя чо го на се лен ня.

Важ ли вим по каз ни ком роз вит ку суспільства є рівень за без пе -
чен ня умов для ліку ван ня, нав чан ня і ви хо ван ня дітей з особ ли ви -
ми пот ре ба ми. На су час но му етапі в Ук раїні відкри ли ся нові перс -
пек ти ви змін у сис темі соціаль ної освіти, що на сам пе ред пов’язані
з пе ре ос мис лен ням став лен ня до дітей з особ ли вос тя ми пси хо -
фізич но го роз вит ку. Суспільство по вин но розг ля да ти ва ду здо ров’я
лю ди ни не тіль ки в ме дич но му ас пекті, а й як знач ну соціаль ну
проб ле му. Для ць о го не обхідно, щоб за без пе чу ва лась рівна участь
гро ма дян у ре алізації своїх прав і на да ва лась їм та ка мож ливість.

Прак ти ка і досвід євро пейсь ких країн свідчить, що діти з особ -
ли ви ми пот ре ба ми мо жуть нав ча ти ся в за галь но освітніх зак ла дах за
мо дел лю інклю зив ної освіти. Інклюзія — це політи ка і про цес, що
пе ред ба чає от ри ман ня біль ших мож ли вос тей в нав чанні та в со -
ціаль но му житті для всіх дітей. Інклю зив на освіта — це роз ши рен -
ня участі всіх дітей, у то му числі з особ ли вос тя ми пси хофізич но го
роз вит ку, в освітнь о му про цесі. Та кий підхід пе ред ба чає осо -
бистісноRорієнто вані ме то ди нав чан ня, в ос нові яких є індивіду аль -
ний підхід до кож ної ди ти ни [1].
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Особ ли ва складність і ба га то фак торність ви ни кає при зас то су -
ванні інклю зив но го підхо ду в спеціаль них зак ла дах. Досвід ро бо ти
за галь но освітніх шкіл до во дить, що існує подвійна проб лемність
зас то су ван ня інклю зив но го підхо ду. Нап рик лад, в Пол тавській спе -
ціалізо ваній школі для дітей із ва да ми зо ру нав ча ють ся дітиRінва ліди
по зо ру, але по ряд з цією па та логією є учні, які ма ють комбіно ва ний
де фект. Це на сам пе ред діти з ДЦП, з по ру шен ням слу ху, з мов -
леннєви ми роз ла да ми, зат рим кою психічно го роз вит ку. У зв’яз ку
з цим шко ла при лаш то ву ють ся під індивіду альні пот ре би всіх учнів.
Зак лад пра цює не тіль ки над прис то су ван ням нав чаль но го се ре до -
ви ща з ура ху ван ням па то логій зо ру, а і вра хо вує вто ринні де фек ти
учнів шко ли. Відбу ваєть ся ліквідація архітек тур них бар’єрів, пе ре -
об лад нані ту а летні кімна ти, бу дуєть ся пан дус, ство рю ють ся адап -
таційні нав чаль ноRігрові ку точ ки. Кла си, де є діти з ДЦП, завж ди
роз та шо вані на пер шо му по версі.

В освітнь о му про цесі вчи телі уз год жу ють пе да гогічні впли ви
з де фек то ло гом, ліка рем, пси хо ло гом, ло го пе дом. Усі учас ни ки на -
в чаль ноRви хов но го про це су дот ри му ють ся послідов ності і нас туп -
ності в ко рекційноRре абілітаційній ро боті, єди но го охо рон ноRпе да -
гогічно го ре жи му в школі і сім’ї.

Для учнів шко ли з ме тою ко рекції по ру шень, роз ши рен ня до -
свіду соціаль ноRпси хо логічної адап тації та тру до вої ре абілітації
про во дять ся різно манітні ко рекційноRвіднов лю вальні за нят тя з ЛФК,
ритміки, фор му ван ня на ви чок прос то ро во го, соціаль ноRпо бу то во -
го орієнту ван ня, ко рекції пізна валь ної діяль ності,роз вит ку зо ро во -
го, слу хо во го, до ти ко во го сприй ман ня та мов ленєвої діяль ності,
а та кож пси хо ко рекції. 

Слід заз на чи ти, що не обхідною скла до вою ефек тив ної інклю -
зив ної освіти і ви хо ван ня, адап ту ван ня та інтегріції дітей з особ ли -
вими пот ре ба ми в суспільство є просвітниць ка, пат ро наж на до по мо -
га бать кам учнів. Їм тре ба до по мог ти ре аль но усвідо ми ти проб ле му
і шля хи пос лаб лен ня або по до лан ня труд нощів в житті ди ти ни, що
зу мов лені її хво ро бою.

Без сумніву, ре зуль та тивність нав чаль ноRви хов ної, ко рекцій -
ноRре абілітаційної і ліку валь ноRпрофілак тич ної ро бо ти знач ною
мірою за ле жить від ско ор ди но ва ності впливів усіх членів ко ман ди
(керівни ка зак ла ду, пе да гогів, ме дич но го пер со на лу, де фек то ло га,
пси хо ло га, ло го пе да, ре абіліто ло га, батьків) на дітей з особ ли вос тя -
ми пси хофізич но го роз вит ку.
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От же, не обхідною умо вою ор ганізації успішно го нав чан ня і ви -
хо ван ня дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я в освітніх зак -
ла дах за галь но го ти пу є ство рен ня адап тив но го се ре до ви ща, що
дозво ляє за без пе чи ти їх осо бистісну са мо ре алізацію в умо вах інклю -
зив ної освіти.

Літе ра ту ра

1. Пси хо ло гоRпе да го ги чес кое соп ро вож де ние со ци аль ной адап та ции
де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя ми здо ровья в ус ло ви ях инк лю зив но -
го об ра зо ва ния [Текст]: мо ног ра фия / Г. И. Еф ре мо ва, М. А. Ко ва ле ва,
А. А. Нес те ро ва и др. — М. : ИздRво РГСУ, 2010. — 248 с.

Ко ля дич Ок са на Іванівна
Інсти тут соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна», 

е*mail: o_kolyadich@ukr.net

ІННО ВАЦІЙНІ ТЕХ НО ЛОГІЇ У НАВ ЧАННІ ОСІБ 
З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ

Ано тація. Прис вя че на не обхідності ре фор му ван ня су час ної освіти
для осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. В ній по ка за но інно ваційні ме -
то ди та за со би нав чан ня. Освіта XXI століття має роз ви ва ти ся по
ме ре же вий мо делі, якій влас тиві си нер ге тичні, діалогічні і ко муніка -
тивні ас пек ти. Го лов ни ми пе ре ва га ми но вої мо делі є відкритість для
діало гу і ко мунікації та мож ливість са мо ор ганізації.

Abstract. The is devoted to the need for reform of modern education for
persons with disabilities. It shows innovative methods and teaching aids.
Education XXI century is to develop network models, which are inherent syn-
ergies, dialogic and communicative aspects. The main advantages of the new
model are openness to dialogue and communication and the ability to
self*organization.

Де мок ра ти зація та гу манізація суспільства, відрод жен ня ду хов -
ності й національ ної са мосвідо мості, швид кий роз ви ток техніки
й тех но логії, інте лек ту алізація праці — цілі, яких праг не до сяг ти
на ша дер жа ва, в якій всі, без ви нят ку, верстви на се лен ня мог ли
б успішно ре алізу ва ти свої за галь но людські пра ва, ста ти ко рис ни -
ми гро ма дя на ми, освіченість і соціаль ний ста тус яких за до воль ня -
ти ме пот ре би суспільства.

Сис те ма спеціаль ної освіти, що існує в Ук раїні, не пов ною мі -
рою за без пе чує рівність прав на освіту тих лю дей, мож ли вості яких
одер жа ти її об ме жені їхніми ва да ми або ста ном здо ров’я.
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Ста тис ти ка свідчить, що ста ном на кінець 2014 р. кількість лю -
дей з інвалідністю в Ук раїні, які пе ре бу ва ють на обліку в ор гані -
заціях з пра цев лаш ту ван ня та соціаль но го за хис ту на се лен ня ста но -
вить близь ко 3Rх млн. осіб, з них близь ко 3 тис. осіб — сту ден ти
ви щих нав чаль них зак ладів.

Зас то су ван ня но вої мо делі освіти й про фесійної ре абілітації
лю дей з функціональ ни ми об ме жен ня ми надз ви чай но ак ту аль не і
пот ре бує но вих те о ре тич них і ме то до логічних підходів, но вих за -
собів, форм ор ганізації, впро вад жен ня новітніх нав чаль них тех но -
логій в освітній про цес.

Ад же відо мо, що, за по чат ко вані ще в се реднь овічних універ си -
те тах ХІІІ–ХІV століть, освітні тех но логії (лекційноRсемінарсь ка та
клас ноRуроч на сис те ми нав чан ня) не суть низь ку ефек тивність,
особ ли во для осіб з інвалідністю.

Мо делі освіти та освітні тех но логії з ви щи ми па ра мет ра ми
ефек тив ності успішно зас то со ву ють ся в роз ви не них країнах
(Німеч чи на, США, Ка на да, Австралія та ін.). Зо се ред жу ю чись на
най по ши реніших з мо де лей, мож на при пус ти ти, що во ни мог ли
б ста ти ос но вою для роз роб ки інно ваційних підходів до нав чан ня
сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Індивіду аль не нав чан ня за без пе чує роз ви ток індивіду аль них
мож ли вос тей сту ден та, йо го інте лек ту аль них здібнос тей.

Інтег ро ва не нав чан ня доз во ляє сту ден там от ри ма ти знан ня
в поєднанні кіль кох нап рямків дис циплін. Сприяє пок ра щен ню
пам’яті і роз вит ку логічно го мис лен ня.

Ре су рс ноRорієнто ва не нав чан ня спря мо ва не не ли ше на зас воєн -
ня знань, а й на тренінг умінь са мостійно го пе рет во рен ня проб лем -
ноRінфор маційно го се ре до ви ща.

Кон це нт ро ва не нав чан ня — про цес нав чан ня, який доз во ляє
сту ден там зас воїти біль шу кількість інфор мації без збіль шен ня на -
вчаль но го ча су за ра ху нок її сис те ма ти зації.

Про дук тив не нав чан ня спря мо ва не на роз ви ток са мостійності
і ак тив ності сту дентів, на от ри ман ня ни ми індивіду аль но го досвіду
про дук тив ної діяль ності.

Се ред ме тодів, які спря мо вані на ак тивізацію ре зе рв них мож -
ли вос тей лю ди ни, слід відзна чи ти такі: су гес то педія, ме тод за ну -
рен ня, ре лак сація, гіпно педія, ме тод суб сен сор них впливів,
аудіоRвізу аль ний ме тод та ін.

До су час них технічних за собів, які є не замінни ми в нав чанні
лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми мож на віднес ти
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інфор маційноRте ле ко мунікаційні тех но логії, комп’ютерні тех но -
логії, інтер нет. Са ме во ни ста ли ос но вою форм освіти, без яких
склад но бу ду ва ти сис те му нав чан ня осіб з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми — дис танційної і відкри тої.

Ре фор му ван ня змісту освіти спря мо вує пе да го га ак тив но нес ти
місію гу ман ності в учнівські ко лек ти ви, ад же са ме він — пе да гог
був і за ли шаєть ся го лов ним чин ни ком в освітній діяль ності, який
до по ма гає лю дині знай ти влас не місце в суспільстві.

Не доліків у роз вит ку, які ста ють на за ваді за па лен ня жа рин ки
пізнан ня, яка б на далі роз горіла ся в яск ра ве по лум’я освіче ності
лю ди ни, безліч. Але, як що мож ли во, хоч на якусь крихітну час точ -
ку, хоч од но му з хво рих до по мог ти прис ко ри ти про цес сти му лю -
ван ня ак тив но го на ко пи чен ня важ ли вих для лю ди ни знань,
соціаль но го досвіду, будь мо гу ман ни ми, спри яй мо ць о му.

Су час на освіта ви ма гає комп ле кс но го ви ко рис тан ня кра щих
світо вих нав чаль них тех но логій і пе да гогічних сис тем індивіду аль но
для кож ної лю ди ни, яка ба жає вчи ти ся. Вирішен ня ць о го зав дан ня
доз во лить наз ва ти освіту в нашій дер жаві та кою, яка відповідає
національ ним інте ре сам та світо вим тен денціям роз вит ку.

Конд ра тюк Світла на Ми ко лаївна
к.пси хол.н., до цент, до цент ка фед ри пси хо логії, 

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них техн логій, 
svetakondratyuk@ukr.net

ПРОБ ЛЕ МА ПСИ ХО ЛОГІЧНО ГО ТРЕНІНГУ З ЛЮДЬ МИ
З ФУНКЦІОНАЛЬ НИ МИ ОБ МЕ ЖЕН НЯ МИ 

Ано тація. Те зи прис вя че но проб лемі впро вад жен ня пси хо логічно го
тренінгу в ро бо ту з людь ми з функціональ ни ми об ме жен ня ми. Вка за но на
те, що для успішної соціалізації важ ли ве місце зай має пси хо логічний
суп ровід в умо вах інтег ро ва но го (інклю зив но го) нав чан ня. Розг ля ну то
ме ту соціаль но*пси хо логічно го тренінгу для ро зу мо во відста лих дітей,
нез ря чих та сла бо зо рих лю дей, лю дей з по ру шен ня ми опор но*ру хо во го
апа ра ту. Предс тав ле но пе ре ва ги гру по вої дис кусії. Розк ри то особ ли -
вості гру по вої ро бо ти в ме жах пси хо логічно го тренінгу. 

Summary. Thesis is devoted to the implementation of psychological trai -
ning to work with people with disabilities. Specified that for successful social-
ization an important place occupies integrated (inclusive) education in terms
of psychological support. It is considered the purpose of socio*psychological
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training for the mentally retarded, blind and visually impaired people, peo-
ple with disorders of the musculoskeletal system. The benefits of group dis-
cussion are presented. Also the features of group work within psychological
training are considered.

Пи тан ня ви хо ван ня, нав чан ня та соціалізації лю дей з функціо -
наль ни ми об ме жен ня ми є ос нов ною проб ле мою на шо го суспільст -
ва. Однією з важ ли вих умов, не обхідних для їх успішної соціалізації
є от ри ман ня якісної освіти на всіх її рівнях. Важ ли ве місце в сис -
темі ро бо ти зай має пси хо логічний суп ровід в умо вах інтег ро ва но го
(інклю зив но го) нав чан ня, який не обхідно розг ля да ти, як діяль -
ність прак тич но го пси хо ло га, спря мо ва ну на ство рен ня комп ле кс ної
сис те ми ме ди коRпси хо логічних, пси хо ло гоRпе да гогічних та пси хо -
те ра пев тич них умов, які б спри я ли їхній адап тації, ре абілітації та
осо бистісно му зрос тан ню в соціумі.

По ряд з по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку у лю дей з функ -
ціональ ни ми об ме жен ня ми спос терігаєть ся соціаль на де за дап тація,
по ру шен ня соціаль них кон тактів, низь кий соціомет рич ний ста тус,
що пог либ лює по ру шен ня їх психічно го роз вит ку, не га тив но впли -
ває на емоційноRволь о ву сфе ру. Важ ли во до по мог ти їм адап ту ва -
тись в ото чу ю чо му світі, ліквіду ва ти не дос татнє спілку ван ня, на да -
ти кон суль таційну до по мо гу з різних пи тань, ото чи ти тур бо тою,
розк ри ти творчі мож ли вості.

Однією з ефек тив них форм гру по вої ро бо ти з людь ми з об ме же -
ни ми мож ли вос тя ми є пси хо логічний тренінг. Сло во «тренінг» по хо -
дить від англійсь ко го «tо trаіn», що оз на чає «нав ча ти, тре ну ва ти, дре -
си ру ва ти». Тренінг — це од но час но: про цес пізнан ня се бе та інших,
який не обхідно зро би ти ціка вим і не пов тор ним; не фор маль не, не ви -
му ше не, конструк тив не спілку ван ня; ефек тив на фор ма опа ну ван ня
знан ня ми; інстру мент для фор му ван ня умінь і на ви чок; фор ма роз -
ши рен ня влас но го на бу то го досвіду; спеціаль на тех но логія, що до -
по ма гає кра ще зро зуміти та усвідо ми ти влас ний світ, зро би ти своє
жит тя успішним; керівницт во влас ни ми ба жан ня ми та діями.

Проб ле ма пси хо логічно го тренінгу в ро боті з людь ми з функ ціо -
наль ни ми об ме жен ня ми на бу ває особ ли во го ха рак те ру внаслідок
спе цифіки їх пси хофізич но го роз вит ку та умов нав чан ня. Пе ред
підго тов кою до тренінгу не обхідно пе ред ба чи ти мож ливість віль но го
пе реміщен ня і ком фо рт но го пе ре бу ван ня учас ників з інвалідністю,
архітек тур ну, ко мунікаційну, інфор маційну дос тупність. Кількість
учас ників тренінгу об ме же на внаслідок склад ності та різно маніт -
ності їх пси хофізич но го роз вит ку. 
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Пси хо логічний тренінг — це фор ма ак тив но го нав чан ня, яка
доз во ляє лю дині сфор му ва ти на вич ки й уміння в по бу дові про дук -
тив них пси хо логічних та соціаль них міжо со бистісних відно син,
нав чає аналізу ва ти соціаль ноRпси хо логічні си ту ації зі своєї точ ки
зо ру і по зиції парт не ра, роз ви ва ти в собі здібності пізнан ня і ро -
зуміння се бе й інших у про цесі спілку ван ня. 

При про ве денні тренінгів потрібно вра хо ву ва ти: час нас тан ня ін -
ва лідності, ха рак тер ре акції на інвалідність, важкість по ру шен ня (діа -
па зон об ме жень че рез по ру шен ня), рівень інте лек ту аль но го та емо цій -
но го роз вит ку, дот ри ман ня логічної послідов ності тренінго вих за нять. 

Ме та соціаль ноRпси хо логічно го тренінгу для нез ря чих та сла бо -
зо рих лю дей по ля гає у фор му ванні по зи тив но го емо ційноRцін ніс -
но го став лен ня до се бе, роз вит ку здібнос тей до са мо а налізу і са мо -
с пос те ре жен ня, підви щенні рівня відповідаль ності й усвідом лен ня
се бе як цілісної осо бис тості. Для ро зу мо во відста лих дітей про во -
дять тренінги, спря мо вані на ви роб лен ня життєвих умінь, на ви чок
са мо обс лу го ву ван ня. В ро боті з підлітка ми із по ру шен ня ми опор -
ноRру хо во го апа ра ту пси хо логічний тренінг на бу ває особ ли во го
зна чен ня, з ме тою роз вит ку ко муніка тив них якос тей осо бис тості
в про цесі міжо со бистісної взаємодії [1].

Ме тод тренінгу І. Вач ков відно сить до ба зо вих. Пе ре ва га ми
гру по вої дис кусії він вва жає мож ливість учас ників по ба чи ти проб ле-
му з різних боків, що дає змо гу уточ ню ва ти взаємні по зиції; як засіб
гру по вої реф лексії че рез аналіз індивіду аль них пе ре жи вань, що по -
си лює згур то ваність гру пи та од но час но по лег шує са мо ро зк рит тя
учас ників; мож ливість учас ни кам ви я ви ти свою ком пе тентність
і тим са мим за до воль ни ти пот ре бу у виз нанні та по вазі то що. 

Розг ля да ю чи ос но ви мо де лю ван ня роль о вих ігор, Л. Тер лець ка
заз на чає: «Тренінг парт нерсь ко го спілку ван ня, зок ре ма йо го роль ові
ігри, на да ють мож ливість учас ни кам вий ти за межі своїх життєвих
сце наріїв та по ди ви ти ся на се бе у си ту аціях різних сце наріїв, що
іміту ють по ведінку інших лю дей» [3, с. 16].

Та ким чи ном, при здійснені тренінго вої ро бо ти пси хо ло гу важ -
ли во зна ти про їх пси хофізич ний та соціаль ний роз ви ток, пот ре би,
інте ре си, особ ли вості по ведінки.

Літе ра ту ра
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РОЛЬ БАТЬКІВ У ПРО ЦЕСІ ІНТЕГ РАЦІЇ МО ЛОДІ 
З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ У СУСПІЛЬ НЕ ЖИТ ТЯ

Ано тація. Ав то ра ми розг ля даєть ся роль батьків у про цесі інтег -
рації мо лоді з особ ли ви ми пот ре ба ми у суспіль не жит тя. Підкрес -
люєть ся важ ливість співпраці батьків та пе да гогічно го ко лек ти ву
для до сяг нен ня мак си маль но го ре зуль та ту.

Summary. The role of parents in the process of integration of youth with
special needs in the social life is described by the authors. The importance of
collaboration of parents with pedagogical staff for the achievement of maxi -
mal result is underlined.

Соціаль ноRпси хо логічна ре абілітація лю дей з особ ли ви ми пот -
ре ба ми як спосіб їх інтег рації в суспільство, як ме ханізм ство рен ня
рівних мож ли вос тей інвалідам для то го, щоб бу ти соціаль но зат ре -
бу ва ни ми на бу ває надз ви чай ної зна чу щості в наш час. Ця проб ле -
ма ак ту алізуєть ся ще й то му, що да на ка те горія на се лен ня має низь -
кий рівень ма теріаль но го за без пе чен ня і є мо раль но не за хи ще ною.

Слід відзна чи ти, що ос таннім ча сом став лен ня до лю дей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми суттєво зміни ло ся і інвалідність розг ля даєть ся як
соціаль не яви ще. Про те соціалізація та інтег рація осіб з відхи лен ня-
ми у роз вит ку пот ре бу ють суттєво го онов лен ня сис те ми спеціаль ної
освіти, її форм і змісту, вве ден ня но вих пе да гогічних підходів та ін -
но ваційних тех но логій, пси хо логічно го суп ро во ду нав чаль но го про -
це су, а та кож но вих комп ле кс них прог рам роз вит ку осо бис тості та її
більш ефек тив ної і оп ти маль ної соціаль ноRтру до вої адап тації. По шук
шляхів вирішен ня проб лем ук раїнсь ких дітей і мо лоді з функціо наль -
ни ми об ме жен ня ми пот ре бує досліджен ня на яв но го ста ну за до во -
лен ня їх особ ли вих пот реб у сфе рах освіти та пра цев лаш ту ван ня.
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Для успішної ре алізації інклю зив них прог рам надз ви чай но
важ ли ва ефек тив на співпра ця пе да гогів і ро дин сту дентівз особ ли -
ви ми освітніми пот ре ба ми. Керівник за галь но освітнь о го зак ла ду
є фа силіта то ром у на ла год женні сто сунків між пе да го га ми, фахівця -
ми та бать ка ми.

Для пе да гогів прак ти ка, орієнто ва на на сім’ю, оз на чає виз на -
чен ня цілей і шляхів їх до сяг нен ня, по год же них із ро ди на ми. Це
підви щує вірогідність от ри ман ня ба жа них ре зуль татів, впев неність
і ком пе тентність, здатність батьків і ро дичів ух ва лю ва ти рішен ня
сто сов но їхньої ди ти ни та всієї ро ди ни уп ро довж усь о го жит тя. Пе -
да го ги ма ють бу ти підго тов лені до ро бо ти з усіма чле на ми ро ди ни.
Вод но час, і бать ки ма ють бу ти го то ви ми до співпраці з нав чаль ним
зак ла дом. До ве де но: бать ки бе руть участь в освіті своїх дітей, ко ли
пе ре ко нані, що мо жуть бу ти за лу че ни ми до цієї важ ли вої ро бо ти;
ко ли відчу ва ють, що мо жуть бу ти ко рис ни ми для своєї ди ти ни; ко -
ли усвідом лю ють, що нав чаль ний зак лад спо ну кає їх до за лу чен ня.
Са ме ці фак то ри най важ ливіші в усвідом ленні бать ка ми своєї ролі
та влас ної ефек тив ності. Так, нап рик лад, ступінь за до во лен ня
батьків вклю чен ням їхніх дітей у за галь но освітній простір без по се -
редньо пов’яза ний з ро зумінням нав чаль ним зак ла дом особ ли вос тей
по ру шень роз вит ку дітей та їхніх пот реб, а та кож з мірою здійснен -
ня прис то су вань се ре до ви ща, з го товністю нав чаль но го зак ла ду
інклю зив но го спря му ван ня пра цю ва ти з бать ка ми.

В освітніх зак ла дах мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся три прин ци пи
прак ти ки, орієнто ва ної на сім’ю.

1. Сім’ю не обхідно вва жа ти ос нов ним одер жу ва чем пос луг. На -
да ю чи освітні пос лу ги, тре ба вра хо ву ва ти пот ре би всіх членів ро ди -
ни, які зай ма ють ся освітою ди ти ни і дог ля дом за нею.

2. Не обхідно підтри му ва ти й ша ну ва ти рішен ня, які прий ма -
ють ся ро ди ною. Дру гий прин цип виз нає важ ливість ро ди ни і про -
по нує фахівцям розг ля да ти її членів як най важ ливіших учас ників
освітньої ко ман ди — го лов них лю дей, котрі відповіда ють за ух ва -
лен ня рішень сто сов но освіти їхньої ди ти ни та піклу ван ня про неї.
Діапа зон та кої співпраці мо же бу ти ду же ши ро ким: від індивіду аль -
ної ро бо ти з учи те ля ми для вирішен ня конк рет них проб лем — до
участі в батьківсь ких ра дах, які, пра цю ючи спіль но з пе да гогічним
пер со на лом, до по ма га ють прий ма ти рішен ня що до нав чаль ної
прог ра ми зак ла ду.

3. Не обхідно на да ва ти ши ро кий спектр пос луг, пок ли ка них
поліпши ти функціону ван ня ди ти ни та ро ди ни. Не обхідно зва жа ти
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на куль турні особ ли вості кож ної сім’ї, за без пе чу ва ти дос туп до офі -
ційних суспіль них пос луг (ме дич них, соціаль них і суспіль них:
бібліоте ки, місця для відпо чин ку то що).

Ро ди ни дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми відповідальні
за них уп ро довж усь о го жит тя. То му, од не з най важ ливіших зав дань
пе да гогів — до по мог ти бать кам повіри ти в се бе, у власні си ли, аби
во ни мог ли по до ла ти всі проб ле ми. До кож ної ро ди ни слід віднай ти
індивіду аль ний підхід, оскіль ки в кож ної є свої пот ре би, мож ли вості
та пріори те ти; одні пот ре бу ють біль шої підтрим ки, інші — мен шої.

Са ме зав дя ки підтримці нав чаль но го зак ла ду бать ки от ри му ють
не обхідний досвід і ста ють менш за леж ни ми від фахівців, ко ли прий -
ма ють рішен ня сто сов но дог ля ду за діть ми з особ ли ви ми пот ре ба ми та
виз на чен ня їхнь о го май бутнь о го. Освітні прог ра ми мо жуть впли ва ти
і на по ведінку батьків, зміню ва ти їхні сподіван ня що до своїх дітей.

Важ ли во, щоб у нав чаль но му зак ладі бу ли пе ред ба чені різні ви -
ди спілку ван ня та взаємодії між ро ди на ми і пе да го га ми. Де які бать -
ки хо чуть спілку ва ти ся в пись мовій формі, іншим потрібні осо бисті
зу стрі чі. Пос ту по во сім’ї на бу ва ють пев но го пе да гогічно го досвіду,
вна слі док чо го поліпшу ють ся знан ня та вміння, підви щуєть ся їхня
са мо по ва га. Як що працівни ки нав чаль но го зак ла ду не спілку ють ся
з бать ка ми і прий ма ють рішен ня замість них, бать ки по чу ва ють ся
ма ло ком пе те нт ни ми і гірше конт ро лю ють си ту ацію. Більшість ро -
дин ділить ся з пе да го га ми інфор мацією осо бис то го ха рак те ру, що
дає змо гу з’ясу ва ти, у чо му їм потрібна до по мо га. Як що ро ди ни за -
пе ре чу ють не обхідність особ ли вої ува ги до їхньої ди ти ни, нав чаль ний
зак лад інклю зив но го спря му ван ня має на по лег ли во та послідов но
за о хо чу ва ти їх до участі в пе да гогічно му про цесі. У ць о му ви пад ку
слід на да ва ти інфор мацію фак тич но го ха рак те ру й уни ка ти пев них
оцінок і вис новків.

За по ру кою доб рих сто сунків між нав чаль ним зак ла дом і сім’єю
є по ва га, нек ри тич не став лен ня (без кри ти ки) і співчут тя.

Оскіль ки ро ди ни є го лов ни ми нас тав ни ка ми своїх дітей, во ни
ма ють пов не пра во на особ ли ву ува гу й по ва гу з бо ку про фесіо -
налів. Пе да го ги мо жуть ба га то в чо му до по мог ти бать кам. Скажімо,
ініціюва ти роз мо ву на те ми, про які сім’я го во ри ти не на ва жуєть ся.
Нап рик лад, чи ма ло батьків «важ ких» дітей спо чат ку при хо ву ють
свій гнів, об ра зу, роз пач. Ко ли ж во ни ба чать, що пе да гог ро зуміє
їхні пе ре жи ван ня, во ни охо че йдуть на кон такт.

От же, роль батьків у інтег рації мо лоді з особ ли ви ми пот ре ба ми
у суспіль не жит тя надз ви чай но важ ли ва. Пе да го ги ма ють вра хо ву -
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ва ти сімейні обс та ви ни, співчу ва ти ро ди нам і відповідним чи ном
де мо н стру ва ти це під час спілку ван ня. Спос теріга ю чи за ре акцією
батьків, учи тель мо же виз на чи ти, чи дос татньо ефек тив но він вис -
лов лює своє співчут тя.

Бать ки про во дять зі своїми діть ми найбіль ше ча су і зна ють їх
кра ще за інших. Мож на ска за ти, що бать ки — екс пер ти з пи тань,
що сто су ють ся їхніх дітей. Пе да го ги ж — екс пер ти з пи тань роз вит -
ку й освіти дітей у ціло му. Ко ли вчи телі та бать ки ак тив но співпра -
цю ють, їхні знан ня та ре сур си под во ю ють ся, що справ ляє за галь -
ний по зи тив ний вплив на роз ви ток ди ти ни.

Одні ро ди ни повністю за до во лені своєю взаємодією з фахівця -
ми, іншим мо же зда ва ти ся, що їхні пог ля ди не вра хо ву ють, і це
приз во дить до втра ти довіри. Як що бать ки не відчу ва ють довіри до
пе да гогів та інших фахівців, їм ду же важ ко діли ти ся з ни ми інфор -
мацією і спіль но прий ма ти важ ливі рішен ня. Ко ли бать ки є ак тив -
ни ми чле на ми ко ман ди, нав чаль на прог ра ма ди ти ни стає на си че -
ною та мак си маль но ефек тив ною. 

Ко рабль о ва Оле на Олек сандрівна,
вик ла дач ка фед ри соціаль ної ро бо ти,

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій, 
c.alena87@mail.ru

ПРОФІЛАК ТИ КА МОБІНГУ 
В КОН ТЕКСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ 

З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ 
В ОСВІТНЬ О МУ ІНКЛЮ ЗИВ НО МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ

Ано тація. До повідь прис вя че на сут ності проб ле ми мобінгу та її
взаємозв’яз ку з соціаль ною де за дап тацією осіб з об ме же ни ми мож ли -
вос тя ми. Розг ля ну то роль інклю зив но го се ре до ви ща в профілак тиці
де за дап тації осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. На ос нові аналізу
при чин мобінгу й спо собів профілак ти ки яви ща зап ро по но ва но нап ря -
ми комп ле кс ної профілак ти ки мобінгу в кон тексті соціалізації осіб
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі.
Важ ли ву роль в профілак тиці мобінгу сто сов но осіб з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми відграє фор му ван ня то ле ра нт ної політи ки рівності
і прий нят тя, моніто рин гу соціаль ним пе да го гом сто сунків у ко лек ти -
вах, про ве ден ня гру по вих тренінго вих за нять спря мо ва них на вклю чен -
ня ви щез га да них осіб в соціокуль тур не се ре до ви ще.
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Клю чові сло ва: мобінг, осо би з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, інк лю -
зив не се ре до ви ще, профілак ти ка.

Summary. The article is dedicated to the problem of mobbing and its
relationship to social exclusion of people with disabilities. The examines the
rolle of inclusive prevetion of people with disabilities. Based on the analysis
of the reasons of mobbing and the ways of its prevention the author considens
the directions of comprehensive prevention of mobbing in the context of
socialization of people with disabilities in inclusive education environment.
An important role in the prevention of mobbing for people with disabilities
plays a tolerant policy of equality and acceptance, teachers monitoring social
relationships in groups, conducting group training sessions aimed at the
inclusion of people with disabilities in the socio*cultural environment.

Keywords: mobbing, people with disabilities, inclusive environment,
prevention.

Мобінг (від англ. «tomob»– на па да ти зграєю, тра ви ти) — це яви-
ще, ко ли гру па чи час ти на її членів сис те ма тич но здійснює на па ди
і чи нить «ць ку ван ня» ко гось із членів цієї гру пи з ме тою пос лаб лен -
ня йо го по зиції у групі чи навіть витіснен ня з неї. 

Знач ну роль в по яві яви ща відігра ють при чи ни йо го по я ви.
Тлу мач ний слов ник ук раїнсь кої мо ви виз на чає при чи ну, як

яви ще, що по род жує інше яви ще [2].
Єди ної кла сифікації при чин мобінгу се ред на у ковців не має.

Од нак є ба га то ас пе кт ний підхід вітчиз ня них та за кор дон них на у -
ковців в дослідженні пе ре ду мов та при чин ви ник нен ня яви ща
в шкіль но му се ре до вищі.

Ви хо дя чи з по зицій за кор дон но го дослідни ка Д. Ол ве у са, по -
тенційним жерт вам мобінгу ха рак терні нас тупні ри си і особ ли вості:
без за хисність; замк неність;фізич на, мо раль на або соціаль на нес -
хожість на більшість од нолітків; час та хво роб ливість і фізич на
слабкість; за ни же на са мо оцінка;підви ще на три вожність; зни же ний
фон наст рою;по бо ю ван ня за се бе бо язкість; нев пев неність у собі;
край ня нерішучість; соціаль на не ком пе тентність [3].

Сь о годні весь світ за не по коєний проб ле ма ми диск римінації та
соціаль ної ізо ляції осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Не див ля чись
на те, що проб ле ма досліджуєть ся пов сяк час но на най ви щих рівнях,
ми мо же мо стве рд жу ва ти,що у вітчиз ня но му соціокуль тур но му прос -
торі осо би з об ме же ни ми мож ли вос тя ми ма ють ви со ку ймовірність
до вход жен ня в ка те горію по тенційний та ре аль них жертв мобінгу.

Згідно виз на чен ня, яке зустрічаєть ся в соціаль ноRпе да гогічній
літе ра турі, «Осо би з об ме же ни ми мож ли вос тя ми» — це лю ди які
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ма ють функціональні об ме жен ня, нез датні до діяль ності в ре зуль -
таті зах во рю ван ня, відхи лень або не доліків роз вит ку, не ти по во го
ста ну здо ров’я, внаслідок не а дап то ва ностізовнішнь о го се ре до ви ща
до ос нов них пот реб індивіда, че рез не га тивні сте ре о ти пи, що
виділя ють не ти по вих лю дей в соціокуль турній сис темі.

Ва го мим кро ком у вирішенні проб лем адап тації осіб з об ме же -
ни ми мож ли вос тя ми є ство рен ня інклю зив но го освітнь о го се ре до -
ви ща.

Інклю зив не освітнє се ре до ви ще — це се ре до ви ще, де всі учні
(сту ден ти) не за леж но від своїх освітніх пот реб здатні нав ча ти ся
ефек тивніше, підви щу ва ти свою соціаль ну ком пе тентність, вдос -
ко на лю ва ти ко муніка тивні на вич ки, а та кож відчу ва ти се бе час ти -
ною за галь ної спіль но ти.

Нав чан ня осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми в інклю зив но му
се ре до вищі є по зи тив ним фак то ром що до профілак ти ки мобінгу
сто сов но да ної ка те горії учнів (сту дентів). 

Сам термін «профілак ти ка» (від грець ко го «за побіжний») пе ред -
ба чає по пе ред жен ня несп ри ят ли вої події, тоб то з усу нен ням при чин,
здат них вик ли ка ти ті або інші не ба жані наслідки. З ць о го ви хо дить,
що профілак ти ка по вин на про во ди ти ся у формі зап ла но ва них дій,
націле них го лов ним чи ном на до сяг нен ня ба жа но го ре зуль та ту, але
в той же час і на за побіган ня мож ли вих не га тив них явищ [1]. 

Соціаль на профілак ти ка є комп лек сом конк рет них соціаль них
за ходів, здійсню ва них з ме тою по пе ред жен ня не га тив них явищ, змен -
шен ня їх кіль кості аж до пов но го ви корінен ня шля хом ви яв лен ня
і усу нен ня при чин і умов, які спри я ють про тип равній по ведінці [1]. 

Профілак ти ка по вин на бу ду ва ти ся на ос нові прин ципів
цілесп ря мо ва ності, пла но вості, дос туп ності, не пе ре рв ності. Ос -
нов ним прин ци пом у профілак тичній соціаль ноRпе да гогічній
діяль ності вис ту пає прин цип опо ри на по зи тивні якості осо бис -
тості та пе да гогічний оп тимізм [4].

Комп ле кс на профілак ти ка мобінгу в кон тексті соціалізації осіб
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми в інклю зив но му освітнь о му се ре до -
вищі вклю чає у се бе:

— фор му ван ня то ле ра нт ної політи ки прий нят тя і рівності
в нав чаль них зак ла дах сто сов но осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми;

— моніто ринг сто сунків у учнівсь ких (сту де нтсь ких) ко лек ти вах
на фак ти про явів мобінгу сто сов но осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми;

— про ве ден ня гру по вих тренінго вих за нять спря мо ва них на
вклю чен ня осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми в нав чальні ко лек ти ви.
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Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, Універ си тет «Ук раїна». 
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ВПЛИВ ЕКО ЛОГІЧНО ГО ВИ ХО ВАН НЯ 
НА ПІЗНА ВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРО ЦЕ СИ 

МО ЛОД ШИХ ШКО ЛЯРІВ З ПО РУ ШЕН НЯМ ІНТЕ ЛЕК ТУ

Бу ло при пу ще но, що на фор му ван ня пізна валь них психічних про -
цесів у мо лод ших шко лярів із по ру шен ням інте лек ту аль но го роз вит ку
впли не сис те ма ти зо ва на ко рекційно*пе да гогічна ро бо та з ком по нен -
та ми еко логічно го ви хо ван ня, спря мо ва ни ми на роз ши рен ня те о ре тич -
них знань про при ро ду, прак тич но го зв’яз ку з при ро дою, ви хо ван ня доб -
рих по чуттів та еко логічно го мис лен ня.

It was suggested that the formation of cognitive mental processes among
primary school children with intellectual disabilities impact of systematic cor-
rective pedagogical work with the components of environmental education
aimed at expanding the theoretical knowledge about nature, and practical
connection with nature, and nurture good feelings and ecological thinking.

Пізна вальні психічні про це си ста нов лять ма теріал внутрішнь о -
го світу лю ди ни. Психічні про це си, за до по мо гою яких фор му ють ся
об ра зи нав ко лишнь о го се ре до ви ща, а та кож об ра зи са мо го ор га -
нізму (осо бис тості) та йо го внутрішнь о го се ре до ви ща на зи ва ють ся
пізна валь ни ми психічни ми про це са ми. Са ме пізна вальні психічні
про це си за без пе чу ють от ри ман ня лю ди ною знань про нав ко лиш -
ній світ та про са мо го се бе.
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Сь о годні час існує безліч тех но логій по фор му ван ня психічних
про цесів у мо лод ших шко лярів із по ру шен ням інте лек ту аль но го
роз вит ку. Од нак, у нав чаль ноRви хов но му про цесі не дос тат ня ува га
приділяєть ся то му,що пізна вальні психічні про це си мож на фор му -
ва ти за до по мо гою еко логічно го ви хо ван ня (за нят тя, різно го ро ду
впра ви, ігри, ви ховні за хо ди, в ос нові яких ле жать еле мен ти еко -
логічної спря мо ва ності).

Про а налізу вав ши праці Л.С. Ви готсь ко го, А.Н. Ле онтєва
і Д.І. Ель коніна, П.Я. Галь періна, М.С. Певз нер і Т.А. Вла со ва,
А.В. За по ро жець та П.П. Блонсь ко го ми прийш ли до вис нов ку про
не обхідність про ве ден ня цілесп ря мо ва ної і сис те ма тич ної ро бо ти
з діть ми мо лод шо го шкіль но го віку з по ру шен ням інте лек ту аль но -
го роз вит ку.

Для ць о го бу ло ор ганізо ва на та про ве де но досліджен ня на базі
спеціаль ної (ко рекційної) за галь ноRосвітньої шко ли. У дослідженні
бра ло участь 14 дітей з клінічним діаг но зом F70, на далі ці діти бу ли
розділені на конт роль ну й екс пе ри мен таль ну гру пи.

Да не досліджен ня психічних про цесів підтвер ди ло те о ре тич не
вив чен ня пси хо ло го–пе да гогічної літе ра ту ри про сфор мо ва ності
психічних про цесів у мо лод ших шко лярів з по ру шен ням інте лек ту.

Для підбо ру та ви яв лен ня ос нов них нап рямів ко рекційно–пе -
да гогічної ро бо ти і вклю чен ня еко логічно го ви хо ван ня в її ос нов ну
час ти ну бу ла адап то ва на для мо лод ших шко лярів з по ру шен ням
інте лек ту рівне ва сис те ма оцінки еко логічних знань Т.З. Ко ма ро -
вої, А.О. Со ло мен ни ко вої.

Еко логічні знан ня дітей екс пе ри мен таль ної та конт роль ної
гру пи зна хо дять ся в ос нов но му на низь ко му рівні: учні до пус ка ли
часті по мил ки в назві,кла сифікації за ви да ми та співвідне сенні з се -
ре до ви щем про жи ван ня предс тав ників рос лин но го і тва рин но го
світу; а та кож труд нощі у вив ченні об’єктів не жи вої при ро ди.

В ос но ву фор му ю чо го екс пе ри мен ту ляг ло нас туп не при пу -
щен ня про те, що на фор му ван ня пізна валь них психічних про цесів
у мо лод ших шко лярів з по ру шен ням інте лек ту аль но го роз вит ку
впли не сис те ма ти зо ва на ко рекційноRпе да гогічна ро бо та з ком по нен -
та ми еко логічно го ви хо ван ня, спря мо ва на на роз ши рен ня те о ре тич -
них знань про при ро ду, так тич но го зв’яз ку з при ро дою, ви хо ван ня
доб рих по чуттів та еко логічно го мис лен ня. Ко жен ком по нент ко рек -
ційно-пе да гогічної ро бо ти вклю чає ви ко рис тан ня спеціаль но піді -
бра  них ме тодів нав чан ня (сло вес них, на оч них, прак тич них). Особ ли -
вістю на оч них та прак тич них ме тодів нав чан ня бу ло впро вад жен ня
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муль ти медійно го об лад нан ня, а та кож ма теріалу зроб ле но го ру ка -
ми дітей.

Та ким чи ном, ми вва жаємо, що про ве де на ко рекційно-пе да -
гогічна ро бо та впли ває не тіль ки на фор му ван ня куль ту ри по ведін ки
в при род но му та соціаль но му відно шенні, еко логічної відповідаль -
ності дітей, здат ності еко логічно гра мот но мис ли ти, а та кож на роз -
ви ток осо бис тості в ціло му, але і на фор му ван ня пізна валь них
психічних про цесів у мо лод ших шко лярів із по ру шен ням інте лек -
ту аль но го роз вит ку.
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ПІДГО ТОВ КА ВИК ЛА ДАЦЬ КО ГО СКЛА ДУ 
ДО СПІВПРАЦІ У ІНКЛЮ ЗИВ НО МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ 

ДЛЯ ГЕН ДЕР НОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Ано тація. У те зах розг ля ну то зна чен ня ген дер ної освіти у ВНЗ.
Висвітле но проб ле ми ген дер ної соціалізації у зв’яз ку з інвалідністю.
Підкрес ле но важ ливість ген дер ної рівності в умо вах ви щої шко ли. Заз -
на че но особ ли вості підго тов ки вик ла дачів до співпраці у інклю зив но му
се ре до вищі для ген дер ної соціалізації. На го ло ше но, що вик ла дачі ВНЗ
постійно ма ють пра цю ва ти над прог ра мою са мов дос ко на лен ня в інклю -
зив но му нав чаль но му се ре до вищі для ген дер ної соціалізації сту дентів та
пе да гогічно взаємодіяти зі сту ден та ми з особ ли ви ми освітніми пот ре -
ба ми, впро вад жу ю чи при ць о му ген дер ний підхід у вик ла данні дис циплін.

Abstract. The thesis examines the importance of gender education in uni -
versities. The problems of gender socialization due to disability. Emphasized
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the importance of gender equality in terms of higher education. These fea-
tures training teachers to work together in an inclusive environment for gen-
der socialization. Emphasized that university professors are constantly
working on self*improvement program in an inclusive learning environment
for students of gender socialization and pedagogically interact with students
with special educational needs, while introducing a gender perspective in
teaching disciplines.

В Ук раїні проб ле ма ген дер ної соціалізації у зв’яз ку з інвалід -
ністю прак тич но не зачіпа ла ся в соціаль них досліджен нях, а на За -
ході ця те ма пот рап ляє в по ле ака демічної дис кусії в 1980Rті рр. під
впли вом соціаль них рухів. З од но го бо ку, суспільство відмов ляє
інвалідам у ста те во му ви ра женні, і найп ростіша ілюст рація то го —
це зна ки на ту а ле тах у гро мадсь ких ус та но вах на За ході. Відміти мо,
що в Ук раїні лю дям з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми на візках
вза галі відмов ле но у гро мадській діяль ності, зва жа ю чи на ве ли ку
кількість фізич них бар’єрів, відсутність спеціаль но об лад на но го
транс пор ту, в’їздів у будівлі, ліфтів та місць гро мадсь ко го ко рис ту -
ван ня. Ген дер вис ту пає най важ ливішим чин ни ком пе ре жи ван ня
сту дентів з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми (особ ли во сту де нт ки).

У вітчиз няній і за рубіжній пе да гогіці на ко пи че ний ве ли кий
досвід у дослідженні проб лем підго тов ки вик ла дачів. Фор му ван ня
про фесійноRпе да гогічних здібнос тей досліджу ва ли Н. Кузьміна,
М. Дь я чен ко, Л. Кан ди бо вич, А. Мар ко ва.

Ми ви хо ди мо з то го, що са ме сис те ма ви щої освіти, яка має сь -
о годні по туж ний на у ко воRпе да гогічний по тенціал і пра цює з мо ло -
ди ми людь ми, які в май бутнь о му ста нуть елітою країни і вес ти муть
за со бою інших, здат на ста ти ос нов ною лан кою у фор му ванні но -
вих підходів і тра дицій, що спри я ти муть про ник нен ню прин ципів
ген дер ної рівності в усі сфе ри жит тя ук раїнсь ко го суспільства.

Ха рак те ри зу ю чи ор ганізацію нав чан ня сту дентів в умо вах ук -
раїнсь кої інклю зив ної універ си тетсь кої освіти, О. Фу до ро ва відзна -
чає низь кий рівень цент ралізо ва ної нав чаль ноRме то дич ної підго -
тов ки вик ла дачів ВНЗ з са мостійним вирішен ням ни ми по точ них
пи тань інклю зив ної освіти шля хом са мо освіти. В універ си теті, що
пра цює за прин ци па ми інклюзії, ав тор ка про по нує ви ко рис тан ня
не обхідних інфор маційних, тех но логічних та ор ганізаційних ре -
сурсів, зок ре ма, про фесійну підго тов ку вик ла дачів [1, с. 305–308]. 

Ос новні уміння в інклю зив но му се ре до вищі, перш за все це
здатність пе да го га ВНЗ до пе да гогічної взаємодії зі сту ден та ми з особ -
ли ви ми пот ре ба ми, оскіль ки са ме у різно манітній діяль ності, яка
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ор ганізо ва на пе да го гом універ си те ту, успішно про хо дить про цес
ген дер ної соціалізації сту дентів.

Дру га особ ливість по ля гає у ста нов ленні інклю зив ної са мо сві -
до мості на ос нові провідної ролі та ких реф лек сив них про цесів, як
са мо а наліз і прог но зу ван ня ефек тив ності влас ної інклю зив ної ді яль -
 ності, скла дан ня пев ної прог ра ми са мо освіти та са мов дос ко на лен ня. 

За сло ва ми В. Су хом линсь ко го «...не має лю дей більш до пит ли -
вих, нев га мов них, більш одер жи мих дум ка ми про творчість, як
учи телі».

Будь?яка фор ма са мо освіти та са мов дос ко на лен ня є ефек тив -
ною, як що во на має ре зуль тат. Ре зуль та том са мо освітньої діяль ності
вик ла да ча є підви щен ня рівнів про фесійної та пе да гогічної майс -
тер ності; за хист кан ди датсь ких та док торсь ких ди сер тацій, на пи -
сан ня та ви дан ня нав чаль ноRме то дич ної літе ра ту ри — підруч ників,
посібників, прак ти кумів, ме то дич них ре ко мен дацій та ін.; роз роб ка
но вих ме то дик про ве ден ня за нять; підго тов ка до повідей та вис тупів;
про ве ден ня по ка зо вих лекцій, прак тич них, семінарсь ких та ла бо ра -
тор них за нять; роз роб ка ав торсь ких ме тодів вик ла дан ня нав чаль них
дис циплін; вив чен ня пе ре до во го пе да гогічно го досвіду та ін. Бо, як
го во рив В. Су хом линсь кий «Да ле ко не ко жен ста не вче ним. Пись -
мен ни ком, ар тис том, да ле ко не кож но му су ди ло ся ви най ти по рох
або ве ло си пед, але майстром своєї спра ви має ста ти ко жен».

Та кож ми вва жаємо, що адап тація ро бо чих нав чаль них прог рам
до ген дер ної освіти сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми є од ним із
еле ментів са мов дос ко на лен ня вик ла дачів ви щої шко ли і має спри -
я ти успішно му прис то су ван ню та ких юнаків і дівчат до ген дер ної
соціалізації в умо вах ВНЗ. 

Ідея впро вад жен ня ген дер них спец курсів от ри ма ла підтрим ку
й на за ко но дав чо му рівні. 

Та ким чи ном, ми дійшли вис нов ку, що вик ла дачі ВНЗ постійно
ма ють пра цю ва ти над прог ра мою са мов дос ко на лен ня в інклю зив но му
нав чаль но му се ре до вищі для ген дер ної соціалізації сту дентів та пе да -
гогічно взаємодіяти зі сту ден та ми з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми,
впро вад жу ю чи при ць о му ген дер ний підхід у вик ла данні дис циплін.

Літе ра ту ра

1. Фу до ро ва О. М. Інфор маційні, тех но логічні, ор ганізаційні ре сур си
ре алізації інклю зив них прин ципів в су час но му універ си теті / О. М. Фу до ро-
ва // Мо лодь в умо вах но вої соціаль ної перс пек ти ви : ма теріали ХІІ Між -
нар. на ук.Rпракт. конф. Жи то мир, 24–25 бе рез ня 2010 р. — Жи то мир, 2010. —
С. 305–308.
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TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO PEOPLE WITH
PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDERS

ВИК ЛА ДАН НЯ ІНО ЗЕМ НИХ МОВ ЛЮ ДЯМ 
ІЗ ЗА ГАЛЬ НИМ РОЗ ЛА ДОМ ПСИХІЧНО ГО РОЗ ВИТ КУ

Ано тація. Розк ри ваєть ся по нят тя за галь но го роз ла ду психічно го
роз вит ку. Ха рак те ри зу ють ся міжо со бистісні сто сун ки з людь ми та
рівень про дук тив ності нав чан ня, зок ре ма лю дей з синд ро мом Ас пер ге -
ра. Ви яв ле но та опи са но три рівні по ру шень у сту дентів з роз ла да ми.
Обґрун то ва но рішен ня відмо ви від вик ла дан ня іно зем ної мо ви пев но му
сту ден ту із за галь ним роз ла дом психічно го роз вит ку.

Abstract. The article deals with Pervasive Developmental Disorders.
Interpersonal relationships with people and performance levels of training,
including people with Asperger’s syndrome are characterized. Three levels of
disorders of students with disabilities are discovered and described. Rejection
of decision to teach a foreign language to some students with common mental
disorder development is proved.

Pervasive developmental disorders include five different conditions:
Asperger’s syndrome, autistic disorder, childhood disintegrative disorder
(CDD), pervasive developmental disorder not otherwise specified
(PDDNOS), and Rett’s syndrome. They are grouped together because of
the similarities between them. The three most common shared problems
involve communication skills, motor skills, and social skills. Since there
are no clear diagnostic boundaries separating these conditions it is some-
times difficult to distinguish one from the other for diagnostic purposes.
Asperger’s syndrome, autistic disorder, and childhood disintegrative dis-
order are four to five times more common in boys, and Rett’s syndrome
has been diagnosed primarily in girls. All of these disorders are rare [1].

Students on the PDD spectrum of disabilities have difficulty in deve -
loping interpersonal relationships and in understanding social cues and
situations. These students may have gaps in their level of performance in
various areas, as well as learning disabilities and attention and concentra-
tion deficits. The term Pervasive Developmental Disorders includes the
following characteristics: impairments in social interaction, imaginative
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activity, verbal and nonverbal communication skills, and a limited number
of interests and activities that tend to be repetitive. This category includes
students with Asperger’s syndrome. Many students with Asperger’s syn-
drome study in typical educational settings, can reach the benchmarks in
the English Curriculum, and take the fourR or fiveRpoint level Bagrut
examinations, provided that the required modifications are provided.
Three areas of development are affected among students on the PDD
spectrum of disabilities: social, communicative and behavioral. In social
development, students have difficulty establishing contact with their
peers, lack initiative to form interpersonal relationships, prefer individual
play over group play, have difficulty participating in roleRplay activities,
have trouble understanding the needs and distress of others and find it dif-
ficult to grasp physical and nonRverbal messages.

With regard to the communicative aspect, there is a delay in acquisi-
tion of speech and language often accompanied by repetitions (echolalia) or
excessive use of linguistic patterns. Behaviorally, these specific disabilities
are reflected in a compulsive need to maintain a fixed pattern of behavior
and resistance to change. These students are typified by compulsive
movements, such as rocking, hand motions, excessive handling of objects,
tantrums and mood disturbances [2]. Such students require individual lan -
guage programs. Language abilities must be assessed by a speech therapist.
The IEP should be jointly drawn up by the speech therapist, the home-
room teacher, the student and the parents. If the student has difficulties in
one language, he/she will encounter difficulties in the second language as
well. It is therefore recommended to consult with all the professionals
involved in treatment before initiating EFL instruction. In many cases,
the decision not to teach a specific student English should be reevaluated
annually by the professional team. Teachers should be aware of difficul-
ties that might arise in tasks requiring social interaction, such as role play,
group or pair discussions and activities involving expression of feelings.
Difficulties may arise when such students are required to establish eye
contact with the speaker (the teacher or another student) and in assign-
ments requiring oral presentation, identification of the writer’s or reader’s
opinion, stance and emotions. In spite of these difficulties, students on
the PDD spectrum can participate in the English class. It should be kept
in mind that visual processing of information is easier for most of these
stu dents, and it is therefore advisable to integrate visual aids in the
lessons [2].
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Ле виць ка Люд ми ла Вікторівна
к.пси хол.н, до цент, до цент ка фед ри пси хо логії, 

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій, 
lyudmila_levi@mail.ru

ПСИ ХО ЛОГІЧНА ХА РАК ТЕ РИС ТИ КА ОСО БИС ТОСТІ, 
ЯКА ХВОРІЄ НА ЦУК РО ВИЙ ДІАБЕТ

Ано тація. Розг ля ну то цук ро вий діабет як зах во рю ван ня, йо го ви ди
та наслідки по ру шен ня. Розк ри то пси хо логічну ха рак те рис ти ку осо -
бис тості, яка хворіє на цук ро вий діабет. До ос нов них пси хо логічних
особ ли вос тей відно сять: підви ще ну збуд ливість і вис на женість нер во -
вих про цесів, ос лаб лен ня ак тив ної ува ги, зни жен ня пам’яті на по точні
події, підви ще ну лабільність ве ге та тив ної нер во вої сис те ми, нав’яз ливі
сумніви, дратівливість, три вожність із фіксацією на дрібних об ра зах,
відволікан ня. Вив че но особ ли вості зас воєння знань сту ден та ми, які
хворіють на цук ро вий діабет. Опи са но ре акції осо бис тості на хво ро бу. 

Summary. We consider pancreatic diabetes as a disease, its types and
consequences of violations. The psychological characteristics of the individ-
ual who suffers from pancreatic diabetes were considered.The main psycho-
logical characteristics include: increased irritability and exhaustion of the
nervous processes, easing of active attention, loss of memory on current
events, increased lability of the autonomic nervous system, obsessive doubts,
irritability, anxiety of fixation on the small images, distraction.The features
of assimilation of knowledge by students who suffer from diabetes and reac-
tion of the individual to the disease were described.

В Хмель ниць ко му інсти туті соціаль них тех но логій ВМУ РоЛ «Ук-
раїна» нав ча ють ся сту ден ти за та ки ми но зо логічни ми гру па ми: зах во -
рю ван ня опор ноRру хо во го апа ра ту, сла бо чу ючі, сла бо зорі, ди тя чий
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це реб раль ний па раліч, зах во рю ван ня ди халь ної сис те ми, зах во рю -
ван ня нер во вої сис те ми, цук ро вий діабет.

З ме тою роз вит ку інклю зив ної ком пе те нт ності оз найо ми мось
із та ким зах во рю ван ням як цук ро вий діабет та розг ля не мо пси хо ло -
гічну ха рак те рис ти ку осо бис тості, яка має да не зах во рю ван ня. Цук -
ро вий діабет — зах во рю ван ня, яке ха рак те ри зуєть ся збіль шен ням
кон це нт рації глю ко зи в крові, що зу мов ле но аб со лют ною або від -
нос ною не дос татністю в крові гор мо ну інсуліну. Цук ро вий діабет
суп ро вод жуєть ся по ру шен ням всіх видів обміну — вуг ле вод но го,
жи ро во го, білко во го, вітамінно го, міне раль но го. При ць о му з ча -
сом по ру шуєть ся функція не тіль ки острівце во го апа ра ту підшлун -
ко вої за ло зи, але май же всіх сис тем і ор ганів — ни рок, печінки, сер -
це воRсу дин ної сис те ми, ор ганів трав лен ня та ін. Розрізня ють два
ти пи цук ро во го діабе ту — інсуліно за леж ний (ІRй тип) та інсуліно -
не за леж ний (ІІRй тип). При пер шо му типі для ком пен сації по ру -
шень обміну ре чо вин обов’яз ко вим є зас то су ван ня інсуліну, при
дру го му типі — дос татньо об ме жи ти ся дієтою або прий ма ти, так
звані, пе ро ральні цук роз ни жу ючі пре па ра ти.

Розг ля не мо пси хо логічну ха рак те рис ти ку осо бис тості, яка хворіє
на цук ро вий діабет. Їй влас ти ва емоційна нестійкість, нев ро тичні
ре акції, за лежність, лабільність наст рою, три вожність. Ха рак тер на
підви ще на збуд ливість і вис на женість нер во вих про цесів, ос лаб лен ня
актив ної ува ги, зни жен ня пам’яті на по точні події, підви ще на ла біль -
ність ве ге та тив ної нер во вої сис те ми, нав’яз ливі сумніви, дратів ли -
вість, що пе ре хо дить у пригніченість і три вожність із фіксацією на
дрібних об ра зах, відволікан ня. Хворі на цук ро вий діабет ма ють та -
кож схильність заст ря га ти на різних емоційних конфліктах.
Нерідко відзна чаєть ся млявість, зни жен ня наст рою із пригніче -
ністю. Як заз на чає Д. Ісаєв: «Май же у всіх хво рих спос терігаєть ся
ас тенічний стан різної ви ра же ності: вто ма, зни жен ня пра цез дат -
ності, пос лаб лен ня ува ги, емоційна лабільність, го ловні болі після
на ван та жень то що. Ви ра женість ас тенії за ле жить від сту пе ню важ -
кості діабе ту. У 17 % хво рих на цук ро вий діабет про я ви ас тенії
стійкі, вто ма у них ви зи ваєть ся мінімаль ною нап ру гою, суп ро вод -
жуєть ся го лов ни ми бо ля ми, сон ливістю, за галь мо ваністю, дратів -
ли  вою, слабістю, слізливістю».

Ліка ря ми вста нов ле но, що ступінь соціаль ної несп ро мож ності
хво рих на цук ро вий діабет за ле жить скоріше від то го, наскіль ки сер -
йоз но лю ди на сприй має свій стан, а не у відповідності зі сту пе нем
серйоз ності, сприй ма ної ліка ря ми. 
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Таб ли ця 1

Ре акція осо бис тості на хво ро бу в осіб, що страж да ють на цук ро -
вий діабет, мож ли ва нас туп на: 1) ре акція ігно ру ван ня хво ро би; 2) нев -
ро тич ний тип ре акції із тре вож ноRфобічним відно шен ням до хво -
ро би; 3) емоційний тип ре акції, при яко му відно шен ня до хво ро би
за ву аль о ва но пе ре важ но дратівливістю, емоційною лабільністю. 

До зо ва не фізич не на ван та жен ня сприяє поліпшен ню кро во -
обігу, збіль шуєть ся спо жи ван ня кис ню і інтен сивніше ви во дять ся
з ор ганізму проміжні про дук ти обміну ре чо вин. Ре жим фізич ної ак -
тив ності ро бить по зи тив ний вплив на хво рих цук ро вим діабе том.
Чин ни ка ми, які обу мов лю ють спри ят ли ву дію фізич но го на ван та -
жен ня, є: част ко ве зас воєння глю ко зи без інсуліну в пра цю ючих
м’язах; підви щен ня скріплен ня інсуліну ерит ро ци та ми; зни жен ня
рівня глікемії; змен шен ня пот ре би в інсуліні; знач не збіль шен ня
утилізації жир них кис лот і ке то но вих тіл в пра цю ючих м’язах; під -
ви щен ня то ле ра нт ності до вуг ле водів. Про ти по ка зані всі ви ди важ кої
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Первинне ознайомлення
з матеріалом

Осмислення Оволодіння матеріалом

Уповільненість сприй-
мання, загальмованість,
пов’язані з послаблен-
ням уваги

Аналіз матеріалу, що
сприймається відбува-
ється уповільнено,
багатоступнево

Внаслідок послаблення
уваги та швидкої втомлю-
ваності краще запам’ято-
вується матеріал, який
викладається на початку
заняття  

Фрагментарність сприй-
мання, яка пов’язана 
з швидкою втомлювані-
стю

Синтез ускладнений
внаслідок швидкої
втоми, загальмованості
та зниження працез-
датності

Відтворення фрагментар-
не, вербалізоване, схема-
тичне внаслідок недо-
статнього практичного
досвіду

Помилки у розумінні ма -
теріалу, того, що сприй -
мається, внаслідок назва -
них вище ускладнень

Порівняння, зіставлен-
ня і розрізнення здій-
снюються за меншою
кількістю ознак

Узагальнення і абстра-
гування ускладнюються
внаслідок обмеженості
уявлень і понять



ат ле ти ки, си лові ви ди спор ту, особ ли во при діабе тичній ре ти но па -
тії, альпінізм, ма ра фонсь кий біг. Не ре ко мен дуєть ся участь в спор -
тив них зма ган нях, оскіль ки во ни суп ро вод жу ють ся ве ли ки ми
фізич ни ми і пси хо е моційни ми на ван та жен ня ми.

Ли сен ко ва Іри на Петрівна
к.пед.н., до цент, до цент ка фед ри дошкіль ної освіти 

Ми ко лаївсь ко го національ но го універ си те ту імені В.О. Су хом линсь ко го,
ip_lysenkova@ukr.net

Ро тор Те тя на Олек сандрівна
сту де нт ка фа куль те ту дошкіль ної та по чат ко вої освіти

Ми ко лаївсь ко го національ но го універ си те ту імені В.О. Су хом линсь ко го

АРТ?ТЕ РАПІЯ ЯК ЗАСІБ НАВ ЧАН НЯ 
ТА ВИ ХО ВАН НЯ ДІТЕЙ 

З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ОСВІТНІМИ ПОТ РЕ БА МИ

Ано тація. У те зах розк ри ваєть ся за галь на ха рак те рис ти ка арт*
те рапії як су час но го ме то ду ро бо ти з діть ми з особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми. Ос нов ний ак цент зроб ле ний на описі різних видів арт*те -
рапії, розк ри то їх ха рак те рис ти ку та особ ли вості зас то су ван ня
у нав чаль но*ви хов но му про цесі су час них нав чаль но*ви хов них зак ладів.

Summary. The general description of art*therapy as modern method of
the work with the children with the special educational needs opens up in the
article. On the description of different types of art*therapy, their description
and features of the use in an educational process of modern educational
establishments is done a basic accent. 

Роз ви ну те ос мис лен ня мис те цт ва в якості ду хов ноRпрак тич но го
яви ща куль ту ри відкри ває нові перс пек ти ви для з’ясу ван ня світог ляд -
ної нап рав ле ності мис те цт ва, для уточ нен ня конк рет них зв’язків
ху дожньої твор чості з емпірич ни ми фор ма ми людсь ко го бут тя,
прак тич ним свідо мим. «Мис те цт во твор чо відоб ра жає ди намічні
зміни бут тя і тим са мим здат не пог ли би тись у про цес без по се редніх
взаємовідно син лю ди ни зі світом, опе ра тив но ви я ви ти не ро зк риті
тен денції і симп то ми. Цей мо мент ду же важ ли вий в ху дожнь о му,
ду хов ноRпрак тич но му ос воєнні світу, хо ча в да но му ви пад ку ве ли ку
роль грає ха рак тер ху дожнь о го уза галь нен ня, здатність мис те цт ва
до ла ти об ме женість емпірич но го досвіду, йо го не усвідом леність і
не ви борність» [3, с. 6–7].

Проб ле ма впли ву артRте рапії на са мо по чут тя лю ди ни різно біч но
предс тав ле на в досліджен нях А. Готсдіне ра, Є. Іван чен ка, М. Ки -
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сель о вої, О. Се маш ка, М. Стар че у са та ін.; артRте рапії як інстру мен ту
прог ре сив ної пси хо ло гоRпе да гогічної до по мо ги (Л. Єрмо лаєваRТо -
міна, М. Ки сель о ва, О. Ко питін, М. Кос те вич, А. Ста ро вой тов та
ін.); як ком по нен та нав чаль ної діяль ності (О. Воз не сенсь ка,
О. Дер кач, І. Дмитрієва, Л. Мо ва, О. Плет ка та ін.); дослідже но
особ ли вості зас то су ван ня артRте рапії у про цесі ро бо ти з діть ми.

Як ми ба чи мо з ви ще заз на че но го в літе ра турі опи са на ве ли ка
кількість артRте ра пев тич них технік, але однією з найбільш вжи ва них
все ж та ки за ли шаєть ся ма лю нок. То му потрібно у нашій ро боті звер -
ну тись до праць на у ковців, які опи су ва ли ізо те рапію. Ізо те рапія — це
те рапія об ра зот вор чим мис те цт вом, в пер шу чер гу ма лю ван ням.

На су час но му етапі роз вит ку ізо те рапія ви ко рис то вуєть ся для
пси хо ло гоRпе да гогічної ко рекції клієнтів з нев ро тич ни ми, пси хо -
со ма тич ни ми по ру шен ня ми у дітей та підлітків з труд но ща ми
у нав чанні і соціальній адап тації, при внутрішнь осімей них конф -
ліктах. Об ра зот вор ча діяльність доз во ляє клієнту відчу ти і ро зуміти
са мо го се бе; ви ра зи ти віль но свої дум ки, емоції і по чут тя, мрії
і надії; бу ти са мим со бою, а та кож звіль ни тись від не га тив них пе ре -
жи вань ми ну ло го. Це не ли ше відоб ра жен ня в свідо мості клієнта
ото чу ю чо го світу і соціаль ної дійсності, але і її мо де лю ван ня, ви ра -
жен ня відно шен ня до неї.

Ма лю ван ня роз ви ває емоційноRру хо ву ко ор ди націю, так як ви-
ма гає уз год же ної участі ба гать ох пси хо логічних функцій. На дум ку
спеціалістів, ма лю ван ня прий має участь у згур ту ванні взаємовідно -
син між півку ля ми го лов но го моз ку, оскіль ки в про цесі ма лю ван ня
ак тивізуєть ся конк рет ноRоб раз не мис лен ня, пов’яза не в ос нов но му
з ро бо тою пра вої півкулі, і абстра кт ноRлогічно го, за яке відповідає
ліва півку ля [2].

Для ефек тив но го ви ко рис тан ня артRте рапії в про цесі ро бо ти
з клієнтом потрібно ви ко рис то ву ва ти яко мо га біль шу кількість артR
те ра пев тич них нап рямків у їх поєднанні, тоб то зас то со ву ва ти муль -
ти мо даль ний підхід. Із ве ли кої кіль кості кон цепцій, що ви ко рис то -
ву ють ся в да ний час для обґрун ту ван ня прак ти ки артRте ра пев тич -
ної ро бо ти з діть ми дошкіль но го віку, пе да гогічно найбільш
вип рав да ни ми є ті, що орієнто вані на про цес психічно го роз вит ку
(он то ге не зу) і розг ля да ють йо го в кон тексті впли ву ве ли кої кіль кості
різно манітних внутрішніх (конс ти туційноRге не тич них, со ма то ор -
ганічних, осо бистісних то що) і зовнішніх (мікроR та мак ро соціаль -
них, куль ту ро логічних, еко логічних то що) фак торів, тоб то сис тем -
но. Ке ру ю чись та ким ро зумінням про це су психічно го роз вит ку
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бу ло ви су ну то кон цепцію он то ге не тич ноRорієнто ва ної сис тем ної
артRте рапії [1].

От же, в су часній пси хо ло гоRпе да гогічній літе ра турі опи са но
знач ну кількість артRте ра пев тич них ме то дик, що мо жуть ви ко рис -
то ву ва тись у ро боті з діть ми дошкіль но го віку та нес ти в собі по зи -
тив ний пси хо ло гоRпе да гогічний ефект. Але в су час но му дошкіль ному
нав чаль но му зак ладі про цес впро вад жен ня інно ваційних пда -
гогічних тех но логій є до сить три ва лим і енер го зат рат ним. То му по -
даль ша ро бо та по ля га ти ме в зап ро вад жен ня в нав чаль ноRви хов ний
процс да но го ви ду зак ладів різних видів артRте рапії.
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ПРОБ ЛЕ МИ ОСВІТНЬОЇ ІНКЛЮЗІЇ 
НЕ ЧУ Ю ЧИХ СТУ ДЕНТІВ У ВНЗ

У те зах про а налізо ва но проб ле ми освітньої інклюзії не чу ю чих
сту дентів у ви що му нав чаль но му зак ладі. Ува га ак цен то ва на на по -
шу ку оп ти маль них шляхів ор ганізації нав чаль но го про це су та на данні
ви щої освіти в умо вах інклю зив них груп. Виз на че но підхо ди до нав чаль -
но*ме то дич ної діяль ності з ура ху ван ням пот реб осіб з по ру шен ня ми
слу ху та спе цифіки нав чаль но го про це су, який здійснюєть ся за до по мо -
гою пе рек ла да ча*дак ти ло ло га.

In theses analyzed the problems of educational inclusion of deaf students
in higher education. Attention paid to find optimal ways of educational
process and providing higher education in inclusive groups. The approaches
to the educational and methodological activities of the needs of persons with
hearing impairment and specific learning process, which is implemented
through an sign language interpreter.

Ос таннім ча сом в Ук раїні спос терігаєть ся тен денція зрос тан ня
по пи ту на здо бут тя най ви що го фа хо во го рівня се ред мо лоді з по ру -
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шен ня ми слу ху. Про це пе ре кон ли во свідчить стійке суттєве збіль шен -
ня чи сель ності глу хих сту дентів та сту дентів зі зни же ним слу хом, які
нав ча ють ся у ви щих нав чаль них зак ла дах І–ІV рівнів ак ре ди тації.

З ог ля ду на це, ме тою досліджен ня є аналіз проб ле ми освітньої
інклюзії та по шук оп ти маль них шляхів ор ганізації нав чаль но го
про це су не чу ю чих сту дентів у ви що му нав чаль но му зак ладі.

Ре зуль та ти досліджень відо мих сур до пе да гогів (Р. Бос кис,
О. Дяч ков, С. Зи ков, Н. Мо ро зо ва, Ф. Рау, Т. Ро за но ва, І. Со ловйов,
Ж. Шиф, М. Яр ма чен ко та ін.) підтвер ди ли значні мож ли вості роз -
вит ку осіб з по ру шен ня ми слу ху [1]. До ве де но, що на їхній роз ви -
ток впли ва ють як біологічні чин ни ки, так і соціальні. Провідним
соціаль ним чин ни ком є спеціаль но ор ганізо ва не нав чан ня, у про -
цесі яко го до ла ють ся наслідки по ру шен ня слу хо вої функції, ко ри -
гу ють ся вто ринні відхи лен ня у роз вит ку.

Для пе ре важ ної біль шості юнаків і дівчат з по ру шен ня ми слу ху
вступ до ви що го нав чаль но го зак ла ду і по ча ток нав чан ня ста ють
пер шим дієвим кро ком у нап рям ку соціаль ної інтег рації. Вод но час
подібний досвід не завж ди по зи тив ний. На сам пе ред це пов’яза но
з «не го товністю» су час ної вітчиз ня ної вузівсь кої сис те ми до ство -
рен ня оп ти маль них умов для нав чаль ної діяль ності сту дентів з по -
ру шен ня ми слу ху. Це зу мов ле но як низ кою соціаль них при чин, так
і відсутністю адек ват них те о ре ти коRме то дич них підходів до нав чан -
ня осіб з по ру шен ня ми слу ху та їхнь о го пси хо ло гоRпе да гогічно го
суп ро во ду. Вод но час суттєві труд нощі у здо бутті ви щої освіти осо -
ба ми з по ру шен ня ми слу ху спри чи нені осо бистісни ми чин ни ка ми,
як то: низь ким рівнем ба зо вої (шкіль ної) підго тов ки, індивіду аль -
ни ми особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку, не а дек ват ни ми
життєви ми уст ремління ми то що.

Та ким чи ном, в Ук раїні скла ла ся пев на невідповідність між зрос-
тан ням праг нен ня осіб з по ру шен ня ми слу ху здо бу ти ви щу освіту,
з од но го бо ку, і відсутністю у ви щих нав чаль них зак ла дах на леж них
ор ганізаційноRпе да гогічних умов та низь ким рівнем освітньої
підго тов ки по тенційних абітурієнтів.

Втім, пи тан ня сис тем но го вив чен ня особ ли вос тей нав чан ня
осіб з по ру шен ня ми слу ху у ви щих нав чаль них зак ла дах не бу ли
пред ме том спеціаль но го пе да гогічно го досліджен ня.

Здо бут тя ви щої освіти в умо вах інклю зив них груп дає змо гу ор га -
нізу ва ти освітній про цес з ура ху ван ням пот реб осіб з по ру шен ня ми
слу ху. У та ких гру пах про цес нав чан ня здійснюєть ся за участі пе -
рек ла да чаRдак ти ло ло га, який до по ма гає сту ден там з по ру шен ня ми
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слу ху от ри му ва ти нав чаль ну інфор мацію в пов но му об сязі, а вик ла -
да чам — спілку ва ти ся зі сту ден та ми. Не од норідність скла ду інклю -
зив них груп зу мов ле на та ки ми чин ни ка ми, як: різний рівень по ру -
шен ня слу ху у сту дентів, роз вит ку мов лен ня, по пе редньої підго тов ки,
во лодіння за со ба ми спілку ван ня та ін.

Вив чен ня пси хофізич них особ ли вос тей сту дентів з по ру шен ня ми
слу ху спри я ло ви яв лен ню труд нощів, з яки ми во ни сти ка ють ся у про -
цесі нав чан ня. Однією з найбільш склад них є проб ле ма мов леннєво го
роз вит ку сту дентів. Низь кий рівень сприй нят тя ус но го мов лен ня,
нечітка влас на ви мо ва ство рю ють пе реш ко ди для ви ко рис тан ня ус но -
го мов лен ня як за со бу ко мунікації у нав чаль но му про цесі. Вод но час,
мов леннєвий досвід сприяє сприй ман ню на слух різних слів і фраз,
особ ли во за умо ви ви ко рис тан ня слу хо вих апа ратів. Не дос татність
сприй ман ня фо не тич ної інфор мації у цих ви пад ках ком пен суєть ся
вмінням вра хо ву ва ти смис ло вий кон текст. Так, по над 60% глу хих сту -
дентів та 83% сту дентів зі зни же ним слу хом вка зу ють на важ ливість
ро зуміння кон те кс ту, усвідом ле но го йо го сприй нят тя.

Наш не ве ли кий досвід по ка зує, що більшість сту дентів з ва да -
ми слу ху сти каєть ся зі знач ни ми труд но ща ми у про цесі вузівсь ко го
нав чан ня, зок ре ма, пов’яза ни ми із вив чен ням дис циплін, на си че -
них знач ною кількістю абстра кт них по нять (83% — глу хих сту -
дентів, 78% — зі зни же ним слу хом). Вод но час, за умо ви нав чан ня
за ана логіями і на конк рет них прик ла дах ць о го не спос терігаєть ся.

Нас туп ним чин ни ком, що зу мов лює певні труд нощі нав чан ня
осіб з по ру шен ня ми слу ху, є їхні пси хофізичні особ ли вості [2]. Слід
зазна чи ти, що більшість сту дентів з по ру шен ня ми слу ху скар жать ся
на до дат кові проб ле ми, спри чи нені швид кою стом лю ваністю. Це
пов’яза но з не дос татнь ою стійкістю та гли би ною ака демічних знань,
пев ним уповіль нен ням про цесів зас воєння но вої інфор мації.

От же, ство рен ня рівних мож ли вос тей у сфері освіти для сту ден -
тів з особ ли ви ми пот ре ба ми оз на чає ство рен ня не обхідних освітніх
умов для ре алізації пра ва на ово лодіння про фесійним фа хом нарівні
з чу ю чи ми сту ден та ми. До сяг ти ць о го мож ли во зав дя ки індивіду -
аль но му, ди фе ренційо ва но му підхо ду до кож но го сту ден та, за до во -
лен ня особ ли вих пот реб в інфор мації, до поміжних за со бах, соціаль -
них взаємовідно си нах, спеціаль но му фінан су ванні та ре абілітації.
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Ми ко лаївсь ко го міжрегіональ но го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни

СОЦІАЛЬ НО?ПСИ ХО ЛОГІЧНА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ
З ПО РУ ШЕН НЯ МИ ПСИ ХОФІЗИЧ НО ГО РОЗ ВИТ КУ

Розг ля ну то особ ли вості і важ ливість соціаль но*пси хо логічної ре -
абілітації дітей з пси хофізич ни ми по ру шен ня ми. Про а налізо ва но ме -
ту, зав дан ня, нап рям ки та ета пи ре абілітаційної ро бо ти з діть ми
з функціональ ни ми об ме жен ня ми. 

Клю чові сло ва: соціаль но*пси хо логічна ре абілітація, по ру шен ня
пси хофізич но го роз вит ку, особ ливі пот ре би.

In the article features and importance of socialpsychological rehabilita-
tion of children are considered with psychophysical violations. An aim, task,
directions and stages of rehabilitation work, is analysed with children with
functional limitations.

Keywords: socialpsychological rehabilitation, violation of psychophysi-
cal development, special necessities.

Досвід вітчиз ня ної і міжна род ної прак ти ки свідчить, що ре абі -
літаційна ро бо та з діть ми з по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку
по вин на про во ди ти ся із зас то су ван ням новітніх тех но логій фізич -
ної, пе да гогічної, соціаль ноRпси хо логічної ре абілітації, із вра ху ван -
ням су час но го ста ну роз вит ку де фек то логії, пе да гогіки, пси хо логії,
соціаль ної ро бо ти. То му важ ли вим є співпра ця різних спеціалістів
для оп ти маль но го вирішен ня пси хофізич них проб лем у дітей.

По ряд з по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку у дітей спос -
терігаєть ся соціаль на де за дап тація, по ру шен ня соціаль них кон так -
тів, низь кий соціомет рич ний ста тус, що пог либ лює по ру шен ня їх
психічно го роз вит ку, не га тив но впли ває на емоційноRволь о ву сфе ру.

То му ак ту аль ним є про ве ден ня соціаль ноRпси хо логічної ре абі лі -
тації дітей з цією ка те горією дітей для віднов лен ня втра че них со -
ціаль ноRпсихічних функцій. Ця проб ле ма у соціаль ноRпси хо ло гіч ній
літе ра турі вив че на не дос татньо, порівня но з фізич ною ре абілітацією.
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Це ста ло ме тою для на шо го досліджен ня — вив чи ти особ ли вості
соціаль ноRпси хо логічної ре абілітації дітей з по ру шен ня ми пси -
хофізич но го роз вит ку.

А.Й. Капсь ка опи сує три ос нов них ме ти ранньої соціаль ноRре -
абілітаційної ро бо ти ди ти ни з по ру шен ня ми пси хофізич но го роз -
вит ку [2, с. 190]. Пер шою ме тою є: за без пе чен ня соціаль но го, емо -
ційно го, інте лек ту аль но го і фізич но го роз вит ку ди ти ни, яка має
відхи лен ня, і спро ба мак си маль но го розк рит тя її по тенціалу для
нав чан ня. Дру гою важ ли вою ме тою є по пе ред жен ня вто рин них де -
фектів у дітей з відхи лен ня ми у роз вит ку. Треть ою ме тою ранньої
соціаль ноRре абілітаційної ро бо ти є адап тація сім’ї, яка має дітей
з відхи лен ня ми у роз вит ку, щоб мак си маль но ефек тив но за до воль -
ни ти пот ре би ди ти ни. Для та кої сім’ї має бу ти роз роб ле на фахівця -
ми індивіду аль на прог ра ма, що відповідає пот ре бам і сти лям
життєдіяль ності сім’ї.

На дум ку док то ра пси хо логічних на ук В.Й. Бо че лю ка, ре абі -
літаційні прог ра ми дітей з по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку
мож на поділи ти за та ки ми нап ря ма ми:

— пси хо логічним, що пе ред ба чає пси хо логічну підтрим ку лю -
дини з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Ос нов ни ми зав дан ня ми пси хо-
 ло гоRре абілітаційно го нап рям ку є віднов лен ня та роз ви ток інте лек -
ту аль них функцій лю ди ни, її емоційно го ста ну, на ви чок психічної
са мо ре гу ляції, ко муніка тив ної куль ту ри. Спе цифічни ми ме то да ми
є пси хо логічні тренінги, пси хо те рапія, ігро те рапія, бібліоте рапія,
арт те рапія та ін.;

— соціаль ноRкуль тур ним, який пе ред ба чає ак тивізацію та роз -
ви ток твор чоRху дожнь о го по тенціалу дітей, зас воєння ни ми цін -
нос тей куль ту ри та мис те цт ва;

— про фесійним, що орієнтуєть ся на нав чан ня ди ти ни тру до вим
на вич кам, пог либ лен ня її про фесійних знань та зна ход жен ня для
неї по силь ної ро бо ти. Ос нов ни ми зав дан ня ми є: роз ви ток освітньої
та за галь но дос туп ної мо ти вації; пог либ лен ня знань для зрос тан ня
інфор маційної куль ту ри та прак тич ної діяль ності; фор му ван ня ін -
те  лек ту аль них та прик лад них на ви чок, вмінь та спо собів діяль -
ності; 

— соціаль ноRре абілітаційним, що має на меті вирішен ня зав -
дань соціалізації осо бис тості з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. За ни же -
на са мо оцінка, що фор муєть ся під впли вом не га тив но го став лен ня
ото чу ю чих, не дос туп ності ба гать ох мож ли вос тей, соціаль ної не за -
хи ще ності, приз во дить до не га тив но го став лен ня до се бе, низь кої
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соціаль ної ак тив ності, не дос татньої освіти, нек валіфіко ва ної
праці, низь ко го соціаль но го ста но ви ща [1].

А.Й. Капсь ка опи сує чо ти ри ета пи ро бо ти з діть ми з об ме же -
ни ми функціональ ни ми мож ли вос тя ми [3, с. 176–177]. На пер шо -
му ор ганізаційно му етапі ви ко нуєть ся зав дан ня за без пе чен ня
всебічної поінфор мо ва ності про за гальні проб ле ми да ної ка те горії
дітей і їхніх сімей. На дру го му етапі (прог нос тич но му) прог но зу -
ють ся конк ретні ре зуль та ти при ре алізації індивіду аль ної прог ра ми
ре абілітації. На треть о му етапі (підтрим ки і сти му ляції) працівни ки
ма ють спри я ти по яві в ди ти ни ба жан ня до ак тив ної діяль ності з ме -
тою вдос ко на лен ня влас них життєвих функцій. На чет вер то му
етапі — ак тив ноRре абілітаційно му роз гор таєть ся інтен сив не вклю -
чен ня ди ти ни у про цес вирішен ня по силь них для неї проб лем, роз -
ши рю ють ся міжо со бові кон так ти, сти му люєть ся пев на са мос тій -
ність у прий нятті рішень, фор муєть ся по зиція ак тив но го суб’єкта
соціаль ної діяль ності.

При здійсненні соціаль ноRпси хо логічної ре абілітації дітей з по -
ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку ви ко рис то ву ють відповідні
ме то ди ро бо ти: артRте рапія, тан цю валь на те рапія, му зи ко те рапія,
пси ход ра ма, іпо те рапія, пра це те рапія, дельфіно те рапія, пси хо ло -
гіч ний тренінг та ін. Перс пек ти ва ми по даль шо го досліджен ня
є ство рен ня і зас то су ван ня ефек тив ної ме то ди ки соціаль ноRпси хо -
логічної ре абілітації дітей з по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит -
ку, оп тимізація співпраці усіх фахівців.
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ІНКЛЮ ЗИВ НА ОСВІТА 
ДЛЯ ДІТЕЙ З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ

Ано тація. Опи са но роль інклю зив ної освіти для дітей з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми, розг ля ну то прин ци пи та зав дан ня інклю зив ної осві ти
для дітей.

Клю чові сло ва: інклюзія, інклю зив на оcвіта, інтег рація.
Summary. The describes the role of inclusive education for children with

disabilities, considered the principles and objectives of inclusive education for
children.

Keywords: inclusion, inclusive education, integration.
На сь о годні інклю зив на освіта пов’яза на, на сам пе ред, з тим, що

чис ло дітей, які пот ре бу ють нав чан ня, не у хиль но рос те. дітей, які
пот ре бу ють ко рекції фізич но го або ро зу мо во го роз вит ку. Окрім зрос -
тан ня кіль кості дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, на го ло шуєть ся
тен денція якісної зміни струк ту ри де фек ту, комп ле кс но го ха рак те ру
по ру шен ня у кож ної ок ре мої ди ти ни. В ос но ву інклю зив ної освіти
пок ла де на іде о логія, яка вик лю чає будьRяку диск римінацію дітей, яка
за без пе чує од на ко ве став лен ня до всіх лю дей, але ство рює спеціальні
умо ви для дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Нав чан ня дітей з особ ли ви -
ми пот ре ба ми ґрун туєть ся на прин ци пах ви ва же ної пе да гогіки,
дієвість яких підтве рд жуєть ся і від ви ко рис тан ня якої виг ра ють усі
діти. Во на пе ред ба чає, що різно манітність між людь ми є при роднім
яви щем. Че рез об ме жен ня у спілку ванні, са мо обс лу го ву ванні, пе ре -
су ванні роз ви ток цих дітей знач ною мірою за ле жить від за до во лен ня
їхніх пот реб інши ми людь ми, а це ста но вить ба га тог ран ний про цес
соціаль ноRпе да гогічної інтег рації та про це су інклюзії, зок ре ма.

Інклюзія (від Inclusion — вклю чен ня) — про цес збіль шен ня сту -
пе ня участі всіх гро ма дян у соціаль но му житті. Це політи ка й про -
цес, що дає мож ливість всім дітям бра ти участь у всіх прог ра мах [1].

Інклю зив на освіта — це сис те ма освітніх пос луг, що ґрун туєть ся
на прин ципі за без пе чен ня ос нов но го пра ва дітей на освіту та пра ва
здо бу ва ти її за місцем про жи ван ня, що пе ред ба чає нав чан ня ди ти -
ни з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми в умо вах за галь но освітнь о го
зак ла ду [1].
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Од ним із го лов них зав дань інклюзії є відгук на ши ро кий спектр
освітніх пот реб в шкіль но му се ре до вищі та по за йо го ме жа ми.

Ю. Най да та Н. Софій з ць о го при во ду заз на ча ють: «Інклюзію
в освіті мож на розг ля да ти як один із ба гать ох ас пектів інклюзії
в суспільстві вза галі» [2]. Розділя ю чи цю дум ку вітчиз ня них на у ков -
ців, підси ли мо її пог ля дом за рубіжно го дослідни ка Г. Бан ча, за виз на -
чен ням яко го «інклюзія — це не ли ше ще од на ре фор ма освіти, во -
на ґрун туєть ся на новій мо делі й філо софії соціаль ної
спра вед ли вості, якою стве рд жуєть ся, що усі лю ди, вклю ча ю чи лю -
дей з інвалідністю, ма ють пов ною мірою пра во бра ти участь в усіх
сфе рах жит тя суспільства [3]

Ос нов ний прин цип інклюзії: діти ма ють нав ча ти ся ра зом, не -
зва жа ю чи на певні труд нощі чи відмінності, які існу ють між ни ми.
Розк рит тя по тенційних мож ли вос тей дітей з пси хофізич ни ми по -
ру шен ня ми за ле жить не стіль ки від форм нав чан ня (інтер нат на чи
інклю зив на), хо ча во ни й виз на ча ють різний ступінь соціаль ної
адап то ва ності, скіль ки від гнуч кості сис те ми спеціаль ної освіти,
рівня та діапа зо ну на да них пос луг, які за до воль ня ють їхні пот ре би
(раннє ви яв лен ня по ру шень, єдність діаг нос ти ки і ко рекції роз вит -
ку, нас туп ність дошкіль но го, шкіль но го і після шкіль но го змісту
освіти то що).

На зміну спеціалізо ва но му нав чан ню при хо дять нові фор ми
от ри ман ня освіти — інтег рація та інклюзія, зав дя ки яким учні
з особ ли ви ми пот ре ба ми от ри му ють мож ливість пе рей ти зі спе -
ціалізо ва них шкіл у ма сові за місцем про жи ван ня. Але, як що інтег -
рація пе ред ба чає прис то су ван ня дітей з психічни ми і фізич ни ми
ва да ми до ви мог всієї сис те ми освіти, яка в ціло му за ли шаєть ся
незмінною, не прис то со ва ною для нав чан ня да ної ка те горії учнів,
то інклюзія по ля гає в адап тації сис те ми до пот реб ди ти ни. В ос нові
інклю зив ної освіти ле жать ідеї рівно го став лен ня до всіх членів
суспільства не за леж но від їхньої національ ності, статі, ра си, куль -
ту ри, соціаль но го ста ну, релігії, індивіду аль них мож ли вос тей і здіб -
нос тей [4].

От же, як ми ба чи мо, освіта — це най ва гоміша і найбільш проб -
лем на сфе ра в житті лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Освіта
вис ту пає ніби інди ка то ром ко ла інших проб лем, ад же як лак му со -
вий папірець ви яв ляє такі проб ле ми як: дос тупність архітек тур них
спо руд, транс пор ту ван ня лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми, ко -
мунікаційної об ме же ності, ма теріаль но го за без пе чен ня, пра цев -
лаш ту ван ня в май бутнь о му.
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ПЕ РЕ ВА ГИ ТА НЕ ДОЛІКИ ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INCLUSIVE
EDUCATION

Ано тація. Досліджуєть ся по нят тя інклюзії як ефек тив но го ме -
то ду нав чан ня дітей із особ ли ви ми пот ре ба ми. Аналізу ють ся пе ре -
ва ги та не доліки та ко го освітнь о го підхо ду. Та кож заз на ча ють ся
особ ли вості сприй ман ня «особ ли вих» дітей їхніми од нолітка ми.
Предс тав лені ме то дичні ос но ви для ви ко рис тан ня інклю зив но го
підхо ду в освіті. До ве де но, що для існу ван ня то ле ра нт но го та рівно -
го суспільства, інклюзія є не обхідною.

Abstract. The article deals with the notion of inclusion as a method
of teaching disabled children. It explores advantages and disadvantages of
this educational approach. It also notes how general students perceive
disabled peers. The article provides methodical basics of inclusive educa-
tion. It is proved that in order to ensure tolerant and equal society, inclu-
sion is of paramount importance.

Inclusive education is the term used for a classroom that houses stu-
dents in special education programs alongside their peers in regular edu-
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cation programs. The system of inclusion has a variety of positive and
negative impacts on the students in both categories, as well as the teachers.
Each school district must weigh the pros and cons of inclusion in order to
make a decision tailored to its student population.

One of the most obvious advantages of inclusion is the fact that stu-
dents with disabilities can be integrated socially with their peers. They can
create longRlasting friendships that would not be otherwise possible, and
these friendships can give them the skills to navigate social relationships
later on in life. Their peers can act as role models for social skills through
their interactions with each other, whereas in a homogeneous classroom,
their only role models would be students with disabilities who may lack
the same social skills that they do. This is especially true for more severe-
ly disabled students who would be placed in a setting with students who
have little or no social interaction. By learning in an inclusive classroom
instead, they are exposed to nonRdisabled students interacting in a normal
social manner.

When students with special education needs are placed into a sepa-
rate classroom from their peers, it puts a label on those students and
marks them as «different.» Inclusion practices sort children into class-
rooms without the bias of special needs or nonRspecial needs entering into
the process. In this way, inclusion allows each student to have access to
the same teachers, instructional materials, tools and lessons as every other
student in the school.

Students with disabilities can also benefit academically in an inclusion
setting. Of all of the benefits of inclusion, this one is perhaps most astoun -
ding. Many teachers and parents wonder whether students with disabilities
would fare better academically in a classroom that was geared specifically
towards them. In a wellRdesigned inclusion classroom, however, the
teacher uses inclusion strategies to help students succeed academically.
Therefore, students encounter higher expectations — both from their
peers and their teachers, as well as the positive academic role models of
their nonRdisabled classmates.

There are many advantages of inclusion for those students in an
inclusion classroom who do not have disabilities as well. These students
can also gain strong friendships that would have been impossible other-
wise, as well as appreciation and acceptance for people who are different
from them. The idea of «diversity,» rather than remaining an empty
catchword, takes shape tangibly in the inclusion classroom. NonRdisabled
students learn how to work with students who have varying skills and abi -
li ties, which will help them in their futures. They can also learn how to
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help others achieve academic succeed and learn difficult information,
a skill that can only improve their own academic performance and their
ability to succeed later in life.

Sometimes students who require special education services need
extra accommodations to get through the school day. This might include
behavioral assistance, physical learning aides or the presence of an adult
with them at all times. In the inclusive classroom, it can be difficult for
a teacher to provide these accommodations to a student with special
needs without distracting the rest of the students. The regular education
classroom often isn’t equipped for handling the diverse needs of students
in special education programs, putting an extra burden on the school to
outfit all of the regular classrooms with all of the equipment they need to
serve these students.

When students leave school and enter the real world, they will not
always find themselves surrounded by other people who are exactly like
them. Students with special needs will need to learn to function with peo-
ple who do not have special needs, and the opposite is also true of students
in regular education programs. An inclusive classroom helps students
learn about the differences between people while they are still young and
exposes them to diversity by allowing them to work and play alongside
children who are different from themselves.

Перфільєва Майя Во ло ди мирівна
Умансь кий дер жав ний пе да гогічний універ си тет імені Пав ла Ти чи ни

До цент ка фед ри соціаль ної пе да гогіки та соціаль ної ро бо ти, 
к.пед.н., до цент, m_pchela@inbox.ru

За вал ко Але на Ми хайлівна
Умансь кий дер жав ний пе да гогічний універ си тет імені Пав ла Ти чи ни

Магістр фа куль те ту соціаль ної та пси хо логічної освіти, 
zavalko.alena@mail.ru

РЕ АЛІЗАЦІЯ ПРО ЕК ТУ «ЦЕНТР СОЦІАЛЬ НОЇ 
ТА ОСВІТНЬОЇ ІНТЕГ РАЦІЇ СТУ ДЕНТІВ 

З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ «БЕЗ БАР’ЄРІВ» 
НА БАЗІ УМАНСЬ КО ГО ДЕР ЖАВ НО ГО ПЕ ДА ГОГІЧНО ГО

УНІВЕР СИ ТЕ ТУ ІМЕНІ ПАВ ЛА ТИ ЧИ НИ

Ано тація: У ро боті опи са на інно ваційна струк ту ра в сис темі
Умансь ко го дер жав но го пе да гогічно го універ си те ту імені Пав ла Ти чи -
ни, ос нов ною ме тою якої є соціаль но*пе да гогічна підтрим ка сту дентів
з особ ли ви ми пот ре ба ми. Го лов ни ми зав дан ня ми про ек ту є за без пе чен -
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ня пра ва мо лоді з особ ли ви ми пот ре ба ми на от ри ман ня освіти у комп -
лексі з ко рекційно*ре абілітаційни ми за хо да ми.

Abstract: This article deals with the innovative structure which is a part
of the Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna. It’s main
goal is to improve educational and social support for children with disabili-
ties. The main task of the project is to provide access to education for disabled
young people in close connection with the correctional and rehabilitation
activities.

У ре зуль таті вив чен ня досвіду впро вад жен ня інклюзії у нав чаль -
ноRви хов но му про цесі Відкри то го міжна род но го універ си те ту роз вит-
ку лю ди ни «Ук раїна» та відповідно до прог ра ми «Національ ний план
дій що до ре алізації Кон венції ООН про пра ва ди ти ни до 2016 ро ку»,
на базі Умансь ко го дер жав но го пе да гогічно го універ си те ту імені
Пав ла Ти чи ни з 2015 ро ку роз по чав свою діяльність Центр соціаль -
ної та освітньої інтег рації сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми «Без
бар’єрів».

Ме тою ство рен ня і діяль ності Цент ру соціаль ної та освітньої
інтег рації сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми є кон солідація зу силь
відповідних струк тур них підрозділів універ си те ту, за лу че них ор га -
нів ви ко нав чої вла ди та гро мадсь ких ор ганізацій, діяльність яких
спря мо ва на на соціаль ноRпе да гогічну підтрим ку осіб з інвалідністю
що до їх адап тації до сту де нтсь ко го та пе да гогічно го ко лек ти ву, ін тег -
рації у освітнє та соціаль не се ре до ви ще, ство рен ня умов для са мо -
роз вит ку та са мо ре алізації, роз вит ку соціаль ної ак тив ності, ав то  ном -
ності, відповідаль ності та мобіль ності осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Ос нов ни ми зав дан ня ми про ек ту є за без пе чен ня пра ва мо лоді
з функціональ ни ми об ме жен ня ми на здо бут тя освіти в умо вах освітніх
нав чаль них зак ладів у комп ле кс но му поєднанні з ко рекційноRре -
абілітаційни ми за хо да ми; різнобічний роз ви ток індивіду аль ності мо -
ло дої лю ди ни на ос нові ви яв лен ня її за датків і здібнос тей, фор му ван -
ня інте ресів і пот реб; збе ре жен ня і зміцнен ня мо раль но го і фізич но го
здо ров’я ви хо ванців; ви хо ван ня в мо лоді лю бові до праці, здійснен ня
їх доп ро фесійної підго тов ки, за без пе чен ня умов для їх життєво го
і про фесійно го са мо виз на чен ня; ви хо ван ня осо бис тості як куль тур ної
і мо раль ної лю ди ни з етич ним став лен ням до нав ко лишнь о го світу
і са мої се бе; на дан ня у про цесі нав чан ня й ви хо ван ня кваліфіко ва ної
пси хо логічної, ме дич ної та пе да гогічної до по мо ги з ура ху ван ням ста -
ну здо ров’я, особ ли вос тей пси хофізич но го роз вит ку ви хо ван ця.

Вод но час, діяльність Цент ру спря мо ва на на роз роб лен ня, впро -
вад жен ня і постійне удос ко на лен ня сис те ми суп ро во ду нав чан ня
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сту дентів з інвалідністю, яка охоп лює нас тупні нап ря ми: тех ніч ний,
пе да гогічний, пси хо логічний, ме дич ний, соціаль ний, ре абіліта цій -
ний, спор тив ний. Пе ре ра хо вані скла дові сис те ми суп ро во ду всту -
па ють в дію пос ту по во і мо жуть діяти од но час но, до пов ню ючи од -
на од ну.

Для вирішен ня проб лем но го по ля та ре алізації пос тав ле них
зав дань ско ор ди но ва но діяльність відповідних сек торів: на у ко -
воRдослідно го; міжна род ної діяль ності; зв’язків з гро мадськістю;
нав чаль ноRви хов но го; соціаль ноRпо бу то во го; пси хо ко рекційної
діяль ності; ме ди коRре абілітаційно го; куль тур но го дозвілля; во лон -
терсь кої діяль ності та інклю зив но го ту риз му.

Про ект ство рен ня Цент ру ви бо ров І місце у ІІ Все ук раїнсь ко му
кон курсі сту де нтсь ких на у ко вих робіт із соціаль ної пе да гогіки та
здо був пе ре мо гу у регіональ но му етапі Все ук раїнсь ко го кон кур су
бізнесRпланів підприємниць кої діяль ності за бізнесRплан «Центр
соціаль ної та освітньої інтег рації сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба -
ми» у номінації »Соціаль ний про ект». 

На засідан нях Цент ру розг ля да ють ся пи тан ня соціаль ної та
освітньої інтег рації осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми у м. Умані, на дан -
ня соціаль них пос луг, пра во во го за хис ту, дос ту пу до інфор маційних
ре сурсів в умо вах ви шу. Крім ць о го, працівни ки Цент ру про во дять
що тиж неві зустрічі на яких во ни до по ма га ють сту ден там з фізич ни -
ми об ме жен ня ми віднай ти влас ний ре сурс для по до лан ня стре со -
вих си ту ацій та прак ти ку ють індивіду альні пси хо логічні кон суль -
тації. Предс тав ни ки сту де нтсь кої мо лоді з особ ли ви ми пот ре ба ми
ак тив но за лу ча ють ся до на у ко вої ро бо ти, во лон терсь кої діяль ності,
до ор ганізації кон цертів, про ве ден ня майс терRкласів. 

Центр «Без бар’єрів» плідно співпра цює із уп равлінням праці
та соціаль но го за хис ту на се лен ня Умансь кої місь кої ра ди, бла -
годійною ор ганізацією «Бла годійний фонд «Су час не се ло та місто»,
місь ким відділом освіти, Умансь ким район ним цент ром соціаль них
служб для сім’ї, дітей і мо лоді, спеціаліста ми пси хо логічних служб
за галь но освітніх нав чаль них зак ладів.

От же, ство рен ня умов для роз вит ку кож ної осо бис тості, не за -
леж но від ста ну здо ров’я, є од ним із най важ ливіших зав дань для
країни. Ад же тіль ки у дійсно інклю зив но му се ре до вищі ко жен змо -
же відчу ва ти зат ре бу ваність сво го існу ван ня. 
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Плетнь о ва Анас тасія Сергіївна
1 курс, гру па МІ*11/16, спеціальність «Міжна род на інфор мація»

На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г., 
к.ю.н., до цент ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації 

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна»

СУ ЧАС НА ПРОБ ЛЕ МА ТИ КА ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ

Інклюзія як освітня кон цепція, що постійно роз ви ваєть ся, і є вкрай
важ ли вою для фор му ван ня політи ки й стра тегій, спря мо ва них на усу -
нен ня при чин і наслідків диск римінації, нерівності та вик лю чен ня.
Розг ля да ють ся пе ре ва ги інклю зив ної освіти для дітей з особ ли ви ми
пот ре ба ми, для інших дітей та для пе да гогів і фахівців.

Inclusive as an educational concept that is constantly evolving and is
critical to the formation of policies and strategies to address the causes and
consequences of discrimination, inequality and exclusion. Advantages of
inclusive education for children with special needs, for other children and for
teachers and specialists.

Ме та інклюзії в освіті по ля гає у ліквідації соціаль ної ізоль о ва -
ності (вик лю чен ня), що є наслідком не га тив но го став лен ня до по нят -
тя різно манітності. Відправ ною точ кою ць о го по нят тя є пе ре ко нан -
ня, що освіта є од ним із ос но во по лож них прав лю ди ни і ос но вою
для більш спра вед ли во го суспільства.

В ос нові терміну «інклю зив на освіта» ле жить соціаль на мо дель
ро зуміння інвалідності, яка трак тує інвалідність, як по нят тя, яке
ево люціонує, і є ре зуль та том взаємодії, яка відбу ваєть ся між людь ми,
які ма ють по ру шен ня здо ров’я, і бар’єра ми, що існу ють у зов ніш -
нь о  му се ре до вищі і яка за ва жає їхній повній та ефек тивній участі
в житті суспільства нарівні з інши ми. Соціаль на мо дель ро зуміння
інвалідності ста ла аль тер на ти вою ме дичній мо делі ро зуміння
інвалідності, яка в пер шу чер гу бу ла спря мо ва на на ко рекцію роз вит -
ку осіб з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку чи осіб з особ ли -
ви ми пот ре ба ми.

Для ро зуміння інклюзії ма ють зна чен ня чо ти ри клю чові ас пек ти:
1. Інклюзія — це про цес. Її слід розг ля да ти як не пе ре рв ний по -

шук ефек тив них спо собів вра ху ван ня пи тан ня ба га то манітності.
Інклюзія нав чає співісну ва ти з відміннос тя ми, які розг ля да ють ся
як сти мул для за о хо чен ня дітей і до рос лих до нав чан ня.

2. Інклюзія спря мо ва на на ви яв лен ня й усу нен ня бар’єрів. Во на
перед ба чає збір, уза галь нен ня і оцінку інфор мації з ве ли кої кіль кості
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різних дже рел з ме тою вдос ко на лен ня освітньої політи ки і прак ти -
ки, за о хо чен ня дітей і до рос лих до нав чан ня.

3. Інклюзія ство рює умо ви для при сут ності, участі та до сяг нень
усіх учнів. Термін «при сутність» оз на чає місце нав чан ня дітей і те,
наскіль ки ре гу ляр но во ни йо го відвіду ють. Термін «участь» опи сує
якість їхнь о го нав чаль но го досвіду і то му ви ма гає вра ху ван ня ду мок
тих, хто нав чаєть ся. Термін «до сяг нен ня» сто суєть ся не ли ше ре -
зуль татів тестів чи ек за менів, а охоп лює та кож ре зуль та ти нав чан ня
в ме жах усіх нав чаль них планів і прог рам (curriculum).

4. Інклюзія ви ма гає підви ще ної ува ги до дітей «гру пи ри зи ку»,
для яких існує вірогідність вик лю чен ня чи низь кої успішності.
Йдеть ся про мо раль ний обов’язок вес ти ре тель не спос те ре жен ня за
гру па ми учнів, які за ста тис ти кою най частіше пот рап ля ють до «гру -
пи ри зи ку», і, за пот ре би, вжи ва ти за ходів для за без пе чен ня їхньої
при сут ності, участі та до сяг нень у сис темі за галь ної освіти.

Для Ук раїни інклю зив на освіта є пе да гогічної інно вацією і в той
же час ви мо гою не ли ше ча су, а й з мо мен ту ра тифікації Кон венції
ООН про пра ва інвалідів — од ним із міжна род них зо бов’язань дер -
жа ви.

Важ ли вим для ро зуміння інклюзії в освіті є інстру мент моніто -
рин гу «Індекс інклюзії», який був роз роб ле ний у 2006 році бри -
тансь ки ми вче ни ми Ме лом Ейнскоу та Тоні Бу том за учас тю гру пи
бри тансь ких пе да гогів, батьків, працівників уп равлінь освіти, уче -
них і предс тав ників гро мадсь ких ор ганізацій лю дей з інвалідністю.
На сь о годні «Індекс інклюзії» пе рек ла де ний на 34 мо ви і ви ко рис -
то вуєть ся у 15 країнах світу. У 2011 році «Індекс інклюзії» був пе рек -
ла де ний на ук раїнсь ку мо ву і, після йо го ап ро бації, був схва ле ний
для ви ко рис тан ня у дошкіль них, за галь но освітніх і про фесійноR
тех  ніч них нав чаль них зак ла дах Ук раїни На у ко воRме то дич ною
комісією з про фесійної пе да гогіки, пси хо логії та змісту про фесій -
ноRтех ніч ної освіти Міністер ства освіти і на у ки, мо лоді та спор ту
Ук раїни.

Пе ре ва ги інклю зив ної освіти для дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми:
— зав дя ки цілесп ря мо ва но му спілку ван ню з од нолітка ми

поліпшуєть ся когнітив ний, мо тор ний, мов ний, соціаль ний та
емоційний роз ви ток дітей;

— ро вес ни ки відігра ють роль мо де лей для дітей з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми;

— ово лодіння но ви ми вміння ми та на вич ка ми відбу ваєть ся
функціональ но;
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— нав чан ня про во дить ся з орієнтацією на сильні якості, здіб -
ності та інте ре си дітей;

— у дітей є мож ли вості для на ла год жен ня дружніх сто сунків зі
здо ро ви ми ро вес ни ка ми й участі у гро мадсь ко му житті.

Пе ре ва ги інклю зив ної освіти для інших дітей:
— діти вчать ся при род но сприй ма ти і то ле ра нт но ста ви ти ся до

людсь ких відміннос тей;
— діти вчать ся на ла год жу ва ти й підтри му ва ти дружні сто сун ки

з людь ми, які відрізня ють ся від них;
— діти вчать ся співробітницт ву;
— діти вчать ся по во ди ти ся нес тан да рт но, бу ти ви нахідли ви ми,

а та кож співчу ва ти іншим.
Пе ре ва ги інклю зив ної освіти для пе да гогів та фахівців:
— вчи телі інклю зив них класів кра ще ро зуміють індивіду альні

особ ли вості учнів;
— вчи телі ово лодіва ють різно манітни ми пе да гогічни ми ме то -

ди ка ми, що дає їм змо гу ефек тив но спри я ти роз вит кові дітей з ура -
ху ван ням їхньої індивіду аль ності;

— спеціалісти (ме ди ки, пе да го ги спеціаль но го профілю, інші
фахівці) по чи на ють сприй ма ти дітей більш цілісно, а та кож вчать -
ся ди ви ти ся на життєві си ту ації очи ма дітей.

Поль о вик Оль га Віталіївна
к. пед. н. до цент ка фед ри соціаль ної ро бо ти, 

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій, polyovik@mail.ru

ІНКЛЮ ЗИВ НИЙ ПІДХІД ЯК ОС НО ВА ОСВІТИ 
ДЛЯ ВСІХ ДІТЕЙ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

Ано тація. У те зах розг ля ну то пе ре ва ги інклю зив ної освіти для ді тей
з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми: зав дя ки цілесп ря мо ва но му спілку -
ван ню з од нолітка ми поліпшуєть ся когнітив ний, мо тор ний, мов ний,
со ціаль ний та емоційний роз ви ток дітей, ро вес ни ки відігра ють роль мо -
де лей для дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, ово лодіння но ви ми
вміння ми та на вич ка ми відбу ваєть ся функціональ но, нав чан ня про во -
дить ся з орієнтацією на сильні якості, здібності та інте ре си дітей,
у дітей є мож ли вості для на ла год жен ня дружніх сто сунків зі здо ро ви ми
ро вес ни ка ми й участі у гро мадсь ко му житті. Впро вад жен ня інтег ро -
ва но го та інклю зив но го нав чан ня пот ре бує ство рен ня відповідно го
освітнь о го се ре до ви ща, за без пе чен ня на у ко во го суп ро во ду, ство рен ня
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нав чаль них прог рам, нав чаль ної ме то дич но го за без пе чен ня. Клю чо вим
фак то ром роз вит ку інклю зив ної освіти має бу ти відповідна підго тов -
ка пе да гогів до ро бо ти з діть ми з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Resume. In theses examined the benefits of inclusive education for children
with special educational needs, through targeted communication with peers
improves cognitive, motor, language, social and emotional development of child -
ren the same age play a role models for children with special educational
needs, learning new abilities and skills is functional, training is to focus on
strengths, abilities and interests of children, the children have opportunities
to build friendships with healthy peers and participation in public life. Imp lemen -
tation of integrated and inclusive education needs to create an appropriate
learning environment, providing scientific support, creating curricula, edu-
cational methodologies. A key factor in the development of inclusive educa-
tion should be on training teachers to work with children with special needs.

Жит тя лю ди ни — най ви ща цінність. Ко ли ж ідеть ся про жит тя
дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми, це ще й ве ли ка відповідальність
суспільства. 

Кож на лю ди на, не за леж но від ста ну здо ров’я, на яв ності фізич -
но го чи інте лек ту аль но го по ру шен ня, має пра во на одер жан ня
освіти, якість якої не різнить ся від освіти здо ро вих лю дей. Цей
прин цип, що відби тий у низці міжна род них до ку ментів, пок ла де -
ний в ос но ву ор ганізації інклю зив но го нав чан ня дітей з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми, кот ре впро вад жуєть ся з ме тою ре алізації їх -
нь о го пра ва ви бо ру нав чаль но го зак ла ду і фор ми нав чан ня за місцем
про жи ван ня із за без пе чен ням усіх не обхідних для ць о го умов.

Спог ля дан ня су час но го суспільства спо ну кає до роз думів про
роль у ць о му суспільстві дітей, які ма ють особ ли вості пси хофізич -
но го роз вит ку, тоб то тих, які ви па да ють із на шо го сте ре о тип но го
уяв лен ня про так зва ну нор мальність. 

Про те ні для ко го не таємни ця, що по ки що на ше суспільство
не те що ігно рує лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми, про те в своєму
ши ро ко му за галі їхніми проб ле ма ми особ ли во не пе рей маєть ся. 

Кон венція ООН про пра ва ди ти ни як до ку мент міжна род но го
рівня ав то ма тич но ви су ває ви мо ги до кож ної дер жа ви що до про ве -
ден ня національ но го за ко но да в ства у відповідність з цією «всесвіт -
нь ою конс ти туцією прав ди ти ни». На ша дер жа ва на ць о му шля ху
ро бить свої прог ре сивні кро ки. За ос танні ро ки на бу ває інтен сив -
но го роз вит ку дер жав на підтрим ка дітей з особ ли вос тя ми пси -
хофізич но го роз вит ку, спри ян ня втілен ню прог ре сив них ідей
у прак ти ку. 
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З ме тою ре алізації дер жав ної політи ки що до за без пе чен ня пра ва
дітей, які пот ре бу ють ко рекції фізич но го та (або) ро зу мо во го роз -
вит ку, та здо бут тя якісної освіти, інтег рацію їх у суспільство шля -
хом зап ро вад жен ня інклю зив но го нав чан ня у за галь но освітніх нав -
чаль них зак ла дах.

Однією із форм нав чан ня дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба-
ми є но ва, але виз на на у ба гать ох країнах світу інклю зив на фор ма
освіти, яка за без пе чує бе зу мов не пра во кож ної ди ти ни нав ча ти ся
у за галь но освітнь о му зак ладі за місцем про жи ван ня із за без пе чен -
ням усіх не обхідних для ць о го умов. В Ук раїні мо дель інклю зив ної
освіти по ча ла на бу ва ти зна чен ня пе ре важ но за ініціати ви гро мадсь -
ких ор ганізацій. 

Інклюзія ( від Inclusion — вклю чен ня) — про цес збіль шен ня
сту пе ня участі всіх гро ма дян у соціаль но му житті. На відміну від
інтег рації, яка відоб ра жає спро бу за лу чи ти учнів з особ ли ви ми пот -
ре ба ми до за галь но освітніх шкіл, інклюзія пе ред ба чає прис то су -
ван ня шкіл, їх за галь ної освітньої філо софії для пот реб усіх учнів.

Інклю зив не нав чан ня — це сис те ма освітніх пос луг, що ба -
зуєть ся на прин ципі за без пе чен ня ос нов но го пра ва дітей на освіту
та пра ва нав ча ти ся за місцем про жи ван ня, яка пе ред ба чає нав чан ня
в умо вах за галь но освітнь о го зак ла ду. З ме тою за без пе чен ня рівно го
дос ту пу до якісної освіти інклю зивні освітні зак ла ди по винні адап -
ту ва ти нав чальні прог ра ми та пла ни, ме то ди та фор ми нав чан ня,
ви ко рис тан ня існу ю чих ре сурсів, парт не р ство з гро ма дою до інди -
віду аль них пот реб дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми. Інклю -
зив на освіта — це про цес, у яко му шко ла на ма гаєть ся відповіда ти
на пот ре би усіх учнів, вно ся чи не обхідні зміни до нав чаль ної прог -
ра ми та ре сурсів, щоб за без пе чи ти рівність мож ли вос тей.

Ос нов ни ми прин ци па ми інклю зив ної освіти є: цінність лю ди -
ни не за ле жить від її здібнос тей і до сяг нень, кож на лю ди на здат на
відчу ва ти і ду ма ти, кож на лю ди на має пра во на спілку ван ня і на те,
щоб бу ти по чу тою, адап тація сис те ми до пот реб ди ти ни, а не нав -
па ки, спра вж ня освіта мо же здійсню ва ти ся тіль ки в кон тексті ре -
аль них взаємос то сунків, всі лю ди пот ре бу ють підтрим ки і друж би
ро вес ників, за до во лен ня індивіду аль них освітніх пот реб кож ної ди -
тини, виз нан ня спро мож ності до нав чан ня кож ної ди ти ни та, від по -
відно, не обхідність ство рен ня суспільством відповідних для ць о го
умов, за лу чен ня батьків до нав чаль но го про це су дітей як рівно -
прав них парт нерів та пер ших вчи телів своїх дітей, ко ма нд ний підхід
у нав чанні та ви хо ванні дітей, що пе ред ба чає за лу чен ня пе да гогів,
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батьків та спеціалістів, складність зав дань по вин на відповіда ти
здібнос тям ди ти ни, рівний дос туп до нав чан ня у за галь но освітніх
зак ла дах та от ри ман ня якісної освіти кож ною ди ти ною, по до лан ня
по тенційних бар’єрів в нав чанні.

Інклю зив на освіта є підхо дом, який до по ма гає адап ту ва ти
освітню прог ра му та нав чаль не се ре до ви ще до пот реб учнів, які від -
різня ють ся своїми нав чаль ни ми мож ли вос тя ми. 

Пе ре ва га ми інклю зив ної освіти для дітей з особ ли ви ми освіт -
німи пот ре ба ми є: зав дя ки цілесп ря мо ва но му спілку ван ню з од но -
літка ми поліпшуєть ся когнітив ний, мо тор ний, мов ний, соціаль ний
та емоційний роз ви ток дітей, ро вес ни ки відігра ють роль мо де лей
для дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, ово лодіння но ви ми
вміння ми та на вич ка ми відбу ваєть ся функціональ но, нав чан ня
про во дить ся з орієнтацією на сильні якості, здібності та інте ре си
дітей, у дітей є мож ли вості для на ла год жен ня дружніх сто сунків зі
здо ро ви ми ро вес ни ка ми й участі у гро мадсь ко му житті. 

Інклю зив не нав чан ня пов ною мірою не є аль тер на ти вою спе -
ціальній освіті, про те во но знач но роз ши рює її мож ли вості. Шко ли
з інклю зив ним нав чан ням ма ють пра цю ва ти у тісно му зв’яз ку із спе -
ціаль ни ми за галь но освітніми нав чаль ни ми зак ла да ми, ви ко рис то ву -
ю чи нап раць о вані ме то ди ки, за лу ча ти до кон суль ту ван ня спе ціа -
лістів із ба га торічним досвідом ро бо ти з та кою ка те горією дітей. 

При ве ден ня сис те ми освітньої ро бо ти у відповідність до пот реб
сім’ї та змісту су час них ко рекційноRосвітніх пос луг, обов’яз ко ве
вклю чен ня батьків в про цес нав чан ня та ви хо ван ня ди ти ни мо же
здійсню ва ти ся тіль ки в кон тексті спіль ної взаємодії пе да гогів,
батьків, пси хо логів, ме дич них працівників, а та кож різних інсти -
туцій, котрі опіку ють ся до лею та ких дітей.
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Ре ме зен ко На талія Во ло ди мирівна
5 курс, спеціальність «Облік і ау дит» 

Інсти ту ту еко номіки та ме не дж мен ту. 
На у ко вий керівник: Іва но ва Ка те ри на Іванівна, 

стар ший вик ла дач Універ си те ту «Ук раїна»

АК ТУ АЛЬНІ ПРОБ ЛЕ МИ СОЦІАЛЬ НО ГО ЗА ХИС ТУ
ІНВАЛІДІВ В УК РАЇНІ

Здійсне но аналіз ак ту аль них проб лем соціаль но го за хис ту інва лі -
дів в Ук раїні та ви яв ле но їх при чи ни. Виз на че но суб’єкти ре алізації
політи ки в цій сфері. 

Клю чові сло ва: соціаль ний за хист інвалідів, ак ту альні проб ле ми,
шля хи по до лан ня. 

Actual problems of social protection of invalids in Ukraine are analysed
and their reasons are specified. Subjects of realisation of a policy in this
sphere are defined. 

Key words: social protection of invalids, actual problems, ways of the
decision of problems. 

Гро ма дя ни з інвалідністю є се ред усіх верств на се лен ня будьR
яко го суспільства. Для Ук раїни проб ле ма соціаль но го за хис ту інва -
лі дів є особ ли во зна чу щою у зв’яз ку зі стійкою тен денцією до зрос -
тан ня част ки інвалідів у за гальній струк турі на се лен ня. Збіль шен ня
кіль кості лю дей з інвалідністю зу мов ле не су пе реч ли вим соціаль -
ноRеко номічним роз вит ком ук раїнсь ко го суспільства, який зни зив
рівень жит тя біль шості лю дей, не за довіль ним ста ном сис те ми охо -
ро ни здо ров’я, не дос татнь ою без пе кою та охо ро ною праці, низь -
ким рівнем еко логічної куль ту ри, на явністю різно манітних ка -
таклізмів — при род них, еко логічних, воєнних. 

Обов’яз ком дер жа ви і суспільства є за без пе чен ня на леж но го
соціаль но го за хис ту і підтрим ки, соціаль ної інтег рації, ство рен ня
рівних мож ли вос тей для са мо ре алізації, пов ноцінно го жит тя, здо -
бут тя освіти і пра цев лаш ту ван ня, до лу чен ня інвалідів до ду хов но го,
куль тур но го, спор тив но го жит тя. 

Політи ка що до інвалідів бу ла пе ре важ но па сив ною — ма те ріаль -
на підтрим ка, дер жавні пенсії, мож ливість пра цю ва ти на спе ціалі -
зо ва них підприємствах ор ганізацій інвалідів. Осо би з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми бу ли поз бав лені дос ту пу до ба гать ох соціаль них благ
нарівні зі здо ро ви ми людь ми. На ше суспільство по вин но усвідом -
лю ва ти, що са ме йо му потрібно прис то со ву ва тись до пот реб
інвалідів, а не нав па ки. 
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В Ук раїні ко жен 18Rй гро ма дя нин — інвалід, тоб то лю ди на, яка
пот ре бує до по мо ги та підтрим ки від дер жа ви не ли ше в гро шо во му
еквіва ленті, а й особ ли во го пла ну ван ня жит ла, об лаш ту ван ня
під’їздів, гро мадсь ко го транс пор ту, за без пе чен ня технічни ми та
інши ми за со ба ми ре абілітації, ви ро ба ми ме дич но го приз на чен ня,
спри ян ня у здо бутті освіти, про фесійних знань, пра цев лаш ту ван ня,
ме дич них і куль тур них пос луг. Ши ро кий спектр проб лем лю дей з
інвалідністю в Ук раїні свідчить про не обхідність по си ле ної і комп -
ле кс ної ува ги з бо ку дер жа ви й суспільства. 

Су час на сис те ма соціаль но го за хис ту інвалідів охоп лює не ли -
ше дер жав ну соціаль ну до по мо гу та пенсійне за без пе чен ня, сис те му
пільг і ком пен сацій та соціаль ноRпо бу то ве обс лу го ву ван ня, але
й вклю чає охо ро ну здо ров’я, освіту та зай нятість осіб з інвалід ніс -
тю, а та кож соціаль ну і про фесійну ре абілітацію та соціаль ну інтег -
рацію в суспільство. Тоб то соціаль ний за хист осіб з інвалідністю
вклю чає не ли ше ма теріальні пи тан ня, а й весь спектр проб лем
і пот реб людсь ко го жит тя. 

Ди наміка зрос тан ня пенсійних і соціаль них вип лат інвалідам
є не дос татнь ою для їх соціаль но го за хис ту, ад же осо би з об ме же ни -
ми мож ли вос тя ми про дов жу ють за ли ша ти ся най менш за без пе че -
ни ми ка те горіями на се лен ня в Ук раїні. Та кий стан свідчить про не -
обхідність не тіль ки підви щен ня соціаль них вип лат інвалідам, але
й про зміну тех но логії їх роз ра хун ку та на дан ня. 

Місцеві ор га ни вла ди ма ють вжи ти відповідних за ходів для ос на -
щен ня ав то бус них, тро лей бус них і трам вай них марш рутів при наймні
од ним транс по рт ним за со бом для пе ре ве зен ня лю дей з об ме же ни ми
фізич ни ми мож ли вос тя ми. Не обхідно та кож здійсню ва ти за купівлю
залізнич них па са жирсь ких ва гонів, мак си маль но прис то со ва них
для пе ре ве зен ня цієї ка те горії осіб. Пот ре бує ор ганізації служ ба суп -
ро вод жен ня інвалідів в ае ро пор тах та вок за лах, за без пе чен ня без пе -
ребійної ро бо ти ліфтів та інших технічних за собів, приз на че них для
інвалідів у візках та інших ма ло мобіль них груп на се лен ня. 

В Ук раїні близь ко 120 діючих Все ук раїнсь ких гро мадсь ких ор -
ганізацій, які предс тав ля ють інте ре си різних ка те горій інвалідів,
цілесп ря мо ва но і пос ту по во зміню ючи їх жит тя на кра ще. За до по -
мо гою гро мадсь ких ор ганізацій інваліди ма ють змо гу от ри ма ти
певні соціальні та ре абілітаційні пос лу ги, інфор мацію про свої пра -
ва, піль ги, соціальні га рантії. 

Гро мадські об’єднан ня інвалідів ство рю ють ся для їх соціаль но -
го за хис ту, куль тур ної та спор тив ної ро бо ти, про фесійної, тру до вої,
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ме дич ної, пси хо ло гоRпе да гогічної ре абілітації, на дан ня умов для
пов ноцінно го жит тя то що.

Ри бак Ок са на Ярос лавівна 
сту де нт ка 4 кур су нап ря му підго тов ки «Соціаль на ро бо та»,

Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни. 
На у ко вий керівник: За ку си ло Ок са на Юріївна, 

стар ший вик ла дач ка фед ри фізич ної ре абілітації 
та соціаль но го за без пе чен ня

ОС НОВНІ НАП РЯ МИ РО БО ТИ ШКІЛЬ НО ГО ПСИ ХО ЛО ГА
З ДІТЬ МИ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

Ано тація: У те зах висвітле но ос новні нап ря ми ро бо ти пси хо ло га
з діть ми*інваліда ми в умо вах нав чаль но*ви хов но го зак ла ду.

Ос новні по нят тя: інклю зив не нав чан ня, де за дап тація, соціаліза -
ція, пси ходіаг нос ти ка, ко рекція, асер тивність.

Anotation: The theses based on directions of the work of psychologist
with disabled children in terms of educational institution.

Keywords: inclusive education, exclusion, socialization, psychological
diagnostics, correction, assertiveness.

В ор ганізації інклю зив но го нав чан ня дітей з особ ли ви ми освіт -
німи пот ре ба ми відіграє провідну роль шкіль ний пси хо лог. Са ме,
він до по ма гає виз на чи ти чин ни ки, які не га тив но впли ва ють на
здатність дітей до нав чан ня і са мо ко нт ро лю, вис ту пає екс пер том
у про ве денні як оціню ван ня роз вит ку, так і перс пек тив си ту ації най -
б лиж чо го роз вит ку, роз роб ляє індивіду альні або гру пові ре ко мен -
дації, бе ре участь у роз робці нав чаль них планів, здійснює пси хо -
логічну підтрим ку батьків. 

Ро бо та пси хо ло га з діть ми з особ ли ви ми пот ре ба ми охоп лює
низ ку проб лем: низь ка са мо оцінка, нев пев неність у собі; три вож -
ність, на явність страхів; труд нощі про це су ко мунікації; нес табіль -
ність пси хо е моційно го ста ну; роз ба лан су ван ня са мо ре гу ляції; де за -
дап тація; по чут тя за леж ності від ото чу ю чих; по чут тя без надійності,
при ре че ності та ін., для вирішен ня яких він має ре алізо ву ва ти різні
нап ря ми ро бо ти. 

Пси хо логічне досліджен ня влас ти вос тей осо бис тості здійс ню -
єть ся шля хом діаг нос тич ної ро бо ти за до по мо гою відповідних пси -
ходіаг нос тич них ме то дик. Во на пе ред ба чає пер ший діаг нос тич ний
зріз, ме та яко го ви я ви ти рівень роз вит ку досліджу ва ної влас ти вості
осо бис тості, та дру гий діаг нос тич ний зріз, який по ка зує ефек тив ність
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ко рекційної ро бо ти. Для досліджен ня влас ти вості осо бис тості
підби раєть ся мінімум три пси ходіаг нос тичні ме то ди ки, що ви ко -
рис то ву ють ся як під час пер шо го, так і під час дру го го діаг нос тич -
них зрізів. 

У ме жах діаг нос тич ної ро бо ти пси хо ло гоRпе да гогічно го суп ро -
во ду дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми про по ну ють ся для ви ко рис тан -
ня такі пси ходіаг нос тичні ме то ди ки: ме то ди ка М. Ку на; ме то ди ка
досліджен ня три вож ності Спілбер ге ра; ме то ди ка «Шка ла три вож -
ності»; ме то ди ка вив чен ня рівня три вож ності Тей ло ра; ме то ди ка
діаг нос ти ки осо бис тості на мо ти вацію до успіху (Т. Елерс); ме то ди -
ка діаг нос ти ки міжо со бистісних відно син Т. Лірі; опи ту валь ник
«Роль індивіда в групі» (Ки ри люк, Ве лич ко, Кар пиєвич); опи ту -
валь ник САН; шка ла коль о ро во го діапа зо ну Лу тошкіна; діаг нос ти -
ка рівня нев ро ти зації Л. І. Вас сер ма на; експрес діаг нос ти ка нев ро -
за К. Хе ка і Х. Хес са; шка ла ЯRкон цепції Тен нессі; шка ла
ЯRкон цепції ПірсаRХарріса; ме то ди ка досліджен ня «Не закінчені
ре чен ня» Сак са і Леві; тест нер во воRпсихічної адап тації; ме то ди ка
«Ціннісні орієнтації» М. Рокіча; діаг нос ти ка са мо оцінки психічних
станів по Г. Ай зен ку; ме то ди ка діаг нос ти ки по каз ників і форм аг -
ресії А. Бас са і А. Даркі; тест фруст рації С. Ро зе нц вей га то що.

Ко рекційний нап ря мок ро бо ти пси хо ло га вклю чає в се бе сис -
те му за ходів, які спря мо вані на ко рекцію осо бистісних про явів по -
ведінки та роз ви ток осо бис тості клієнта за до по мо гою спеціаль них
за собів пси хо логічної ко рекції (індивіду альні ко рекційні за нят тя,
тренінги, ділові ігри). 

При ро боті з діть ми з особ ли ви ми пот ре ба ми в рам ках гру по вої
ро бо ти з ме тою ко рекції по ведінки та осо бистісних про явів ор -
ганізо ву ють ся: тренінг спілку ван ня; тренінг ефек тив ної соціаль ної
взаємодії; тренінг підви щен ня впев не ності в собі; тренінг зни жен -
ня три вож ності та по до лан ня страхів; тренінг роз вит ку на ви чок
емоційної са мо ре гу ляції; тренінг кре а тив ності; тренінг асер тив -
ності; тренінг са мо ст ве рд жен ня; тренінг осо бистісно го рос ту та ін.

Індивіду альні ко рекційні за нят тя про во дять ся індивіду аль но з ди -
ти ною з особ ли ви ми пот ре ба ми і яв ля ють со бою су купність технік та
вправ, які спря мо вані на ко рекцію по ведінки та осо бис тості ди ти ни.

Кон суль таційна ро бо та здійснюєть ся в ме жах індивіду аль них
кон суль тацій з діть миRінваліда ми з ме тою вирішен ня осо бистісних
проб лем.

Пси хо логічна просвіта пе ред ба чає про ве ден ня за ходів та вис ту пи
пе ред уч ня ми з пев ної проб ле ма ти ки. Діти з особ ли ви ми пот ре ба ми
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бе руть участь у за хо дах просвітниць ко го ха рак те ру ра зом з інши ми
уч ня ми нав чаль но го зак ла ду. 

От же, існу ючі нап ря ми ро бо ти пси хо ло га з діть ми з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми спри я ти муть інклю зив но му нав чан ню за умо ви їх
комп  ле кс но го зас то су ван ня та індивіду аль но го підхо ду до кож но го уч -
ня, що, в своє чер гу, спри я ти ме, в кінце во му ре зуль таті, нор маль но му
роз вит ку та соціалізації ди ти ни в умо вах нав чаль ноRви хов но го зак ла ду.
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КОМ ПЕ ТЕНТНІСНО ОРІЄНТО ВА НА ПІДГО ТОВ КА 
МАЙ БУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ

На у ко во обґрун то ва но особ ли вості та спе цифіку ком пе тентнісно
орієнто ва ної підго тов ки май бутніх фахівців з фізич ної ре абілітації. Роз -
к ри то пе да гогічні умо ви ре алізації ць о го про це су. До ве де но не обхід ність
зас то су ван ня ком пе тентнісно го підхо ду в нав чаль но му про цесі ВНЗ. Ак -
цен то ва но ува гу на про фесійній підго товці май бутніх фахівців з фізич ної
ре абілітації на за са дах ком пе тентнісно орієнто ва но го нав чан ня. 

The article features scientifically substantiated and specific competency
oriented training of future specialists in physical rehabilitation. Revealed pe -
da gogical conditions of realization of this process. The necessity of the use of
competency approach in the classroom universities. The attention to the trai -
ning of future specialists of physical rehabilitation on the basis of competency
based learning.

Про фесійна підго тов ка май бутніх фахівців з фізич ної ре абілі -
тації розг ля даєть ся не ли ше як пе да гогічна, а й соціаль на проб ле ма,
ак ту альність якої зу мов ле на су час ни ми соціаль ноRеко номічни ми пе-
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рет во рен ня ми в су час но му суспільстві, які ак тивізу ва ли не обхід ність
збе ре жен ня, зміцнен ня та віднов лен ня здо ров’я на се лен ня Ук раїни.

В умо вах онов лен ня змісту ви щої освіти ак ту аль ною пос тає
проб ле ма ефек тив ної про фесійної підго тов ки май бутніх фахівців
з фізич ної ре абілітації, які змо жуть лег ко прис то су ва ти ся до змін -
них умов сь о го ден ня, бу ти ком пе те нт ни ми та кон ку рен то сп ро мож -
ни ми на рин ку праці. Ад же су час не суспільство, що ха рак те ри зу -
єть ся прог ре сив ним зни жен ням ста ну здо ров’я ук раїнців, пот ре бує
ви со кок валіфіко ва них і ком пе те нт них фахівців з фізич ної ре абілі -
тації як на дер жав но му, так і регіональ но му рівнях. На разі ство рен -
ня оп ти маль них умов для життєдіяль ності лю дей, які пот ре бу ють
віднов лен ня втра че но го кон так ту з довкіллям, ко рекції та нас туп -
ної пси хо ло гоRпе да гогічної ре абілітації, тру до вої адап тації й інтег -
рації в соціум, на ле жить до пер шо чер го вих дер жав них зав дань. Про
це йдеть ся в зат ве рд женій Ука зом Пре зи ден та Ук раїни ціль овій
комп лексній прог рамі «Фізич не ви хо ван ня — здо ров’я нації». 

Із по зицій сь о го ден ня, про фесійна підго тов ка май бутніх
фахівців із фізич ної ре абілітації має но си ти ви пе ред жу валь ний ха -
рак тер, ура хо ву ва ти ба га торівневість ви щої про фесійної фізкуль -
тур ної освіти, а та кож орієнту ва ти ся на перс пек ти ви роз вит ку га -
лузі знань «Освіта». Спектр функціональ них обов’язків фахівця
з фізич ної ре абілітації ду же ши ро кий та вклю чає такі, як: обс те жен -
ня пацієнтів із ме тою ви яв лен ня ру хо вих дис функцій і виз на чен ня
ру хо во го по тенціалу, роз роб ка й ви ко нан ня індивіду аль но го пла ну
фізич ної ре абілітації у співпраці з інши ми фахівця ми (ліка ря ми,
соціаль ни ми працівни ка ми, пси хо ло га ми, вчи те ля ми, тре не ра ми)
та пацієнтом, ор ганізація ро бо ти з профілак ти ки зах во рю вань лю -
дей, до по мо га їм в ово лодінні ос но ва ми куль ту ри здо ров’я і фор му -
ван ня здо ро во го спо со бу жит тя; за без пе чен ня соціаль но го за хис ту
прав гро ма дян в пи тан нях охо ро ни здо ров’я та ін. Ком пе те нт ний
фахівець з фізич ної ре абілітації освітньоRкваліфікаційно го рівня
ба ка лавр і магістр здат ний на да ва ти пос лу ги з комп лек су за ходів
спор тив ноRоз до ров чо го ха рак те ру, спря мо ва них на ре абілітацію та
адап тацію до нор маль но го соціаль но го се ре до ви ща лю дей з об ме же -
 ни ми мож ли вос тя ми, по до лан ня пси хо логічних бар’єрів, що пе ре -
ш ко д жа ють відчут тю пов ноцінно го жит тя, а та кож свідо мої не об хід -
ності сво го осо бис то го внес ку в соціаль ний роз ви ток суспільства.
Оскіль ки ком пе те нт ний фахівець з адап тив ної фізич ної куль ту ри
здат ний за без пе чи ти пе рет во рен ня осо бис тості хво ро го чи інваліда
з па сив но го спос теріга ча та очіку ва ча кра щих умов на ак тив но го
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учас ни ка спор тив но го ру ху; ста ти роз роб ни ком стра тегії спор тив -
ної ме ди ци ни, соціаль ної, пси хо логічної та фізич ної ре абілітації,
по чи на ю чи з ранніх стадій зах во рю ван ня або травм.

Підви щен ня якісної підго тов ки май бутніх фахівців із фізич ної
ре абілітації вба чаємо че рез впро вад жен ня ком пе тентнісно го підхо -
ду в нав чанні. Ос танній за без пе чить фор му ван ня ком пе те нт но го
фахівця із фізич ної ре абілітації з комп лек сом за галь них і фа хо вих
ком пе те нт нос тей.

Ком пе тентнісний підхід відоб ра жає інтег раль ний про яв про -
фесіоналізму, в яко му поєдну ють ся еле мен ти про фесійної і за галь -
ної куль ту ри осо бис тості, досвід фа хо вої підго тов ки, діяль ності та
твор чості, що конк ре ти зу ють ся пев ною сис те мою знань, умінь, го -
тов ності до про фесійно го вирішен ня пос тав ле них зав дань та проб -
лем. Тож зас то су ван ня ком пе тентнісно го підхо ду ста вить на пер ше
місце не сфор мо ваність у сту ден та сис те ми знань, а йо го вміння
зас то со ву ва ти на буті знан ня, розв’язу ва ти проб ле ми, що ви ни ка ють
у пізна вальній діяль ності, сфері про фесійних та осо бис тих взаємо -
відно син. Ком пе тентнісно орієнто ва на підго тов ка май бутніх фахів -
ців з фізич ної ре абілітації зміщує ак цен ти з про це су наг ро мад жен ня
нор ма тив но виз на че них знань, умінь і на ви чок у пло щи ну фор му -
ван ня й роз вит ку в них здат ності прак тич но діяти і твор чо зас то со -
ву ва ти на буті знан ня й досвід у різних си ту аціях, що пот ре бує від
вик ла да ча зміщен ня ак центів у нав чаль ноRви ховній діяль ності
з інфор маційної до ор ганізаційноRуп равлінсь кої пло щи ни. За цих
умов змінюєть ся і мо дель по ведінки сту ден та — дослідниць коRак -
тив на са мостійна діяльність при хо дить на зміну па сив но му зас -
воєнню знань, а нав чаль ний про цес на би рає функцій роз ви валь но -
го. Са ме то му ком пе тентнісний підхід пе ред ба чає та кий вид змісту
освіти, який не зво дить ся до знаннєвоRорієнто ва но го ком по нен та,
а пе ред ба чає цілісний досвід вирішен ня життєвих проб лем, ви ко -
нан ня клю чо вих функцій, соціаль них ро лей, ком пе тенцій.

Пе да гогічни ми умо ва ми ре алізації ком пе тентнісно орієнто ва ної
підго тов ки май бутніх фахівців з фізич ної ре абілітації у ВНЗ, виз на -
чаємо: зміщен ня ак центів у нав чаль ноRви ховній діяль ності ви к ла да -
чів із інфор маційної до ор ганізаційноRуп равлінсь кої; фор му ван ня
в сту дентів за галь них і фа хо вих ком пе те нт ності як досвіду діяль -
ності в сфері фізич ної ре абілітації; зас то су ван ня інно ваційних інте -
рак тив них форм і ме тодів нав чан ня.

Ре алізація ком пе тентнісно го підхо ду у про цесі підго тов ки май -
бутніх фахівців з фізич ної ре абілітації у ВНЗ пот ре бує знач них зу силь
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про фе сорсь коRвик ла даць ко го скла ду з виз на чен ня сис те ми фа хо -
вих ком пе те нт нос тей, які ма ють бу ти сфор мо вані у май бутнь о го
фахівця, ви ок рем лен ня їх змісту та кри теріїв, які б да ли змо гу виз -
на ча ти рівень сфор мо ва ності про фесійної ком пе те нт ності.

Се ре динсь ка К.І.
V курс, гр. ФН*51/16, 

спеціальність «Фінан си, банківсь ка спра ва та стра ху ван ня»
Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ру дюк Л.В.
до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

ПРОБ ЛЕ МИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
СТУ ДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Дослідже но те о ре тичні та прак тичні ас пек ти су час них проб лем,
що існу ють у вітчиз няній сис темі соціаль но*пе да гогічної ре абілітаціі
дітей*інвалідів на рівні суспільства в ціло му. Здійсне но аналіз су час но -
го ета пу роз вит ку соціаль ної ре абілітації дітей*інвалідів в Ук раїні.
Виз на че но за хо ди що до віднов лен ня соціаль но го ста ту су сту дентів з
інвалідністю, за без пе чен ня соціаль ної адап тації у суспільстві, до сяг -
нен ня пев ної соціаль ної не за леж ності.

Theoretical and practical aspects of contemporary problems existing in
the national system of socio*pedagogical rehabilitation of children*invalids
at the level of society as a whole. The analysis of the present stage of devel-
opment of social rehabilitation of disabled children in Ukraine. Identified
measures to restore the social status of students with disabilities, social adap-
tation in society, the achievement of a certain social independence.

Вста нов ле но, що соціаль на ре абілітація дітей з інвалідністю —
склад ний і ба га тог ран ний про цес. В Ук раїні існує комп лекс проб лем
пов’яза них з інтег рацією дітейRінвалідів в суспільство. Став лен ня
суспільства до дітей з інвалідністю є пев ним міри лом йо го цивілізо -
ва ності. Го лов не зав дан ня ре абілітації дітейRінвалідів — нев пин на
гу манізація суспіль ної свідо мості. Ве ли ку роль у ре абілітації дітей
з інвалідністю, ство рен ня бла го по луч них соціаль них умов для нор -
маль ної життєдіяль ності лю дей з інвалідністю відіграє рівень усві -
дом лен ня важ ли вості цієї проб ле ми в суспільстві. На те перішній
час про цес соціалізації є пред ме том досліджен ня фахівців ба гать ох
га лу зей на у ко во го знан ня. Пси хо ло ги, філо со фи, соціоло ги, пе да -
го ги, соціальні пси хо ло ги розк ри ва ють різні ас пек ти ць о го про це -
су, досліджу ють ме ханізми, ета пи та стадії, чин ни ки соціалізації.
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Од нак проб ле ми соціалізації дітейRінвалідів у вітчиз няній на у ковій
літе ра турі є пред ме том спеціаль но го досліджен ня ма ло го ко ла до -
слідників. Хоч проб ле ма соціалізації дітейRінвалідів (сту ден тівRін -
ва лідів) ду же ак ту аль на як в те о ре тич но му, так і в прак тич но му
відно шенні. Як свідчать дані Всесвітньої ор ганізації охо ро ни здо -
ров’я (ВО ОЗ), всь о го в світі близь ко 200 мільйонів дітей з інва -
лідністю. Слід заз на чи ти, у нашій країні, як і в усь о му світі, прос те -
жуєть ся тен денція зрос тан ня кіль кості дітейRінвалідів. 

Ре зуль та ти аналізу літе ра ту ри з пи тань соціаль ної ре абілітації
дітей з інвалідністю засвідчу ють, що сім’я, на сь о годні, є провідним
ком по нен том соціалізації дітей з інвалідністю. Фор му ван ня інди -
віду аль ності, її соціалізація з ура ху ван ням по тенційних мож ли вос -
тей і пот реб кож ної ди ти ни го лов не зав дан ня не тіль ки суспільства,
а на сам пе ред, сім’ї. То му, по бу до ва взаємозв’язків ди ти ни з мікроR
і мак ро се ре до ви щем, роз ви ток її збе ре же них пси хофізич них мож -
ли вос тей шля хом роз ши рен ня сфе ри спілку ван ня, ор ганізація
дозвілля, твор чої та ігро вої діяль ності, до по мо ги у са мо обс лу го ву -
ванні і пе ре су ванні, за без пе чен ня ліка ми і про дук та ми хар чу ван ня,
ор ганізація оз до ров лен ня за без пе чуєть ся у повній мірі в то му ви -
пад ку, ко ли ди ти на пе ре бу ває в сім’ї, а не в інтер нат но му зак ладі, де
на сь о годні ство рені не найк ращі умо ви для успішної соціалізації
ди ти ни з інвалідністю. Діти з інвалідністю — це не тіль ки дітиRін -
валіди з різни ми фізич ни ми ва да ми зі збе ре же ним інте лек том, це
і діти з різни ми пси хофізич ни ми ва да ми, які не ма ють ста ту су ін ва -
ліда, про те, пот ре бу ють не мен шої ува ги, індивіду аль но го підхо ду
та інтег рації в єди ний освітній простір. Проб ле ми пов’язані з інтег -
рацією дітей з інвалідністю в єди ний освітній простір, на сам пе ред,
ви ни ка ють то му, що дер жав на політи ка що до та ких дітей ма ло -
ефек тив на. Відсутність ме то дич ноRосвітніх прог рам та не дос татнє
за без пе чен ня кваліфіко ва ни ми спеціаліста ми у сфері освіти, не да -
ють повністю ре алізу ва ти освітні пот ре би да ної ка те горії дітей, що,
зви чай но, не сприяє успішній соціалізації дітей з інвалідністю.
Про те інтег рація ви ще оз на че ної ка те горії дітей у єди ний освітній
простір яви ще без за пе реч не і ви ма гає ли ше ча су. Слід заз на чи ти,
що інвалідність у дітей оз на чає суттєве об ме жен ня життєдіяль ності,
во на сприяє соціальній де за дап тації, яка обу мов ле на по ру шен ня ми
у роз вит ку, труд но ща ми у са мо обс лу го ванні, спілку ванні, прид банні
про фесійних на виків. Зас воєння діть миRінваліда ми соціаль но го
досвіду, вклю чен ня їх в існу ю чу сис те му суспіль них відно шень по -
тре бує від суспільства пев них до дат ко вих за ходів, за собів та зу силь
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(це мо жуть бу ти спеціальні прог ра ми, цент ри по ре абілітації, уч бові
зак ла ди, ВНЗ). Соціаль на ре абілітація ди ти ниRінваліда — це комп -
лекс за ходів, спря мо ва них на відтво рен ня по ру ше них чи втра че них
ди ти ною суспіль них зв’язків та відно син. Ме тою соціаль ної ре -
абілітації є віднов лен ня соціаль но го ста ту су ди ти ни, за без пе чен ня
соціаль ної адап тації у суспільстві, до сяг нен ня пев ної соціаль ної не -
за леж ності.

От же, іде о логія інклю зив но го нав чан ня у ВНЗ вик лю чає будьRяку
диск римінацію сту дентів, за без пе чує рівне став лен ня до всіх, вод но-
час ство рює не обхідні умо ви для сту дентів з інвалідністю. Так, сту -
ден ти з інвалідністю мо жуть от ри му ва ти в ау ди торіях та кий со -
ціаль ний досвід, як і їх здо рові од нолітки. В та ких умо вах сту ден ти
без вад уже з ран нь о го віку по чи на ють ро зуміти, з яки ми труд но ща -
ми зіштов ху ють ся лю ди з інвалідністю, ста ють чут ли ви ми до пот -
реб інших, ми ло сердніши ми, то ле рантніше сприй ма ють людські
відмінності, на бу ва ють впев не ності, що ко жен мо же по до ла ти пе -
реш ко ди і до сяг ти успіху. На явність у зви чайній ау ди торії сту ден та
з інвалідністю стає однією з умов спри ян ня осо бистісно го роз вит ку
од нолітків та сприяє успішній соціалізації сту дентів з інвалідністю.

Сол тис Пи лип Юрійо вич
сту дент VI кур су, гру па МІ*61, 

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна». 
На у ко вий керівник: Дабіжа В.В.,

до цент ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації

ВАЖ ЛИВІСТЬ ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ 
ДЛЯ СОЦІАЛЬ НОЇ АДАП ТАЦІЇ ЛЮ ДЕЙ 

З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ 

У те зах розг ля даєть ся пи тан ня соціаль ної інклюзії лю дей з особ -
ли вим пот ре ба ми че рез роз ви ток та мо дернізацію освітньої прог ра ми.
Зроб ле но те о ре тич ний розбір по нят тя «інклю зив на освіта» та
висвітле но її важ ливість на фоні знач ної кіль кості дітей з особ ли ви ми
пот ре ба ми. Опи сані ос новні за са ди ре алізації уч бо во го про це су. 

The theses deals with the essence and peculiarities of inclusive educa-
tion. It presents the theoretical analysis of the term «inclusion» and so -
cial*pedagogical conditions of social adoption of children with special needs
into the inclusive educational аіr. It is said that one of the main directions of
the state policy of Ukraine is creation of the inclusive educational aіr. The
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number of children which needs special education is growing. Such children
need social adoption and integration into active social life. It is underlined
that manу state documents concerning the education of children with special
needs are adopted.

Інклюзія лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми в су час ну освітню
сис те му є ней мовірно важ ли вим кро ком на шля ху роз вит ку со -
ціуму. Як бу ло ска за но у не давнь о му звіті Євро пейсь ко го пар ла мен -
ту: те, як суспільство відно сить ся до своїх найс лаб ших членів, у то -
му числі до лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми, го во рить про політи ку
дер жа ви в ціло му. А як на мою дум ку, то ще й про освітньоRкуль тур -
ний роз ви ток суспільства в ціло му.

От же, інклюзія лю дей з інвалідністю в уч бо вий про цес є уні -
каль ною за да чею для ук раїнсь ких пе да гогів, вирішен ня якої при не -
се значні пло ди в ви хо ванні учнів без особ ли вих пот реб, а са ме зро -
щен ня та ких якос тей, як тер пимість та взаємо по ва га, а та кож
лік відація соціаль ної ізоль о ва ності, що є наслідком не га тив но го
став лен ня до різно манітності. По бу до ва відно син у та ких уч бо вих
ко лек ти вах по вин на бу ду ва ти ся не з по зиції си ли, але лю дя ності. 

Важ ли вим ас пек том інклюзії в освітній про цес інвалідів є став -
лен ня пра виль но го відно шен ня до них. Оскіль ки інвалідність це
нор маль не яви ще, по ши ре не у всіх без вик лю чен ня країнах світу,
такі лю ди пот ре бу ють не ува ги без по се редньо до се бе, а до своїх
пот реб, та ких як за без пе чен ня мож ли вості віль но го пе ре су ван ня,
за нять спор том — оскіль ки це для них життєво не обхідно. Як що
лю ди на з ди ти н ства ба чить, що пот ре би інвалідів за без пе чу ють ся
на рівні з її пот ре ба ми, це фор мує відно шен ня до них як до нор -
маль но го чле на соціуму, що і є істи ною.

В ос но ву інклю зив ної освіти пок ла де на іде о логія, яка вик лю -
чає будьRяку диск римінацію учнів, але в той же час ство рює відпо -
відні умо ви для от ри ман ня якісної освіти для та ких дітей. Інклю -
зив на освіта виз нає, що всі діти мо жуть пов ноцінно нав ча ти ся, а їх
відмінні особ ли вості гідні по ва ги та є дже ре лом нав чаль но го
досвіду для усіх учас ників нав чаль ноRви хов но го про це су.

Інклю зив на освіта — це освітня тех но логія, яка пе ред ба чає
нав чан ня й ви хо ван ня дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми у зви чай но му
нав чаль ноRви хов но му зак ладі, де ство рені відповідні умо ви для за -
без пе чен ня мак си маль ної ефек тив ності нав чаль но го про це су.

Та ким чи ном, для ро зуміння інклюзії ма ють зна чен ня чо ти ри
клю чові ас пек ти: 1. Інклюзія — це про цес. Її слід розг ля да ти як
непе ре рв ний по шук ефек тив них спо собів вра ху ван ня пи тан ня
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бага то манітності. Інклюзія нав чає співісну ва ти з відміннос тя ми,
які розг ля да ють ся як сти мул для за о хо чен ня дітей і до рос лих до
нав чан ня. 2. Інклюзія спря мо ва на на ви яв лен ня й усу нен ня
бар’єрів. Во на пе ред ба чає збір, уза галь нен ня і оцінку інфор мації
з ве ли кої кіль кості різних дже рел з ме тою вдос ко на лен ня освітньої
політи ки і прак ти ки, за о хо чен ня дітей і до рос лих до нав чан ня.
3. Інклюзія ви ма гає підви ще ної ува ги до дітей «гру пи ри зи ку», для
яких існує вірогідність вик лю чен ня чи низь кої успішності. Йдеть ся
про мо раль ний обов’язок вес ти ре тель не спос те ре жен ня за гру па ми
учнів, які за ста тис ти кою най частіше пот рап ля ють до «гру пи ри зи -
ку», і, за пот ре би, вжи ва ти за ходів для за без пе чен ня їхньої при сут -
ності, участі та до сяг нень у сис темі за галь ної освіти.

Інклюзія як освітня кон цепція постійно роз ви ваєть ся, і є вкрай
важ ли вою для фор му ван ня політи ки й стра тегій, спря мо ва них на усу-
нен ня при чин і наслідків диск римінації, нерівності та вик лю чен ня.

Важ ли вим для ро зуміння інклюзії в освіті є інстру мент моніто -
рин гу »Індекс інклюзії», який був роз роб ле ний у 2006 році бри -
тансь ки ми вче ни ми Ме лом Ейнскоу та Тоні Бу том за учас тю гру пи
бри тансь ких пе да гогів, батьків, працівників уп равлінь освіти, уче -
них і предс тав ників гро мадсь ких ор ганізацій лю дей з інвалідністю.
На сь о годні «Індекс інклюзії» пе рек ла де ний на 34 мо ви і ви ко рис -
то вуєть ся у 15 країнах світу. У 2011 році «Індекс інклюзії» був пе рек -
ла де ний на ук раїнсь ку мо ву і, після йо го ап ро бації, був схва ле ний для
ви ко рис тан ня у дошкіль них, за галь но освітніх і про фесійноRтех ніч -
них нав чаль них зак ла дах Ук раїни На у ко воRме то дич ною комісією
з про фесійної пе да гогіки, пси хо логії та змісту про фесійноRтех -
нічної освіти Міністер ства освіти і на у ки, мо лоді та спор ту Ук раїни.

На сь о годні не має спіль ної уз год же ної терміно логії ка те горій
дітей з інвалідністю та/або особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми як на
міжна род но му, так і на національ но му рівні. Так, в ук раїнсь ко му за -
ко но давстві ви ко рис то ву ють ся різні терміни: «діти/лю ди з по ру -
шен ня ми ро зу мо во го та/або фізич но го роз вит ку», «діти/лю ди з не -
пов но сп равністю», «діти/лю ди з ро зу мо вою відсталістю», «осо би
з особ ли ви ми пот ре ба ми», «діти з особ ли вос тя ми психічно го та фі -
зич но го роз вит ку» то що.

Про те, ке ру ю чись за сад ни чи ми прин ци па ми соціаль ної мо делі
ро зуміння інвалідності та ос танніми до ку мен та ми Кабіне ту Мі -
ністрів Ук раїни, Міністер ства освіти і на у ки Ук раїни у сфері ін клю -
зив но го нав чан ня, про по нуєть ся до ви ко рис тан ня термін «діти
(учні) з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми». Да ний термін — special
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education needs (SEN) — та кож ши ро ко ви ко рис то вуєть ся країна -
миRчле на ми Ор ганізації еко номічно го роз вит ку та співпраці й ура хо-
вує дітей, які ма ють труд нощі в нав чанні, що пов’язані з по ру шен ня-
ми пси хофізич но го роз вит ку, та дітей із соціаль но враз ли вих груп.

На мою дум ку про цес інклюзії лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми
є важ ли вим для суспільства в ціло му, яв ляєть ся пи тан ням честі та
гідності для кож но го ок ре мо го гро ма дя ни на, а ре зуль та том пок ра -
щен ня умов для цих лю дей при не се ре зуль та ти у виг ляді куль тур но -
го роз вит ку соціуму.

Сос нен ко О.В.
ІV курс, гр. ОА*41/13, спеціальність «Облік і ау дит» 

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»;
на у ко вий керівник: Ру дюк Л.В. 

до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

ПРОБ ЛЕ МИ УДОС КО НА ЛЕН НЯ НА ВИ ЧОК 
СА МОСТІЙНОЇ РО БО ТИ СТУ ДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Дослідже но те о ре тичні та прак тичні ас пек ти проб ле ми ство -
рен ня ефек тив них ме ханізмів вклю чен ня лю дей з інвалідністю у про цес
здо бу ван ня пов ноцінної освіти. Ак цен то ва но ува гу на пла номірно му та
цілесп ря мо ва но му на бутті та удос ко на ленні на ви чок са мостійної ро -
бо ти сту дентів з інвалідністю, що знач но підви щує ефек тивність
про це су роз вит ку здат ності до са мостійної ро бо ти.

Theoretical and practical aspects of the establishment of effective mech-
anisms for the inclusion of people with disabilities in the process of obtaining
a complete education. The attention is focused on the systematic and pur-
poseful acquisition and improvement of skills of independent work of students
with a disability that significantly increases the efficiency of development
process ability to work independently.

Ре зуль та ти аналізу дже рел фа хо вої літе ра ту ри свідчать, що уп ро -
довж ос танніх років в Ук раїні по си люєть ся ува га до дітей з інвалід -
ністю. Проб ле ма соціаль ної не од норідності су час но го ук раїнсь ко го
суспільства та соціаль ної не за хи ще ності лю дей з інвалідністю сто -
суєть ся і га лузі освіти. Во на ви ма гає ство рен ня ефек тив них ме -
ханізмів вклю чен ня лю дей з інвалідністю у про цес здо бу ван ня пов -
ноцінної освіти. Са ме то му ак ту аль ни ми ста ють досліджен ня
в га лузі нав чан ня лю дей з інвалідністю.

Вста нов ле но, що гу маністич ний підхід до освіти за га лом дасть
змо гу по до ла ти зне о соб лен ня суб’єктів нав чаль но го про це су,
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карди наль но змінить ціле пок ла дан ня діяль ності ви щої шко ли вза -
галі: не стіль ки підго тов ка кваліфіко ва ної ро бо чої си ли для за до во -
лен ня пот реб еко номічно го роз вит ку, скіль ки ство рен ня всебічних
умов для за до во лен ня пот реб лю ди ни у са мов дос ко на ленні, в пос -
тій но му підви щенні рівня своїх знань і куль ту ри. Сутність про це су
нав чан ня у ви щих нав чаль них зак ла дах за га лом по ля гає в здо бу -
ванні не обхідних для про фесійної діяль ності знань, умінь і на ви -
чок, а та кож знань про спо со би діяль ності, які за без пе чу ють одер -
жан ня та ви ко рис тан ня цих знань як для прак тич ної ро бо ти за
спеціальністю, так і в пов сяк ден но му житті.

Ре зуль та ти досліджен ня пе ре ко ну ють, що об ме жен ня в пе ре су -
ванні чи пов ноцінно му спілку ванні з ото чен ням лю дей з інвалід -
ністю зу мов лю ють не обхідність збіль шен ня част ки са мостійної ро -
бо ти у нав чанні та кої ка те горії сту дентів. Розг ля да ю чи са мостійну
ро бо ту під час опа ну ван ня нав чаль но го ма теріалу як од ну з форм
ак тив ної нав чаль ноRпізна валь ної діяль ності, ми маємо на увазі ін -
тег рацію спе цифічної діяль ності вик ла да ча і сту ден та. Прак тич на
пе да гогічна діяльність до во дить, що са мостійна ро бо та мак си маль но
сприяє роз вит ку ак тив ності сту дентів, яка ви яв ляєть ся в ба жанні
пе рет во ри ти одер жані знан ня на життєву пот ре бу в своїй по даль -
шій про фесійній діяль ності. Якісне ово лодіння знан ня ми та на вич -
ка ми у про цесі са мостійної ро бо ти не мож ли ве без фор му ван ня
у сту дентів різно манітних умінь. Уміння — це завж ди діяльність,
в ос но ву якої пок ла де но знан ня по ряд ку здійснен ня та пра виль но -
го ви ко нан ня дій. Най важ ливіши ми для ор ганізації та здійснен ня
са мостійної ро бо ти сту дентів із фізич ни ми ва да ми є нав чальні
вміння: тру дові, пред метні, інте лек ту альні та ор ганізаційноRпізна -
вальні. Успішність са мостійної нав чаль ної діяль ності сту ден та, яка
базуєть ся на су куп ності відповідних знань і вмінь, виз на чаєть ся йо го
здібнос тя ми. Здібності конк рет но го сту ден та слід розг ля да ти відпо -
відно до на яв них у нь о го знань, умінь і на ви чок. Од нак, за у ва жи мо,
сто сов но знань, умінь і на ви чок здібності ви ни ка ють тіль ки як
мож ли вості для ово лодіння ни ми. Чи ре алізу ють ся ці мож ли вості
в прак тичній діяль ності — за ле жить від доціль но го зас то су ван ня
сту ден том відповідних форм і ме тодів нав чаль ноRпізна валь ної
діяль ності, в т.ч. і са мостійної. 

Та ким чи ном, з од но го бо ку, здібності і нав чаль на діяльність
тісно пов’язані між со бою, з іншо го — освітній про цес ви ма гає роз -
вит ку здібності сту дентів з інвалідністю що до са мостійної нав чаль -
ної діяль ності, яка ба зуєть ся на за гальній здат ності до нав чан ня.
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Пла номірне та цілесп ря мо ва не на бут тя та удос ко на лен ня на ви чок
са мостійної ро бо ти сту дентів з інвалідністю знач но підви щує ефек -
тивність про це су роз вит ку здат ності до неї.

Та ра сен ко Оль га Ми ко лаївна,
асис тент ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва, 2102ton@gmail.com

ПРОБ ЛЕ МИ ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ

Ано тація. Да на те за прис вя че на проб ле мам освіти дітей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми, їх інтег рації в суспільство, зок ре ма зав дя ки ве ду -
чо му нап рям ку нав чан ня — інклю зивній освіті. 

Abstract. This thesis deals with the problems of education of children
with special needs and their integration into society, particularly through the
drive towards learning — inclusive education.

Пос та нов ка проб ле ми. Однією з найбільш три вож них тен -
денцій XXI століття ста ло не у хиль не збіль шен ня чис ла дітей з проб -
ле ма ми здо ров’я, в то му числі дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.
Проб ле ми освіти цих дітей в нашій країні ду же ак ту альні. В да ний
час го лов ним нап ря мом в нав чанні і ви хо ванні дітей з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми є інклю зив на освіта. Мо дель інклю зив ної освіти пе -
ред ба чає ство рен ня для дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми без бар’єр -
но го се ре до ви ща нав чан ня, прис то су ван ня освітнь о го се ре до ви ща
до їх пот реб та на дан ня не обхідної підтрим ки в про цесі спіль но го
нав чан ня зі здо ро ви ми од ноліткам.

Су час на сис те ма освіти орієнто ва на на світо ву освітню політи -
ку, го лов ною ви мо гою якої є універ сальність, за галь но дос тупність
освіти, тоб то за без пе чен ня пот реб в нав чанні і рівність всіх лю дей
та дітей, що ма ють особ ливі освітні пот ре би. 

До се ре ди ни ХХ століття існу ва ла кон цепція соціаль ної ре абі -
літації лю ди ни з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, що скла ла ся під
впли вом філо софії цінності. В її ос нові ле жа ла ідея про соціаль ну
ко рисність, ви хо ван ня ак тив но го і ко рис но го чле на суспільства.
Ди ти на з об ме же ни ми мож ли вос тей не вик лю ча ла ся з ць о го пра ви -
ла — їй та кож на ле жа ло ви рос ти ко рис ним чле ном суспільства
і своєю пра цею за без пе чу ва ти влас не існу ван ня. Цінність спеціаль ної
освіти ба чи ла ся в за лу ченні до про дук тив ної праці. Але це не пе ред ба -
ча ло зустрічно го про це су, спря мо ва но го на прис то су ван ня суспільства
до особ ли вих пот реб та ких дітей. Це не сприяє до сяг нен ню ви со ко го
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рівня соціаль ної адап тації, не доз во ляє от ри ма ти прес тижні і кон -
ку рен то сп ро можні про фесії, ви со ку кваліфікацію. 

Ко ло сальні людські жерт ви та ігно ру ван ня прав і сво бод осо -
бис тості в період дру гої світо вої війни приз ве ли до ро зуміння, що
ме та і сенс існу ван ня суспільства, йо го са моцінність це лю ди на, її
жит тя і бла го по луч чя, пот ре би. У кон тексті пріори те ту інте ресів
осо бис тості над інте ре са ми суспільства сфор му ва ла ся ідея до сяг нен -
ня індивідом мак си маль ної са мостійності і не за леж ності (кон цеп -
ція не за леж но го спо со бу жит тя) шля хом га ран то ва но го дот ри ман ня
прав і сво бод кож но го, не за леж но від то го, чи мо же лю ди на при но -
си ти ко ристь суспільству. В рам ках кон цепції не за леж но го спо со бу
жит тя в світі сфор му ва ло ся по нят тя «інклю зив на (вклю чає) освіту»,
що ба зуєть ся на новій, гу маністич ної іде о логії, яка пе ред ба чає, що
всі діти — індивіду уми з різни ми пот ре ба ми в нав чанні. Інклюзія
оз на чає за без пе чен ня пов ноцінної при на леж ності до спіль но ти че -
рез розк рит тя кож ної лю ди ни за до по мо гою освітньої прог ра ми,
яка до сить склад на, але відповідає йо го здібнос тям. 

Досвід ба гать ох країн свідчить, що в та ких зак ла дах, діти з особ -
ли ви ми пот ре ба ми найк ра щим чи ном інтег ру ють ся в суспільство
і мо жуть до мог ти ся най ви щих ре зуль татів в плані освіти. Але для ць -
о го потрібні спільні зу сил ля як з бо ку вчи телів і пер со на лу шко ли,
так і од нолітків, батьків, членів сімей і доб ро вольців. Інклю зивні
шко ли розг ля да ють ся і як найе фек тивніший засіб, що га ран тує
солідарність між діть ми, то му що зви чайні учні на бу ва ють там досвід
спілку ван ня з людь ми, які відрізня ють ся від них, і вчать ся доб ро зич -
ли вості й тер пи мості. При інклю зив но му підході виг ра ють всі,
оскіль ки він ро бить освіту більш індивіду алізо ва ним і ефек тив ним.

Для вирішен ня да ної проб ле ми, потрібно роз ро би ти сис те му
просвітниць кої діяль ності, спря мо ва ної на зміну дум ки спіль нот
вчи телів та батьків про те, де і чо му по винні вчи ти ся діти з проб ле ма -
ми в роз вит ку. Потім пе рей ти до ство рен ня ма теріаль ноRтехнічних
умов, не обхідних для ро бо ти інклю зив них шкіл, і роз робці варі а тив -
но го нав чаль ноRме то дич но го апа ра ту, приз на че но го для нав чан ня
особ ли вих дітей (різно манітні підруч ни ки, нав чальні пла ни, ме то -
дичні ма теріали), а та кож на ла го ди ти сис те му підго тов ки та пе -
репідго тов ки кадрів для інклю зив ної освіти. Йдеть ся про фахівців
аб со лют но но во го ти пу, які є носіями гу маністич них ціннос тей та
іде алів, які змо жуть підго ту ва ти кож но го уч ня до безп роб лем но го
вклю чен ню в усі ви ди гро мадсь ко го жит тя. Во ни по винні во лодіти
соціаль ноRосо бистісни ми, за галь но на у ко ви ми, інстру мен таль ни ми
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і про фесійни ми ком пе тенціями, що га ран тує справжнє, а не фор -
маль не вклю чен ня учнів в освітній про цес, оп ти маль не ос воєння
ними прог ра ми і, що прин ци по во важ ли во, вміти вирішу ва ти ко рек -
ційноRпе да гогічні та соціаль ноRре абілітаційні зав дан ня. Їм до ве -
деть ся роз ро би ти нові гу манітарні тех но логії взаємодії, ос воїти нові
прин ци пи про фесійної ко мунікації, нав чи ти ся слу ха ти різних за
профілем фахівців і прий ма ти їх різні по зиції, спіль но і дов гот ри ва -
ло діяти в інте ре сах ди ти ни. Фахівець інклю зив ної шко ли по ви нен
во лодіти ви со ки ми по каз ни ка ми про фесійної соціаль ної адап то ва -
ності, лабіль ності, ем патії,, а та кож ви ра же ни ми ко муніка тив ни ми
і ор ганіза торсь ки ми здібнос тя ми. 

От же мож на зро би ти вис но вок, що на ша країна змо же до сяг ти
євро пейсь ко го рівня освіти, як що підго тов ка фахівців но во го ти пу
бу де вес ти ся в прис ко ре но му і ма со во му по ряд ку, з ви ко рис тан ням
кра щих тех но логій нав чан ня і відповіда ти за змістом пе ре до во му
рівню на у ко вих до сяг нень. 

Для вирішен ня ак ту аль них проб лем роз вит ку інклю зив ної
освіти не обхідне прий нят тя комп ле кс ної прог ра ми роз вит ку інклю -
зив ної освіти у дер жаві, вдос ко на лен ня нор ма тив ноRпра во вої ба зи,
ма теріаль ноRтехнічно го та кад ро во го за без пе чен ня да но го про це су.
Ефек тивність інклю зив ної освіти за ле жить від мож ли вос тей ди ти ни,
ба жан ня та до по мо ги батьків та на яв ності про фесійно го суп ро во ду.

Чай ковсь кий Ми хай ло Євге но вич
рек тор, д.пед.н., про фе сор,

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій,
chaikov.me@gmail.com

ІНКЛЮ ЗИВ НА КОМ ПЕ ТЕНТНІСТЬ ВИК ЛА ДАЧІВ
ЯК ЧИН НИК РОЗ ВИТ КУ СОЦІАЛЬ НО?ПЕ ДА ГОГІЧНОЇ
РО БО ТИ З МО ЛОД ДЮ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

Ано тація. Розк ри то зміст та тех но логію фор му ван ня інклю зив -
ної ком пе те нт ності вик ла дачів ви щих нав чаль них зак ладів як чин ник
роз вит ку соціаль но*пе да гогічної ро бо ти з мо лод дю з особ ли ви ми пот ре -
ба ми в умо вах інклю зив но го освітнь о го прос то ру.

Summary. The article deals with content and technologies of formation
of inclusive competences of teachers of higher educational institutions as
a factor of social and educational work with young people with special needs
in conditions of inclusive educational space.
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Ак ту альність досліджу ва ної на ми проб ле ми зу мов лює ре фор -
му ван ня ви щої освіти, яке пе ред ба чає інтег рацію у світо вий освіт -
ній простір та за без пе чен ня рівно го дос ту пу до якісної ви щої освіти
гро ма дя нам Ук раїни, у то му числі мо лоді з особ ли ви ми пот ре ба ми,
але, як що за кор до ном існує прак ти ка зас то су ван ня еле ментів
інклюзії у нав чанні сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми, то у нашій
дер жаві ли ше декіль ка зак ладів ви щої освіти ре алізу ють цей нап рям
діяль ності. От же, ос нов ною фор мою здо бут тя освіти діть ми і мо лод -
дю з особ ли ви ми пот ре ба ми в нашій країні за ли шаєть ся інтег ро ва не
нав чан ня в зак ла дах освіти з різним рівнем го тов ності до інклюзії.
Од нак, на на шу дум ку, ство рен ня та функціону ван ня сис те ми ви -
щої освіти в Ук раїні стає мож ли вим ли ше за умо ви роз вит ку
соціаль ноRпе да гогічної ро бо ти з мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми
у ВНЗ, яка впро вад жує ідеї інклю зив но го освітнь о го нав чан ня.

Ре алізація соціаль ноRпе да гогічної ро бо ти з мо лод дю з особ ли -
ви ми пот ре ба ми в умо вах інклю зив но го освітнь о го прос то ру ВНЗ,
на на шу дум ку, має роз по ча ти ся зі ство рен ня спеціаль но го під -
розділу для ро бо ти зі сту ден та ми з особ ли ви ми пот ре ба ми — Цент -
ру соціаль ної інклюзії (далі ЦСІ). Ос нов ним приз на чен ням яко го
є по се ред ниць ка та ко ор ди наційна діяльність в ор ганізації соціаль -
них кон тактів і співпраці сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми із
суб’єкта ми інклю зив но го освітнь о го прос то ру. 

Од ним з го лов них нап рямів діяль ності ЦСІ є підго тов ка про -
фе сорсь коRвик ла даць ко го скла ду та співробітників ВНЗ до ро бо ти
зі сту ден та ми з особ ли ви ми пот ре ба ми, тоб то фор му ван ня в них
інклю зив ної ком пе те нт ності.

Інклю зив ну ком пе тентність вик ла да ча ви щої шко ли обґрун то ва -
но на ми як віднос но са мостійну час ти ну за галь ної про фесійної
ком пе те нт ності; інтег ра тив не осо бистісне ут во рен ня, що зу мов лює
здатність здійсню ва ти освітні функції в про цесі інклю зив но го нав чан -
ня, зок ре ма за без пе чу ва ти освітні пот ре би сту дентів з особ ли ви ми
пот ре ба ми, їхню соціаль ноRпе да гогічну адап тацію у нав чаль ноRви -
хов но му се ре до вищі, ство рю ва ти всі умо ви для їхнь о го пов но цін -
но го роз вит ку та са мо роз вит ку. 

Ха рак те рис ти ка змісту та струк ту ри інклю зив ної ком пе те нт нос ті
ба зуєть ся на су куп ності нас туп них те о ре тич них по ло жень: по*пер -
ше, інклю зив на ком пе тентність вик ла да ча ви щої шко ли є осо бис -
тісним відоб ра жен ням особ ли вос тей нав чаль ноRви хов но го про це су
ВНЗ, що транс фор муєть ся в ос новні ха рак те рис ти ки діяльність
вик ла да ча; по*дру ге, це відоб ра жен ня не є ме ханічним, а тісно
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пов’яза не з об ра зом «Я» пе да го га ВНЗ, тоб то ус та нов ка на са мов -
дос ко на лен ня влас ної осо бис тості під час мо де лю ван ня взаємодії зі
сту ден та ми з особ ли ви ми пот ре ба ми; по*третє, відповідно до особ -
ли вос тей нав чаль ної та соціаль ноRпе да гогічної діяль ності зі сту ден -
та ми з особ ли ви ми пот ре ба ми, під час роз роб ки змісту інклю зив ної
ком пе те нт ності ак цен туємо ува гу на гу маністич ну спря мо ваність
діяль ності вик ла да ча, яка по вин на місти ти всі ком по нен ти інклю -
зив ної ком пе те нт ності.

Інклю зив на ком пе тентність вик ла да ча ВНЗ скла даєть ся з трь ох
ос нов них ком по нентів: мо ти ваційноRціннісно го, когнітив ноRопе -
раційно го та реф лек сив ноRоціноч но го. 

Особ ливість мо ти ваційно*ціннісно го ком по нен та по ля гає у ви -
ок рем ленні гру пи спеціаль них мо тивів, які сто су ють ся вик люч но
інклю зив ної освіти та виділен ня тих ціннос тей — якос тей осо бис -
тості, які мак си маль но відповіда ють ви мо га ми інклю зив ної освіти
(гу манізм, ем патія, спос те реж ливість).

Зміст когнітив но*опе раційно го ком по нен та скла даєть ся, поRпер ше,
зі спеціаль них інклю зив них знань як сфор мо ва них у вик ла да ча уяв -
лень, по нять та прин ципів пе да гогічної взаємодії зі сту ден та ми
з особ ли ви ми пот ре ба ми. При ць о му ба зо ви ми соціаль ноRпе да го -
гічни ми знан ня ми вис ту пає знан ня ос нов пе да гогічно го спілку ван -
ня, форм та ме тодів соціаль ноRпе да гогічної ро бо ти, особ ли вос тей
зас то су ван ня осо бистісно орієнто ва но го підхо ду в інклю зивній освіті.
ПоRдру ге, інклю зив не уміння — це ви роб ле на вик ла да чем ВНЗ здат -
ність пе да гогічно го впли ву на сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми, яка
ґрун туєть ся на ак ту алізації спеціаль них (фа хо вих) і пси хо ло гоRпе -
да гогічних знань та на ви чок, на твор чо му ви ко рис танні тех но логій
соціаль ноRпе да гогічної ро бо ти, що зас то со ву ють ся в умо вах сис те ми
нас та нов, які відповіда ють зав дан ням інклю зив ної освіти. До них на -
ле жать діаг нос тичні, орієнтаційноRпрог нос тичні, конструк  тив ноR
про ек ту вальні, ор ганіза торські, інфор маційноRпо яс ню вальні, ко муні -
ка тивні, аналіти коRко рек ту вальні та дослідниць коRтворчі уміння.

Реф лек сив но*оціноч ний ком по нент інклю зив ної ком пе те нт ності
містить роз ви ток і удос ко на лен ня осо бистісних ха рак те рис тик, які
ви ни ка ють у пе да го га у про цесі взаємодії зі сту ден та ми з особ ли ви -
ми пот ре ба ми зав дя ки го ловній ролі та ких реф лек сив них про цесів,
як: са мо а наліз, прог но зу ван ня ефек тив ності влас ної інклю зив ної
діяль ності.

Тех но логією фор му ван ня інклю зив ної ком пе те нт ності вик ла дачів
ВНЗ є впо ряд ко ва на су купність дій, опе рацій та про це дур, які
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створю ють інтег раційну єдність форм і ме тодів нав чан ня соціаль -
ноRпе да гогічної ро бо ти зі сту ден та ми з особ ли ви ми пот ре ба ми, що
інстру мен таль но за без пе чу ють до сяг нен ня прог но зо ва но го ре зуль -
та ту в про фесійноRпе да гогічній взаємодії зі сту ден та ми і які по бу -
до вані як на у ко воRме то дич ний суп ровід про фесійноRосо бистісно го
рос ту всіх суб’єктів інклю зив ної освіти.

До неї вхо дять роз роб лені на ми тех но логічні прийо ми: про ве ден -
ня лекційних за нять, діалогічної взаємодії, ко опе ра тив но го нав чан ня,
роль о вих ігор, а та кож удос ко на ле на тех но логія про е кт но го нав чан ня.

Та ким чи ном, по бу до ва, констру ю ван ня та ре алізація заз на че -
них на ми пе да гогічних тех но логій фор му ван ня інклю зив ної ком пе -
те нт ності вик ла дачів ВНЗ ко ор ди нуєть ся ЦСІ та ба зуєть ся на та ких
спеціаль них ди дак тич них прин ци пах, як прин цип ко муніка тив ної
взаємодії, прин цип індивіду аль ної підтрим ки суб’єктів інклю зив -
но го нав чан ня, прин цип внутрішньої сво бо ди осо бис тості, ко жен
з яких змістов но трак туєть ся на ми відповідно до спе цифіки про -
фесійної пе репідго тов ки та підви щен ня кваліфікації вик ла дачів
і співробітників як суб’єктів інклю зив ної освіти.

Ша ко та А.О. 
сту де нт ка магістра ту ри, спеціальність «Соціаль на ро бо та»

На у ко вий керівник: Ки ри лен ко В.Г., к.пси хол.н., до цент, 
Універ си тет «Ук раїна»

ОСОБ ЛИ ВОСТІ КОН СУЛЬ ТУ ВАН НЯ ЛЮ ДЕЙ 
З ОБ МЕ ЖЕН НЯМ ЖИТТЄДІЯЛЬ НОСТІ 

В СОЦІАЛЬНІЙ СЛУЖБІ

В рам ках дип лом но го досліджен ня «Мож ли вості соціаль них служб
у Литві що до особ ли вос тей кон суль ту ван ня лю дей з об ме жен ням жит -
тєдіяль ності» про во ди лась дослідно*екс пе ри мен таль на ро бо та у Литві
(магістерсь ка прог ра ма «Соціаль на ро бо та» подвійно го дип ло му між
Універ си те том «Ук раїна» та Ша у ляйсь ким універ си те том). Дослі джен -
ня про хо ди ло в Ша у ляйській соціальній службі для лю дей з об ме жен ням
життєдіяль ності. Ме то ди досліджен ня: спос те ре жен ня та ан ке ту -
ван ня. Бу ло ви яв ле но, що особ ли вості кон суль ту ван ня в соціальній
службі Лит ви та Ук раїні є схо жи ми, лиш відмінне є за ко но дав ча ба за.

As part of graduate study «Opportunities for Social Services in Lithuania
consultation on the specifics of the disabled people» conducted experimental
work in Lithuania (master program «Social work» double degree between the
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University «Ukraine» and Shaulyayskym University). The study was con-
ducted in Shaulyayskiy social services for disabled people. Methods: obser-
vation and questioning. It was found that the characteristics of social service
counseling in Lithuania and Ukraine are similar, there are only excellent
legal framework.

Соціаль ний працівник в світі є однією з но вих про фесій, до
національ но го кла сифіка то ру про фесій во на бу ла вне се на ли ше
у 1995 році. До йо го функціональ них обов’язків на ле жить здійснен ня
соціаль ної підтрим ки клієнтів різно го віку та ста ту су: діти, що за ли -
ши лись без батьківсь ко го піклу ван ня, діти у склад них життєвих
обс та ви нах та їх сім’ї, діти з інвалідністю та їх сім’ї, лю ди по хи ло го
віку з об ме же ни ми мож ли вос тя ми та їх сім’ї, національні мен ши -
ни, біженці, то що. 

В соціальній ро боті се ред ос нов них виділяєть ся пси хо те ра пев -
тич на функція, що пе ред ба чає спіль ний по шук оп ти маль них спо -
собів по до лан ня важ ких життєвих си ту ацій лю дям з об ме жен ням
життєдіяль ності або пси хо логічне кон суль ту ван ня. Ре алізація пси -
хо те ра пев тич ної функції не ми ну че ви ма гає від про фесійно діючо го
фахівця про я ви ти якості, су купність яких виз на чи ла б не обхідний
рівень йо го підго тов ки для ак тив ної участі в здійсненні до по мо ги
лю дям з об ме жен ням життєдіяль ності.

На су час но му етапі роз вит ку прак тич ної соціаль ної ро бо ти все
частіше спос терігаєть ся зрос тан ня по пи ту на на дан ня кон суль та -
тив них пос луг соціаль ни ми працівни ка ми лю дям з об ме жен ням
життєдіяль ності.

То му є пот ре ба в уточ ненні де я ких ас пектів са мої про фесійної
діяль ності соціаль но го працівни ка, пов’яза них, з кон суль ту ван ням. 

У вітчиз няній літе ра турі проб ле ма ми кон суль ту ван ня лю дей
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я, як на те о ре тич но му, так і на
прак тич но му рівні, зай ма ла ся в ос нов но му ко рекційна пе да гогіка
і пси хо логія, ме ди ци на і соціологія. Ефек тивність кон суль ту ван ня
стає невід’ємним еле мен том в прак тиці діяль ності соціаль них
служб, оскіль ки без фор му лю ван ня і впро вад жен ня особ ли вос тей
кон суль ту ван ня в сис темі соціаль них служб діяльність предс тав ляє
важ кий адек ват ний роз ви ток ме ханізмів уп равління сис те мою
соціаль них служб.

Та ким чи ном, важ ливість і своєчасність роз роб ки пос тав ле них
у ро боті зав дань обу мов лю ють ся об’єктив ни ми пот ре ба ми соціаль -
ної прак ти ки в по бу дові інно ваційних підходів до кон суль ту ван ня
лю ди ни з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я.
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Кон суль ту ван ня лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми життє -
діяль ності у сфері соціаль но го служб є віднос но но вим нап рям ком
у функціональ них обов’яз ках соціаль них працівників та пов’яза но
з суспіль ною не обхідністю в пси хо логічних пос лу гах — лю ди з об -
ме же ни ми мож ли вос тя ми особ ли во пот ре бу ють пси хо логічної до -
помо ги, оскіль ки час то заз на ють труд нощів у пов сяк ден но му житті:
проб ле ми на ро боті, не га раз ди в сім’ї, проб ле ми у вста нов ленні
міжо со бистісних кон тактів, не долік ау то сим патії то що.

Уміння на да ва ти кон суль та тивні пос лу ги соціаль ни ми праців -
ни ка ми лю дям з об ме же ни ми мож ли вос тя ми життєдіяль ності мо же
бу ти ви ко рис та но як засіб осо бистісно го роз вит ку соціаль них
працівників в про цесі їх про фесійної підго тов ки. 

Аналіз на у ко вої літе ра ту ри доз во ляє зро би ти те о ре тич не уза галь -
нен ня на у ко вих робіт з проб ле ми про фесійно го кон суль ту ван ня та
виз на чи ти ос новні ме то ди і мож ли вості зас то су ван ня як за со бу до -
по мо ги в ро боті соціаль них служб. Пси хо логічна куль ту ра кон суль -
ту ван ня соціаль ним працівни ком лю дей з об ме жен ням життєдіяль -
ності — вміння зна хо ди ти вирішен ня пси хо логічних проб лем
(ро би ти усвідом ле ний вибір і нес ти за нь о го відповідальність) і до -
по ма га ти в ць о му іншим лю дям. Ос нов ним кри терієм ефек тив ності
є якісні зміни, що відбу ва ють ся з осо бистістю особ ли во го клієнта —
лю ди ни з об ме жен ням життєдіяль ності. Кон суль ту ван ня як тех но -
логічний спосіб вирішен ня соціаль них зав дань — це про це ду ра, що
час то ви ко рис то вуєть ся в діяль ності соціаль них служб з ме тою орі -
єнтації лю дей з об ме жен ням життєдіяль ності в про цесі на дан ня до -
помо ги, у виз на ченні цілей і за без пе ченні не обхідною інфор мацією.

Про ве де не на ми ан ке ту ван ня от ри му вачів соціаль ної пос лу ги —
кон суль ту ван ня в Литві та Ук раїні з ви ко рис тан ням ос нов них ме -
тодів: спос те ре жен ня та ан ке ту ван ня, доз во ляє виділи ти ос новні
якості, яки ми має во лодіти соціаль ний працівник: ем патією, або
здатністю ба чи ти світ очи ма іншої лю ди ни; по ва гою до клієнта,
здатність ре а гу ва ти на проб ле му клієнта та ким чи ном, щоб пе ре да ти
йо му впев неність у то му, що він мо же впо ра ти ся з нею; конк ретністю,
чіткістю дум ки та дій; знан ням са мо го се бе і умінням на да ва ти іншим
до по мо гу в са мопізнанні; щирістю, вмінням вес ти се бе при род но
у взаєми нах з клієнтом; відповідністю, тоб то умінням вес ти се бе так,
щоб ви ко рис то ву вані сло ва відповіда ли жес там, «мо ви рухів тіла»;
умінням ма ти спра ву з тим, що відбу ваєть ся в да ний мо мент зустрічі.

Екс пе ри мен таль но дослідже но, що соціальні працівни ки со ціаль -
них служб ма ють пок ра щи ти та оп тимізу ва ти стан сфор мо ва ності
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ос нов ної скла до вої фа хо вої діяль ності — про фесійне спілку ван ня
та йо го ком по нентів (соціаль ноRпер цеп тив ний, ко муніка тив ний,
інте рак тив ний) — у про цесі кон суль ту ван ня лю дей з об ме жен ням
життєдіяль ності. Це за без пе чуєть ся нас туп ни ми умо ва ми: вра ху -
ван ням впли ву ото чен ня на клієнта; зас то су ван ням ефек тив них
прийомів, ме тодів, технік під час кон суль ту ван ня.

Про ве де не досліджен ня не пре тен дує на пов не вирішен ня проб-
ле ми особ ли вос тей кон суль ту ван ня соціаль ни ми працівни ка ми
лю дей з об ме жен ням життєдіяль ності під час їх про фесійної діяль -
ності. Ра зом з тим, йо го ре зуль та ти мо жуть бу ти ви ко рис тані для
виз на чен ня перс пек тив них нап рямків вив чен ня да ної проб ле ми
в май бутнь о му.

Ша по вал В.В.
к.тех.н., до цент ка фед ри ав то мобіль но го транс пор ту

та соціаль ної без пе ки, 
Ма ли шев В.В. 

д.тех.н., про фе сор, 
ди рек тор Інже нер но*тех но логічно го інсти ту ту

ПІДВИ ЩЕН НЯ РІВНЯ ЗА ХИ ЩЕ НОСТІ 
ЛО КАЛЬ НИМ БРО НЮ ВАН НЯМ 
СПЕЦІАЛЬ НИХ АВ ТО МОБІЛІВ 
ДЛЯ ЕВА КУ АЦІЇ ПО РА НЕ НИХ 

У ЗОНІ АН ТИ ТЕ РО РИС ТИЧ НОЇ ОПЕ РАЦІЇ

Про а налізо ва ний стан за хи ще ності та обґрун то ва но про по зиції
що до підви щен ня рівня за хи ще ності спеціаль но го ав то мобіля.

Клю чові сло ва: без пе ка, удар на міцність, во ло кон нозміцнені ком -
по зи ти, сендвіч*конструкції, бронь о вані за хисні ек ра ни.

The state of protected is analyzed and grounded suggestion in relation to
the increase protection level of fire cars local reserving.

Keywords: fire safety, impact strength, fiber*reinforced composites,
sandwich constructions, protective reserved screens.

Ефек тив не ви ко рис тан ня спеціаль них ав то мобілів для ева ку ації
по ра не них у зоні АТО ос таннім ча сом стає де далі ак ту альнішим.
Аналіз по ка зав, що під час бойо вих дій транс портні за со биRева ку а -
то ри по ра не них бійців ма ють низь кий рівень за хи ще ності від ура -
жен ня. Пе ред сис те ма ми за хис ту від удар но го на ван та жен ня, що
ви ко рис то ву ють ся під час ря ту валь них опе рацій, ви су ва ють ся
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особ ливі ви мо ги, пов’язані з їх ос нов ним функціональ ним приз на -
чен ням. Міжна родні й національні стан дар ти розг ля да ють за со би
пе ревірки об лад нан ня та спеціалізо вані ме то ди виз на чен ня уда ро -
за хис них влас ти вос тей спо ряд жен ня ря ту валь них ко манд. 

В умо вах бойо вих дій стан і технічна го товність ав то мобілів
виз на ча ють ступінь ру хо мості ря ту валь них ко манд, мож ливість ма -
нев ру ван ня си ла ми та за со ба ми. Вра хо ву ю чи, що зав дан ня із за без -
пе чен ня ру хо мості осо бо во го скла ду, уп равління та зв’яз ку вирішу -
ють ся в екстре маль них умо вах, ви ни кає не обхідність у підви щенні
рівня за хи ще ності ря ту валь них ав то мобілів. За без пе чи ти пов ну за -
хи щеність ав тот ра нс по рт них за собів не мож ли во. Вирішен ня цієї
проб ле ми по ля гає в до сяг ненні та ко го рівня за хи ще ності спец -
техніки, який би доз во лив не втра ти ти ру хомість і пра цез датність її
під час ви ко нан ня ря ту валь них робіт.

Ме тою досліджен ня є обґрун ту ван ня підви щен ня рівня за хи ще -
ності спеціаль них ав то мобілів за ра ху нок раціональ ної схе ми роз -
міщен ня ло каль но го бронь о ва но го за хис ту. Для за хис ту осо бо во го
скла ду від вог не во го ура жен ня ви ко рис то вуєть ся як індивіду аль -
ний, так і ло каль ний бронь о ва ний за хист кабіни ав то мобіля. Зап ро -
по но ва но ви го тов ля ти і вста нов лю ва ти за хисні бронь о вані ек ра ни
з вра ху ван ням влас ти вос тей су час них бронь о ва них ма теріалів, оп ти -
мізації роз та шу ван ня і пок ра щен ня ог ля ду місце вості. Конструкція
за хис них бронь о ва них ек ранів, з’єднан ня та ущіль нен ня по винні
ха рак те ри зу ва ти ся відсутністю вис ту па ю чих час тин і форм. Усі еле -
мен ти та об лад нан ня бронь о ва но го за хис ту не по винні вис ту па ти
над опор ною по ве рх нею і ма ти радіус ок руг лен ня не мен ше ніж
3,2 мм. Роз роб ле на конструкція кабіни у 1,5–2 ра зи підви щує ефек -
тивність за хис ту екіпа жу. 

Ви ко рис тан ня ло каль но го бронь о ва но го за хис ту по вин но
відповіда ти комп лек су так ти коRтехнічних ви мог і ос нов ним нор ма -
тив ноRтехнічним до ку мен там ОТТ 9.1.1–87:

— за без пе чен ня за хис ту екіпа жу, вузлів, аг ре гатів і сис тем від
ура жен ня вог нем;

— нез нач не змен шен ня ван та жопідйом ності (до 15 %);
— збе ре жен ня відповідно го роз поділен ня ма си по бор тах і мос -

тах ма ши ни;
— за без пе чен ня дос ту пу до за хи ще них аг ре гатів, вузлів і сис тем

з ме тою ви ко нан ня технічно го обс лу го ву ван ня і ре мон ту.
Сис те ми за хис но го бро ню ван ня по винні бу ти лег ки ми, оп ти -

маль но гнуч ки ми, тер моR й во ло гостійки ми, стійки ми до хімічно го
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впли ву та ко розії. Суттєвим кро ком до до сяг нен ня вка за них ха рак -
те рис тик є зас то су ван ня су час них ком по зиційних ма теріалів в сис -
те мах удар но го за хис ту ря ту валь них груп. До лег ких ком по зиційних
ма теріалів ви со кої ста тич ної і ди намічної міцності відно сять ся во -
ло кон нозміцнені ма теріали на ос нові вуг ле це вих, бор них во ло кон
та полімер ної мат риці. Пе ре ва га ми у порівнянні з ме та ле ви ми та
ке рамічни ми ком по зи та ми є не ве ли ка ва га, що доз во ляє ви ко рис -
то ву ва ти їх у відповідних умо вах при дот ри манні об ме жень
з термічної стійкості.

Вис нов ки. Аналіз мож ли вих видів бронь о ва но го за хис ту ря ту валь-
них ав то мобілів по ка зав, що на сь о годнішній день для ав то мобіль -
ної техніки зас то со вуєть ся як пов не, так і ло каль не бро ню ван ня. 

Підви щен ня рівня за хи ще ності ав то мобілів по вин но здійсню -
ва ти ся в за леж ності від ха рак те ру та місця ви ко нан ня ни ми зав дань
з вра ху ван ням досвіду ви ко рис тан ня, тех но логій в га лузі ство рен ня
бронь о ва них конструкцій та рівня роз вит ку за собів ура жен ня.

Вра хо ву ю чи заз на че не, підви щен ня рівня за хи ще ності спе ціаль-
них ав то мобілів не обхідно здійсню ва ти за трь о ма нап ря ма ми:

— для неб ронь о ва них ав то мобілів роз ро би ти знімальні комп -
лек ти бронь о ва но го за хис ту з мож ливістю вста нов лен ня їх на період
ви ко нан ня спеціаль них зав дань зі ско ро чен ням нор ма тив но го ре -
сур су зраз ка;

— ство ри ти у складі сімейств ря ту валь них ав то мобілів мо дифі -
кації, в конструкцію яких зак ла де но по тенційні мож ли вості що до
до об лад нан ня їх знімаль ним бронь о ва ним за хис том зі збе ре жен -
ням нор ма тив но го ре сур су зраз ка;

— роз ро би ти мо дифікації ря ту валь них ав то мобілів із спеціаль -
ни ми вбу до ва ни ми бронь о ва ни ми еле мен та ми.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ МЕ ХАНІЗМІВ 
ПСИ ХО ЛОГІЧНО ГО ЗА ХИС ТУ ТА КОПІНГ?СТРА ТЕГІЙ

У СТУ ДЕ НТСЬ КОЇ МО ЛОДІ РІЗНО ГО ФІЗИЧ НО ГО СТА НУ

Адап таційна по ведінка сту дентів при вход женні в но ве освітнє
се ре до ви ще не завж ди мо же бу ти конструк тив ною. При її розг ляді
вар то звер та ти ува гу на ме ханізми пси хо логічно го за хис ту та ко пінг*
стра тегії, які про яв ля ють сту ден ти. Сту ден ти з об ме же ни ми фізич -
ни ми мож ли вос тя ми мо жуть гостріше ви яв ля ти не ко н струк тивні
ме ханізми за хис ту та копінги. То му вар то ство рю ва ти ком фо рт ну
та без печ ну ат мос фе ру нав чан ня, щоб сту ден ти не підда ва ли ся дії
стре со вих фак торів. Це за без пе чить ефек тив ну адап тацію сту -
дентів та ство рить спри ят ливі умо ви для інтег рації мо лоді з об ме же -
ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми.

Adaptive behavior of students when entering a new educational environ-
ment can not always be constructive. Taking this to consaderation it is neces-
sary to pay attention to the psychological defense mechanisms and coping
strategies that are shown by students. Students with disabilities can use
non*constructive coping strategies and defense mechanisms in a more acute
way. Therefore it is necessary to create a comfortable and safe learning envi-
ronment, so that students are not exposed to stress factors. This will ensure
effective adaptation of the students and will create favorable conditions for
the integration of young people with disabilities.

На су ча но му етапі роз вит ку в Ук раїні спос терігаєть ся тен денція
до зрос тан ня кіль кості лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос -
тя ми, і мо лоді в то му числі. За да ни ми Всесвітньої ор ганізації охо -
ро ни здо ров’я (ВОЗ) по каз ник кіль кості інвалідів всієї зем ної кулі
скла дає 10% від усь о го на се лен ня пла не ти. А за по каз ни ка ми ста тис -
тич них обс те жень, в Ук раїні 2 млн. лю дей (за ос танніми да ни ми —
2,5 млн.) офіційно за ра хо вані до осіб з фізич ни ми та ро зу мо ви ми
ва да ми. Це оз на чає, що май же кож ний гро ма дя нин Ук раїни пот ре -
бує спеціаль ної підтрим ки. 

То му пе ред су час ним суспільством стоїть ак ту аль на проб ле ма —
ство ри ти умо ви рівних мож ли вос тей, що спри я ти муть зас воєнню
людь ми з об ме же ни ми мож ли вос тя ми соціаль но го досвіду та ста -
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нов лен ню їх як рівноп рав них членів суспільства. На разі ста тус інва -
ліда в Ук раїні змінив ся. Дер жа ва про во дить ан ти ди ск римінаційну
політи ку що до відно шен ня до лю дей з ва да ми роз вит ку. І зак ла да -
ють ся ос но ви фор му ван ня но вої куль тур ної нор ми — по ва ги до
відміннос тей між людь ми. Відбу ваєть ся пе рехід від жорстко го про -
тис тав лен ня суспільства та лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми до
їх інтег рації в суспільстві.

Особ ли во гост рою пос тає проб ле ма адап тації інвалідів і це зу мов -
ле но соціаль ною враз ливістю цієї ка те горії на се лен ня. При ць о му
акталь ності та кож на бу ває пи тан ня адап тації сту дентів з особ ли ви ми
пот ре ба ми до нав чан ня у ВНЗ, оскіль ки їх успішна адап тація сприяє
гар монізації осо бис тості за га лом, ефек тивнішо му ово лодінню ни -
ми на вич ка ми про фесійної діяль ності. Так як пе рехід до нав чан ня
у ви що му зак ладі є стре сом для май бутніх сту дентів, то для мо ло дих
лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми це вик ли кає
подвійне нап ру жен ня та гост ру ак тивізацію за хис них ме ханізмів
психіки та копінгRстра тегій, що не завж ди бу дуть конструк тив ни ми
у по до ланні нап ру жу ю чих стресRфак торів. І по я ва де за дап тив них
тен денцій у по ведінці інваліда мо же приз вес ти до соціаль ної ізоль -
о ва ності, нез дат ності до са мо ви ра жен ня та са мо ре алізації, вик нен -
ня не га тив них емоційних станів, а це в свою чер гу приз ве де до дес -
табілізації осо бис тості.

За хистні ме ханізми психіки за без пе чу ють ре гу ляцію та спря мо -
ваність по ведінки, ре ду ку ють три во гу і емоційну нап ру гу, яка мо же
ви ник ну ти в ре зуль таті соціаль ної взаємодії і приз вес ти до ви ник -
нен ня інтрап сихічно го кофлікту, який і бу де пос лаб ле ний ци ми ме -
ханізма ми за хис ту. Во ни яв ля ють ся адап тив ни ми, як що ви ко рис то -
ву ють ся лю ди ною, хоч і несвідо мо, в ме жах се реднь ос та тис тич них
по каз ників у групі, до якої лю ди на на ле жить. Во ни ж приз во дять до
деза дап тації, як що ви хо дять за межі нор ми, оскіль ки в ць о му ви пад ку
по ведінка лю ди ни виз на чаєть ся не тим об ра зом ре аль ності, який
є умов но за галь ним для її соціаль но го ото чен ня. Та ким чи ном, для
лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми існує подвійний
ри зик де за дап тації, при вход женні до но во го ото чен ня, а са ме сту -
де нтсь кої гру пи.

Крім ць о го існу ють довільні і свідомі дії, при ви борі яких під -
ви щуєть ся ймовірність усу нен ня впливів стре сорів на влас ну осо бис -
тість. Во ни на зи ва ють ся копінгRстра тегіями і та ка по ведінка спря -
мо ва на на прис то су ван ня до обс та вин і пе ред ба чає сфор мо ва не
вміння ви ко рис то ву ва ти певні за со би для по до лан ня емоційно го
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стре су. Хоч в копінгRстра тегіях теж при сутні неп ро дук тивні фор ми
по до лан ня не га тив но го впли ву, вар то ство рю ва ти умо ви для сту де -
нтсь кої мо лоді різно го фізи чо го ста ну і за о хо чу ва ти до ви ко рис тан -
ня про дук тив них копінгів, та ких як ро бо та над проб ле мою, оп -
тимізм та по зи тив на пе ре оцінка або по шук соціаль ної підтрим ки.

Са ме ство рен ня по зи тив ної ат мос фе ри бе зоціноч но го прий нят -
тя іншої осо бис тості, по ва ги до індивіду аль них та фізич них мож ли -
вос тей лю дей, в сту де нтсь ких ко лек ти вах та в універ си те тах вціло му
за без пе чить ефек тив ну адап тацію сту де нтсь кої мо лоді та ак тив ну
інтег рацію до нав чан ня та соціалізацію в житті лю дей з об ме же ни -
ми фізич ни ми мож ли вос тя ми.

Шкляр Вя чес лав Во ло ди ми ро вич
Сту дент ІI кур су гру па МІ*21, 

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна». 
На у ко вий керівник: Дабіжа В.В.,

до цент ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації

ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬ НА ІНКЛЮЗІЯ 
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Інклю зив на освіта — термін, який впер ше проз ву чав у Са ла манксь -
кій дек ла рації про прин ци пи, політи ку та прак тич ну діяльність у сфері
освіти осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми, яка бу ла прий ня та на Всесвітній
кон фе ренції з пи тань освіти осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми у червні
1994 ро ку. Са ме цей до ку мент і став пер шим міжна род ним до ку мен -
том, який на го ло сив на не обхідності про ве ден ня освітніх ре форм у на -
п рямі інклю зив ної освіти. У звер ненні до всіх урядів на го ло шуєть ся, що
пріори тет ним з точ ки зо ру політи ки та бюд жет них асиг ну вань має
бу ти «ре фор му ван ня сис те ми освіти, яке б да ло змо гу охо пи ти нав -
чан ням усіх дітей, нез ва жа ю чи на індивіду альні відмінності та труд -
нощі; за ко но дав чо виз на ти прин цип інклю зив ної освіти, який по ля гає
в то му, що всі діти пе ре бу ва ють у зви чай них шко лах, за ви нят ком тих
ви падків, ко ли не мож на вчи ни ти інак ше; всіля ко за о хо чу ва ти обмін
досвідом з країна ми, що ма ють інклю зив ну сис те му нав чан ня; спри я ти
участі батьків, гро мад, гро мадсь ких ор ганізацій осіб з інвалідністю
в про це сах пла ну ван ня та прий нят тя рішень, що сто су ють ся за до во -
лен ня особ ли вих нав чаль них пот реб; всіля ко спри я ти роз робці стра тегій
діаг нос ту ван ня та виз на чен ня особ ли вих пот реб у дітей, а та кож
роз роб ля ти на у ко во*ме то дичні ас пек ти інклю зив но го нав чан ня; знач -
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ну ува гу вар то приділи ти підго товці пе да гогів до ро бо ти в сис темі
інклю зив ної освіти».

Inclusive education — a term that was first sounded in Salamanca decla-
ration of principles, policy and practice in education of persons with disabili-
ties, adopted by the World Conference on Education of persons with disabili-
ties in June 1994. It is this document and was the first international document
that stressed the need for educational reform toward inclusive education. The
appeal to the governments of all states that priority in terms of policies and budg-
et allocations should be «education reform, which would allow to cover educa-
tion for all children regardless of individual differences and difficulties; legally
recognize the principle of inclusive education, which is that all children are in
mainstream schools, except in cases where it is impossible to do otherwise;
encourage the exchange of experience with countries with inclusive education
system; promote the participation of parents, communities, civil society organi-
zations of persons with disabilities in planning and deci sion* making regarding
meeting the special educational needs; encourage the development of strategies
for diagnosing and determining the specific needs of children, and develop sci-
entific and methodological aspects of inclusive education; special attention
should be given to preparing teachers to work in inclusive education system. 

На міжна родній кон фе ренції ООН з пи тань освіти, на у ки і куль -
тури «Інклю зив на освіта: шлях у май бутнє», яка про хо ди ла у Же неві
у 2008 р., відміча ло ся, що зап ро вад жен ня інклюзії в освітній сфері
є не дру го ряд ним, а цент раль ним пи тан ням для за без пе чен ня ви со -
ко якісної освіти і ство рен ня більш інклю зив них суспільств.

Інклюзія — ре аль не вклю чен ня ди ти ни з об ме же ни ми мож ли -
вос тя ми у ак тив не суспіль не жит тя. Інклю зив на освіта — це про цес,
у яко му шко ла на ма гаєть ся відповіда ти пот ре бам усіх учнів, уп ро -
вад жу ю чи не обхідні зміни до нав чаль ної прог ра ми та ре сурсів, щоб
за без пе чи ти рівність мож ли вос тей. Кон цепція інклю зив ної освіти
відоб ра жає од ну з го лов них де мок ра тич них ідей — усі діти є цінни -
ми й ак тив ни ми чле на ми суспільства. Ме тою Кон цепції є спря му -
ван ня зу силь на: 

— фор му ван ня но вої філо софії суспільства — по зи тив но го
став лен ня до дітей та осіб із по ру шен ням пси хофізич но го роз вит ку;

— ство рен ня умів до ре алізації дер жав ної політи ки за без пе чен -
ня конс ти туційних прав і га рантій дітям з особ ли ви ми освітніми
проб ле ма ми у сфері освіти;

— удос ко на лен ня сис те ми освіти та соціаль ної ре абілітації
дітей із по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку. Зав дан ня інклю -
зив ної освіти:
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— удос ко на лен ня нор ма тив ноRпра во во го, фінан со воRеко но -
міч но го, на у ко воRме то дич но го за без пе чен ня, орієнто ва но го на ре -
алізацію інклю зив ної освіти;

— зап ро вад жен ня інно ваційних освітніх тех но логій на ос нові
інклю зив но го підхо ду та мо де лей спеціаль них освітніх пос луг для
дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми;

Став лен ня суспільства до ди ти ни з об ме же ни ми пси хофізич -
ни ми мож ли вос тя ми є пев ним міри лом йо го цивілізо ва ності. Гу -
манізація суспіль ної свідо мості, а та кож до сяг нен ня в різних га лу -
зях на у ки по ру ши ли пи тан ня про не обхідність інтег рації лю дей
з пси хофізич ни ми ва да ми, як соціаль ної гру пи в суспільство, тоб то
про їхню успішну соціаль ну адап тацію. Провідним ком по нен том
соціаль ної ро бо ти з да ною ка те горією дітей є: 

— фор му ван ня індивіду аль ності ди ти ни, її соціалізація з ура ху -
ван ням по тенційних мож ли вос тей і пот реб;

— здійснен ня роз вит ку її збе ре же них пси хофізич них мож ли -
вос тей шля хом роз ши рен ня сфе ри спілку ван ня; 

— ор ганізація дозвілля, твор чої та ігро вої діяль ності, до по мо га
у са мо обс лу го ву ванні і пе ре су ванні. 

— по бу до ва взаємозв’язків ди ти ни з мікро- і мак ро се ре до ви щем;
Існу ю ча в Ук раїні сис те ма спеціаль ної освіти не пов ною мірою

за без пе чує дос тупність та рівність прав на от ри ман ня освіти осо ба -
ми з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, то му ви ни кає гост ра не обхідність
ре ор ганізації дер жав ної політи ки що до на дан ня освітніх пос луг лю -
дям з інвалідністю.

От же, проб ле ма освітньої інтег рації та інклюзії дітей з об ме же -
ни ми мож ли вос тя ми є ак ту аль ною, пот ре бує по даль шої роз роб ки
в ас пекті зміни свідо мості суспільства, яке має прис то су ва ти ся до
індивіду аль них особ ли вос тей усіх йо го гро ма дян. 
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Щуць ка Г.В. 
кан ди дат технічних на ук, до цент,

ди рек тор ДВНЗ «Київсь кий ко ледж лег кої про мис ло вості».
Те ре щен ко О.Д., пе рек ла дач*дак ти ло лог,

ДВНЗ «Київсь кий ко ледж лег кої про мис ло вості»

БІОЛО ГО?МЕ ДИЧ НА І СОЦІОКУЛЬ ТУР НА КОН ЦЕПЦІЇ
НАВ ЧАН НЯ ОСІБ З ПО РУ ШЕН НЯ МИ СЛУ ХУ

Ано тація. Розг ля ну то сис те ми нав чан ня осіб з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми. Висвітлені особ ли вості біоло го*ме дич ної, соціо -
куль тур ної кон цепції нав чан ня осіб з по ру шен ня ми слу ху. Заз на чені по -
зи тивні і не га тивні ре зуль та ти ви ко рис тан ня да них кон цепцій під час
нав чан ня осіб з по ру шен ня ми слу ху. Ак цен то ва но ува гу на підтримці
у нав чанні осіб з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, виз нанні їх силь них
якос тей та за до во ленні індивіду аль них пот реб. Уза галь не но прак тич ний
досвід ви ко рис тан ня біоло го*ме дич ної і соціокуль тур ної кон цепцій в сту -
де нтсь ко му се ре до вищі ДВНЗ «Київсь кий ко ледж лег кої про мис ло вості,
в інтег ро ва них гру пах, де нав ча ють ся осо би з по ру шен ня ми слу ху.

Summary. Considered methods of training people with special educa-
tional needs.The specific features of eco*medical, socio*cultural concept of
education of persons with hearing impairment were described. There are pos-
itive and negative results of using these concepts in the education of persons
with hearing impairment.The attention is focused on supporting in study of
people with special educational needs, admited their strong qualities and
individual needs.Summarized practical experience of using bio*medical and
socio*cultural concepts among students SHEE «Kyiv College of light indus-
try» in integrated groups wherepersons with hearing impairmentstudy.

Ра зом з ви бо ром Ук раїною не за леж но го та де мок ра тич но го
нап ря му роз вит ку суспільства, яке га ран тує пра во кож но го гро ма -
дя ни на на ак тив ну участь у житті ць о го суспільства, при хо дить но ве
розуміння по нять «інвалідність», «ва ди роз вит ку», «інтег рація» то що. 

Один із ос танніх нор ма тив них до ку ментів — на каз Міністер ст -
ва освіти і на у ки Ук раїни «Про ство рен ня умов що до за без пе чен ня
пра ва на освіту осіб з інвалідністю» — ви ко рис то вує низ ку термінів:
«мо лодь з інвалідністю», «діти з тяж ки ми по ру шен ня ми роз вит ку»,
а та кож «діти з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми».

Заз на чені терміни відоб ра жа ють біоло гоRме дич ну кон цепцію,
яка розг ля дає ва ду здо ров’я як ха рак те рис ти ку осо би, що мо же бу ти
спри чи не на хво ро бою, трав мою чи ста ном здо ров’я і, відповідно,
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пот ре бує ме дич но го чи іншо го втру чан ня з ме тою «ко рекції»
відповідної проб ле ми осо би, але ж спро можність вчи ти ся без по се -
редньо за ле жить не від ста ну ок ре мих ор ганів або ж їх фізіологічної
функціональ ності, а, рад ше, від пси хо логічної функціональ ності.

Згідно пог лядів при хиль ників цієї кон цепції, по ру шен ня слу ху
та відсутність ус но го мов лен ня приз во дять до трагічно го «ви па дан -
ня» не чу ю чої лю ди ни з соціуму чу ю чих, то му го лов ною ме тою про -
фесійно го втру чан ня є мак си маль не змен шен ня не га тив но го впли -
ву са мої хво ро би та фор му ван ня ус но го мов лен ня, що за без пе чить
«нор малізацію» глу хих. Жес то ве мов лен ня як засіб нав чан ня при
та ко му підході не ви ко рис то вуєть ся [1].

ДВНЗ «Київсь кий ко ледж лег кої про мис ло вості» з 1958 ро ку
пра цює над ак ту аль ни ми проб ле ма ми нав чан ня та ви хо ван ня сту -
дентів з по ру шен ня ми слу ху. Досвід ро бо ти в ко леджі засвідчив, що
сту ден ти з по ру шен ня ми слу ху, які нав ча ли ся за ме дич ною сис те -
мою, під час нав чан ня відчу ва ли труд нощі у ро зумінні і зас воєнні
нав чаль но го ма теріалу, оскіль ки на роз ви ток ус но го мов лен ня бу ло
зат ра че но до сить ба га то ча су, а ре зуль тат був низь ким або вза галі
відсутній. Та кож, вив ча ю чи ли ше од ну сло вес ну мо ву, не чу ючі від -
ста ва ли у ро зу мо во му, емоційно му, соціаль но му роз вит ку, відчу ва -
лась нап ру га у спілку ванні та низь ка якість і рівень спілку ван ня між
глу хи ми од нолітка ми та вик ла да ча ми.

На про ти ва гу ме дичній кон цепції існує соціаль на кон цепція,
яка «розг ля дає ва ду здо ров’я як соціаль ну проб ле му, а не як ха рак -
те рис ти ку осо бис тості», оскіль ки проб ле ма ство ре на неп рис то со ва -
ністю ото чен ня, вклю ча ю чи став лен ня до лю дей з особ ли ви ми пот ре -
ба ми та ви роб ничі нор ми, архітек тур ну без бар’єрність і транс порт.
Та ка мо дель спря мо ва на на зміни в суспільстві та ким чи ном, щоб
во но за без пе чу ва ло рівну участь своїх гро ма дян у здійсненні своїх
прав і да ва ло їм та ку мож ливість. Інши ми сло ва ми — ста вить ся за
ме ту зро би ти жит тя лю ди ни з особ ли ви ми пот ре ба ми до пев ної
міри «нор маль ним» шля хом за без пе чен ня їй, зок ре ма, еко номічних
та освітніх мож ли вос тей.

Вра хо ву ю чи не доліки біоло гоRме дич ної кон цепції ДВНЗ «Ки -
ївсь кий ко ледж лег кої про мис ло вості» взяв на озб роєння соціо куль-
тур ну кон цепцію. Згідно якої глу ха лю ди на на ле жить до унікаль ної
куль тур ноRлінгвістич ної мен шості. Во на має пра во жи ти згідно вста-
нов ле них пра вил мікро соціуму глу хих: роз ви ва ти свою куль ту ру,
свою рідну мо ву, от ри му ва ти освіту на рідній мові. Во на має та кож
пра во інтег рації у спіль но ту чу ю чих як у мак ро соціум. Ідеї «соціокуль -
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тур ної» те орії знайш ли відоб ра жен ня у пе да гогічній сис темі
«білінгваль не нав чан ня» [1]. Кож на не чу ю ча осо ба, не за леж но від
сту пе ня по ру шен ня слу ху, має пра во на дво мовність. Так, в За коні
Ук раїни про освіту, в статті 7, в п.2 ска за но: «Осо бам з по ру шен ня -
ми слу ху за без пе чуєть ся пра во на нав чан ня жес то вої мо ви. Це пра -
во ре алізуєть ся че рез ме ре жу зак ладів освіти, класів(груп), що ство -
рю ють ся відповідно до за ко но да в ства». ДВНЗ «Київсь кий ко ледж
лег кої про мис ло вості» в про цесі нав чан ня ви ко рис то вує білінгвіс -
тич ний підхід. З кож ною інтег ро ва ною гру пою, де нав ча ють ся сту -
ден ти з по ру шен ня ми слу ху, пра цю ють пе рек ла дачі жес то вої мо ви,
які суп ро вод жу ють гру пу на кож но му за нятті. Ство рю ють ся слов -
ни ки жестів слів і термінів, роз роб лені ме то дичні ре ко мен дації для
вик ла дачів, які пра цю ють зі сту ден та ми з по ру шен ня ми слу ху. Під
час за нять ви ко рис то ву ють ся адап тивні технічні за со би. В ре зуль таті
ви ко рис тан ня ко лед жем білінгваль но го підхо ду, у сту дентів з по ру -
шен ня ми слу ху спос терігаєть ся роз ви ток когнітив них, мов них,
суспіль них здібнос тей, зба га чу ють ся знан ня про нав ко лишній світ.

Досвід ро бо ти в ДВНЗ «Київсь кий ко ледж лег кої про мис ло -
вості» по ка зав, що освіта осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми по вин на за -
без пе чу ва ти пок ра щен ня якості жит тя лю дей, ко рекцію по ру шень,
соціаль ну адап тацію і інтег рацію в суспільство.
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1. Ди ти на зі світу тиші: на до по мо гу бать кам не чу ю чої ди ти ни: на у ко -
воRме то дич ний посібник / ук лад.: Н.А.Збо ровсь ка та ін., за ред. С.В. Куль -
біди — К.: «СПКТБ УТОГ», 2011. — С.177–184.

Явіца Н.Т., сту де нт ка гр.МК*21/15 
Інсти ту ту еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна». 

На у ко вий керівник: Кучмєєв О.О., 
кан ди дат пси хо логічних на ук, 

до цент ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви Універ си те ту «Ук раїна»

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ВИ ХОВ НОЇ РО БО ТИ 
ЗІ СТУ ДЕН ТА МИ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ 

В УМО ВАХ ВИ ЩО ГО НАВ ЧАЛЬ НО ГО ЗАК ЛА ДУ

В те зах дослідже но пи тан ня що до особ ли вос тей про ве ден ня ви -
хов ної ро бо ти зі сту ден та ми з особ ли ви ми пот ре ба ми в умо вах ви що -
го нав чаль но го зак ла ду. Ви яв ле но ос новні проб ле ми в опа ну ванні сту -
ден та ми з особ ли ви ми пот ре ба ми виб ра ної спеціаль ності. Виз на че но
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ос новні пра ви ла спілку ван ня зі сту ден та ми з особ ли ви ми пот ре ба ми
в ході нав чаль но го про це су у ви щих нав чаль них зак ла дах. На да но ре ко -
мен дації що до пок ра щен ня ста ну ви хов ної ро бо ти зі сту ден та ми з особ -
ли ви ми пот ре ба ми в умо вах ви що го нав чаль но го зак ла ду.

In theses a question is investigational in relation to thefeatures of real-
ization of educator work with students with thespecial necessities in the con-
ditions of higher educationalestablishment. Basic problems are educed in
a capturestudents with the special necessities of the chosen speciality.The
basic rules of intermingling are certain with students withthe special necessi-
ties during an educational process inhigher educational establishments.
Recommendations aregiven in relation to the improvement of the state of edu-
catorwork with students with the special necessities in theconditions of higher
educational establishment.

Соціокуль тур ний прог рес як про цес гу манізації сто сунків між
осо бистістю й суспільством, спря мо ва ний на збе ре жен ня ду хов ноR
мо раль них ціннос тей людства, ви ма гає особ ли вої ува ги до пред -
став ників най менш соціаль но за хи ще них верств на се лен ня, се ред
яких знач ну нішу зай ма ють сту ден ти з об ме же ни ми фізич ни ми
мож ли вос тя ми.

Ак ту альність проб ле ми виз на чаєть ся на явністю в соціальній
струк турі країни знач но го чис ла сту дентів з оз на ка ми об ме жен ня
життєдіяль ності та не обхідністю по шу ку шляхів за без пе ченні їм на -
леж них умов нав чан ня та пов ноцінно го жит тя в соціумі.

В ході ор ганізації ви хов ної ро бо ти зі сту ден та ми з особ ли ви ми
пот ре ба ми мож на по ре ко мен ду ва ти вра хо ву ва ти нас тупні особ ли -
вості взаємодії з ни ми, а са ме:

— пси хо логічні — вра ху ван ня пси хо логічних особ ли вос тей
сту ден та (йо го рис ха рак те ру, тем пе ра мен ту, ко муніка тив них
здібнос тей, са мо оцінки);

— соціальні — вра ху ван ня то го, що сту дент з фізич ни ми об ме -
жен ня ми на ле жить до ок ре мої соціаль ної гру пи лю дейRінвалідів.
Ко ли мо ло да лю ди на з особ ли ви ми пот ре ба ми вхо дить у но ве се ре -
до ви ще ви що го нав чаль но го зак ла ду, во на відчу ває си ту ацію ви бо -
ру життєво го шля ху, пот ре бує до по мо ги у фор му ванні та ре алізації
своїх життєвих планів;

— біологічні — вра ху ван ня то го, що сту дент має відповідні вро -
д жені фізичні не доліки, чи не доліки що з’яви ли ся після яко гось
прик ро го життєво го ви пад ку. 

До сить ве ли ке зна чен ня для на ла год жен ня плідної взаємодії зі
сту ден та ми, що ма ють особ ливі пот ре би, має пе да гогічний суп ровід
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їх нав чаль но го про це су, який, на на шу дум ку, має пе ред ба ча ти комп -
лекс за ходів, спря мо ва них на ди фе ренціацію та індивіду алізацію
ме тодів ви хо ван ня, се ред яких по ряд із пе да гогічни ми ме то да ми
вихо ван ня (фор му ван ня свідо мості, ор ганізація діяль ності, сти му ля -
ція діяль ності, са мо ви хо ван ня) про по нуєть ся зас то со ву ва ти спеціаль -
ні ме то ди соціаль ної ро бо ти (ме то ди соціаль ної діаг нос ти ки,
профілак ти ки, конт ро лю, ре абілітації) і спе цифічні ме то ди, нап ри -
к лад: ме тод «рівний — рівно му» (спосіб на дан ня і по ши рен ня
інфор мації шля хом довірли во го спілку ван ня з ро вес ни ка ми у ме жах
ор ганізо ва ної і не фор маль ної ро бо ти (спон тан не спілку ван ня)) то що.

Крім то го, для по лег шен ня сприй нят тя нав чаль но го ма теріалу
сту ден та ми з особ ли ви ми пот ре ба ми, мож на зап ро по ну ва ти в ході
нав чаль но го про це су ство ри ти для них відповідні пси хо ло гоRпе да -
гогічні умо ви, та дот ри му ва тись нас туп них пра вил у ході спілку ван -
ня з ни ми, а са ме:

— здійсню ва ти особ ли вий підхід до сту дентів з фізич ни ми об -
ме жен ня ми, який по ви нен вра хо ву ва ти спе цифіку хво ро би, ва ди,
пси хо логічний стан, пси хо логічні чи соціальні проб ле ми, з яки ми
мо же зустріти ся інвалід у пов сяк ден но му житті. Відповідно вик ла -
дан ня дис циплін має бу ти прис то со ва ним до пот реб ви ще заз на че -
них сту дентів, гнуч ким, «м’яким», а нав чаль не на ван та жен ня по -
вин но ре гу лю ва ти ся за леж но від сту пе ня інвалідності;

— про цес ви хо ван ня по ви нен пе ред ба ча ти приділен ня біль шої
ува ги, відповідаль ності, ро зуміння ви ще заз на че них сту дентів. Лю -
ди з особ ли ви ми пот ре ба ми по винні бу ти ото чені лю бов’ю, лас кою,
тур бо тою. Не мож на до пус ка ти при ни жен ня гідності осо бис тості.
Потрібно зва жа ти на їхні труд нощі у нав чанні, до по мог ти їм от ри -
ма ти інфор мацію інши ми за со ба ми (як що зви чайні за со би не при -
нес ли не обхідно го ре зуль та ту), тре ба нав чи ти мо ло ду лю ди ну жи -
ти з її ва дою і да ти мож ливість зро зуміти, що во на та ка са ма, як
інші лю ди;

— не ре ко мен дуєть ся на га ду ва ти й ак цен ту ва ти ува гу на функ -
ціональ них об ме жен нях сту дентів, не обхідно зро зуміти внутрішній
світ лю ди ни; нав чи ти жи ти з ва дою і вод но час бу ти адек ват ною, щас -
ли вою всу пе реч ваді.

От же, сис те ма суп ро во ду нав чан ня сту дентів з особ ли ви ми
пот ре ба ми по вин на вра хо ву ва ти всі ос новні мо мен ти, які вик ли ка -
ють труд нощі у да ної ка те горії сту дентів при от ри манні освітніх
пос луг та пот ре бує впро вад жен ня у прак ти ку всіма нав чаль ни ми
зак ла да ми на шої дер жа ви.
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СУ ЧАС НА СИС ТЕ МА ОСВІТИ 
В ЗА ГАЛЬ НО ОСВІТНЬ О МУ ПРОС ТОРІ 

ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

Проб ле ми інклю зив ної освіти пов’яза на, на сам пе ред, з тим, що чис-
ло дітей, які пот ре бу ють ко рекційно го нав чан ня, не у хиль но рос те.

Клю чові сло ва: освіта, нав чан ня, інваліди. 
Inclusive education issues related primarily to the fact that the number

of children who need remedial education is steadily growing.
Key words: education, learning disabilities.
Важ ли вим нап ря мом соціаль ної ро бо ти є спри ян ня про фе сій -

ній підго товці інвалідів. У Конс ти туції Ук раїни та За ко нах Ук раїни
«Про освіту», «Про про фесійноRтехнічну освіту», «Про ос но ви со -
ціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні», інших до ку мен тах дер жа вою
за без пе чуєть ся дос тупність і бе зоп латність освіти інвалідам у дер -
жав них та ко му наль них нав чаль них зак ла дах на рівні, що відпо ві дає
їх здібнос тям і мож ли вос тям, їхнім ба жан ням та інте ре сам, удос ко -
на лен ня на у ко вої та про фесійної підго тов ки з ура ху ван ням ме дич -
них по ка зань і про ти по ка зань для по даль шої тру до вої діяль ності.

Інклю зив на освіта — це: освіта, яка спи раєть ся на ідеї адап тив ної
шко ли, що ура хо вує індивіду альні особ ли вості кож но го суб’єкта;
сис те ма освітніх пос луг, що пе ред ба чає нав чан ня ди ти ни з особ ли -
ви ми освітніми пот ре ба ми в умо вах за галь но освітнь о го зак ла ду;
про цес і ре зуль тат нав чан ня учнів з особ ли вос тя ми роз вит ку в за -
галь но освітнь о му се ре до вищі за спеціаль ни ми прог ра ма ми, твор чо
адап то ва ни ми ме то да ми й ме то ди ка ми вик ла дан ня.

Інклю зив не нав чан ня виз на ча ють як про цес за без пе чен ня
рівно го дос ту пу до якісної освіти дітям з особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми шля хом ор ганізації їх нав чан ня у за галь но освітніх нав -
чаль них зак ла дах на ос нові зас то су ван ня осо бистісно орієнто ва них
ме тодів нав чан ня, з ура ху ван ням індивіду аль них особ ли вос тей нав -
чаль ноRпізна валь ної діяль ності та ких дітей [2].

В ос нові терміну «інклю зив на освіта» ле жить соціаль на мо дель
ро зуміння інвалідності, яка трак тує інвалідність, як по нят тя, яке
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ево люціонує, і є ре зуль та том взаємодії, яка відбу ваєть ся між людь ми,
які ма ють по ру шен ня здо ров’я, і бар’єра ми, що існу ють у зов ніш -
нь о му се ре до вищі і яка за ва жає їхній повній та ефек тивній участі
в житті суспільства на рівні з інши ми. Соціаль на мо дель ро зуміння
інвалідності ста ла аль тер на ти во ю  ме дичній мо делі ро зуміння
інвалід ності, яка в пер шу чер гу бу ла спря мо ва на на ко рекцію роз -
вит ку осіб з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку чи осіб з особ -
ли ви ми пот ре ба ми.

Інклюзія як освітня кон цепція постійно роз ви ваєть ся, і є вкрай
важ ли вою для фор му ван ня політи ки й стра тегій, спря мо ва них на усу -
нен ня при чин і наслідків диск римінації, нерівності та вик лю чен ня.

Пе ред на шим суспільством стоїть гост ра проб ле ма за лу чен ня
на ших співгро ма дян, що ма ють де які особ ли вості фізич но го роз -
вит ку в соціум, проб ле ма їх ак тив ної адап тації, соціалізації та роз -
вит ку в рам ках суспільства і на бла го суспільства.

Од ним з варіантів вирішен ня цієї проб ле ми є роз ви ток в Ук -
раїні інклю зив ної освіти, націле ної на:

— за лу чен ня дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми в освітній
про цес;

— соціалізація дітейRінвалідів у су час но му суспільстві;
— ство рен ня ак тив ної по ведінко вої ус та нов ки у дітейRінвалідів

на впев не не по зиціону ван ня се бе в су час но му суспільстві;
— вміння пе рет во рю ва ти свої не доліки в дос тоїнства;
— зміна став лен ня су час но го суспільства до лю дей з об ме же ни -

ми мож ли вос тя ми че рез ви щев ка за не за лу чен ня дітей з об ме же ни -
ми мож ли вос тя ми в на ше суспільство.

Су час на сис те ма освіти має бу ти мо дифіко ва на для вклю чен ня
в за галь но освітній простір дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Проб ле -
ма вив чен ня пи тань інклю зив ної освіти пот ре бує по даль шо го
досліджен ня, що сто суєть ся розк рит тя спо собів виз на чен ня ко -
ефіцієнта інклюзії, тех но логій інклю зив но го нав чан ня.
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ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ОСОБ ЛИ ВОСТІ 
ПРО ФЕСІЙНО ГО СТА НОВ ЛЕН НЯ 

СТУ ДЕНТІВ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

У те зах розк ри ваєть ся зміст по нят тя про фесійно го ста нов лен ня
осо бис тості. Про фесійне ста нов лен ня виз на че но як про цес прог ре сив -
ної зміни осо бис тості про фесійної діяль ності та влас ної ак тив -
ності, спря мо ва ної на са мов дос ко на лен ня і са мо роз ви ток. Розк ри то
ос новні зав дан ня, що сто ять пе ред ви щи ми нав чаль ни ми зак ла да ми
для за без пе чен ня інклю зив ної освіти. Виз на че но перс пек ти ви про -
фесійно го ста нов лен ня та про фесійної ре алізації мо лоді з особ ли ви ми
пот ре ба ми.

The thesis is devoted to opening of maintenance of personal professional
becoming concept. Professional becoming is a process of progressive change
of personality of professional activity and own activity sent to self*perfection
and self*motivation. Basic tasks that stand before higher educational estab-
lishments for providing of inclusive education are exposed. The prospects of
the professional becoming and professional realization of young people with
special needs are determined.

Проб ле ма про фесійно го ста нов лен ня лю дей з особ ли ви ми пот ре -
ба ми та зап ро вад жен ня но вих тен денцій в роз вит ку су час ної осві ти
є вкрай ак ту аль ною.
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Пи тан ня про фесійно го ста нов лен ня є пред ме том досліджен ня
ба гать ох на у ковців (У.Ф. Зеєр, Є.О. Кли мов, М.С. Пряж ни ков,
С.Л. Рубінштейн та ін.). Проб ле ма інтег рації осіб з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми за со ба ми освіти та мож ли вості дос ту пу їх до освіти,
у то му числі ви щої, досліджу ва ла ся у пра цях вітчиз ня них (О. Без -
паль ко, В. Ільїна, А. Ко лу паєвої, Н. Софій, О. Сто ля рен ко,
В. Синь о ва, П. Та лан чу ка та інших) і за рубіжних (Ф. Амстронг,
Н. Бо ри со вої, Б. Бар бе ра, Г. Бек ке ра, Ф. Кросбі) дослідників.

На ос нові уза галь нен ня пог лядів на у ковців про фесійне ста нов -
лен ня осо бис тості виз на че но як комп ле кс ний, ди намічний про цес,
що по ля гає у фор му ванні її про фесійної спря мо ва ності, ком пе те нт -
ності, соціаль но зна чу щих та про фесійно важ ли вих якос тей та їх
інтег рації. Це про цес прог ре сив ної зміни осо бис тості внаслідок
соціаль них впливів, про фесійної діяль ності та влас ної ак тив ності,
спря мо ва ної на са мов дос ко на лен ня і са моздійснен ня, ба зо вим век -
то ром яких є пот ре ба у роз вит ку і са мо роз вит ку [1].

Згідно з Кон венцією ООН 2006 ро ку, яка про го ло шує пра ва ін -
валідів на освіту, ра тифіко ва ною Ук раїною в 2008 р., в Ук раїні ма -
ють бу ти ство рені всі не обхідні умо ви для от ри ман ня якісної ви щої
про фесійної освіти людь ми з об ме же ни ми мож ли вос тя ми [3].
Інклю зив на освіта є не обхідною умо вою дос туп ності якісної ви щої
освіти для мо лоді з особ ли ви ми пот ре ба ми, її про фесійно го і осо -
бистісно го ста нов лен ня, са мо ре алізації. 

То му ос нов не зав дан ня інфор маційної кам панії в Ук раїні, яка
пок ли ка на спри я ти зміні суспіль них сте ре о типів і уяв лень про осіб
з особ ли ви ми пот ре ба ми/інвалідністю, по ля гає у тво ренні різних
фор матів соціаль ної рек ла ми з ме тою зас воєння суспільством «ме -
сид жу», що інклюзія — це де мо н страція суспіль но го вміння та су -
спіль но го ба жан ня вра хо ву ва ти особ ливі індивіду альні пот ре би та
прис то со ву ва ти ся до них, а не нав па ки. У роз ви не них країнах світу,
де ви сокі соціальні стан дар ти жит тя, соціаль на інклюзія за до по мо -
гою ви щої освіти ство рює всі умо ви для осіб із особ ли ви ми пот ре -
ба ми/інвалідністю, щоб за без пе чи ти їм рівний дос туп до якісної
осві ти впро довж усь о го жит тя (lifeRlong education), а та кож пе ред ба -
чає од на ко ве трак ту ван ня пот реб учас ників нав чаль но го про це су,
яким ство рю ють ся умо ви відповідно до їх індивіду аль них мож ли -
вос тей і здібнос тей, і, що най важ ливіше, га ран тує до сяг нен ня роз -
вит ку здібнос тей. 
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Вищі нав чальні зак ла ди в Ук раїні в своїй місії та в цілях, що за -
дек ла ро вані в їхніх Ста ту тах і Прог ра мах перс пек тив но го роз вит ку,
по винні на го ло шу ва ти на соціаль но му вимірі ви щої освіти, який пе -
ре дусім пе ред ба чає ство рен ня пе ре ду мов і умов для здо бут тя знань,
ком пе те нт ності і фа хо вих на виків усім осо бам із особ ли ви ми пот ре -
ба ми/інвалідністю. Ви щий нав чаль ний зак лад по ви нен вис ту па ти
прос то ром для са мо ре алізації, са моздійснен ня та са мо ро зк рит тя
сту дентівRінвалідів, прос то ром, в яко му відбу ваєть ся фор му ван ня
пов ноцінної, різнобічно роз ви не ної, са мо ре алізо ва ної осо бис тості.
Зав дан ня, що сто ять пе ред су час ни ми ВНЗ, зу мов лю ють по я ву но -
вої освітньої кон цепції, ос но ву якої скла да ти муть вищі гу маністичні
та де мок ра тичні прин ци пи, мо ральні цінності та ду ховні орієнти ри. 

От же, аналіз праць вітчиз ня них та за рубіжних на у ковців, а та кож
су час них умов роз вит ку ви щої освіти в Ук раїні, до во дять не обхідність
усвідом лен ня та прий нят тя суспільством ціннос тей інтег ро ва но го
нав чан ня, вста нов лен ня то ле ра нт них, парт нерсь ких, діалогічних
взаємин між усіма учас ни ка ми освітнь о го про це су. Тіль ки на ос нові
ціннісно го став лен ня до інвалідів у суспільстві та їх ціннісно го са мос -
тав лен ня мож ли ве ста нов лен ня ефек тив ної стра тегії са моздійснен ня.
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ЧИН НИ КИ ФОР МУ ВАН НЯ СОЦІАЛЬ НОЇ АК ТИВ НОСТІ
СТУ ДЕ НТСЬ КОЇ МО ЛОДІ

Ано тація. Ми розг ля даємо про цес фор му ван ня соціаль ної ак тив ності
сту дентів в ра курсі підви щен ня рівня соціаль ної ак тив ності, як осо бис -
тісно го, внутрішньо де терміно ва но го ут во рен ня, яке зовні про яв ляєть ся
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в енергійній та якісній соціальній діяль ності. Роз ви ток соціаль ної ак тив -
ності сту дентів у ВНЗ уск лад нюєть ся впли вом різних пси хо логічних чин -
ників. Ми виділяємо 3 рівні пси хо логічних чин ників фор му ван ня соціаль ної
ак тив ності: мак рорівень, ме зорівень, мікрорівень. Чин ни ки мак рорівня
ма ють гло баль ний ха рак тер світо во го або дер жав но го масш та бу і по
суті не за ле жать від волі лю ди ни. Ос нов ни ми для фор му ван ня соціаль -
ної ак тив ності ми вва жаємо чин ни ки ме зо рорівня та мікрорівня,
оскіль ки особ ли ву роль у них відіграє суб’єктність осо бис тості.

Annotation. We consider the formation of students social activity in the
perspective of increasing social activity as personal, internal deterministic
formation, which outwardly manifested in energetic and qualitative social
activity. The development of students social activity in higher education is
complicated by the influence of various psychological factors. We distinguish
the 3 levels of psychological factors in the formation of social activity: macro,
meso, micro. The macro factors have global or national character and in
fact, don’t depend on the will of a person. The main factors of formation of
social activity, we believe, are the meso and micro factors because they make
a human to show their subjectivity.

Роз ви ток соціаль ної ак тив ності сту дентів у ВНЗ уск лад нюєть ся
впли вом різних пси хо логічних чин ників. Ми розг ля даємо про цес
фор му ван ня соціаль ної ак тив ності сту дентів в ра курсі підви щен ня
рівня соціаль ної ак тив ності, як осо бистісно го, внутрішньо де тер мі -
но ва но го ут во рен ня, яке зовні про яв ляєть ся в енергійній та якісній
соціальній діяль ності.

У на у ко вих дже ре лах є декіль ка кла сифікацій чин ників різних
про явів людсь кої ак тив ності. Ми найбіль ше згодні з по ло жен ня ми
соціаль ної пе да гогіки, де за гальні чин ни ки соціаль но го ви хо ван ня
лю ди ни кла сифіку ють на чин ни ки: ме гарівня, мак рорівня, ме зорів ня
та мак рорівня [1]. Так, виділяємо три рівні пси хо логічних чин ників
фор му ван ня соціаль ної ак тив ності: мак рорівень (рівень суспільст -
ва), ме зорівень (рівень освітнь о го се ре до ви ща), мікрорівень (осо -
бистісний рівень).

Чин ни ки мак рорівня соціаль ної ак тив ності ма ють гло баль ний
ха рак тер світо во го або дер жав но го масш та бу і по суті не за ле жать
від волі лю ди ни. 

Ос нов ни ми для фор му ван ня соціаль ної ак тив ності ми вва -
жаємо чин ни ки ме зо рорівня та мікрорівня, оскіль ки особ ли ву роль
у них відіграє суб’єктність осо бис тості. Са ме на цих рівнях найбіль -
ше про яв ля ють ся струк турні ком по нен ти соціаль ної ак тив ності:
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мо ти ваційний, ціннісний, емоційноRволь о вий, пізна валь ноRреф -
лек  сив ний, діяльнісний.

До чин ників мак рорівня фор му ван ня соціаль ної ак тив ності
відно си мо по каз ни ки, зу мов лені: соціаль ноRпси хо логічни ми особ -
ли вос тя ми регіону про жи ван ня сту дентів за га лом і під час нав чан -
ня у ВНЗ, соціаль ноRполітич ною си ту ацією у країні та регіоні,
рівнем жит тя сту дентів то що. Без по се редніми чин ни ка ми фор му -
ван ня соціаль ної ак тив ності сту де нтсь кої мо лоді на мак рорівні є:
соціаль ноRеко номічне ста но ви ще; особ ли вості суспіль ноRполітич -
но го роз вит ку країни [2]; стан підтрим ки та роз вит ку дер жа вою
соціаль них ініціатив; стан ма со вої політич ної свідо мості. 

До чин ників ме зо рорівня відно си мо по каз ни ки, зу мов лені:
фор мою влас ності ВНЗ, сти лем керівницт ва ВНЗ, особ ли вос тя ми
діяль ності сту де нтсь ко го са мов ря ду ван ня то що. Без по се редніми
чин ни ка ми фор му ван ня соціаль ної ак тив ності сту де нтсь кої мо лоді
на ме зорівні є: ха рак тер та стиль керівницт ва у ВНЗ, особ ли вості
діяль ності ор ганів сту де нтсь ко го са мов ря ду ван ня, на явність парт -
нерсь ких відно син між ор га на ми сту де нтсь ко го са мов ря ду ван ня та
адміністрацією ВНЗ, соціаль ноRпси хо логічний клімат освітнь о го
се ре до ви ща, сво бо да у ви борі нап рямів про я ву соціаль ної ак тив -
ності, особ ли вості по за нав чаль ної діяль ності, стан ор ганізації за -
ходів з на бут тя соціаль но го досвіду. 

До чин ників мікрорівня фор му ван ня соціаль ної ак тив ності від -
но си мо по каз ни ки, зу мов лені: ста те ви ми, віко ви ми відміннос тя ми,
нап ря мом нав чан ня, кур сом, фор мою нав чан ня, особ ли вос тя ми
суміщен ня нав чан ня з ро бо тою, ста ном здо ров’я, особ ли вос тя ми
са мостійно го чи спіль но го про жи ван ня з бать ка ми, ми ну лим
соціаль ним досвідом. Без по се редніми чин ни ка ми фор му ван ня
соціаль ної ак тив ності сту де нтсь кої мо лоді на мікрорівні є: особ ли -
вості соціалізації сту дентів, особ ли вості спілку ван ня в пер вин них
соціаль них гру пах, сімейні тра диції, ступінь іден тифікації індивіда
з гру пою, про фесійної іден тифікації, на яв ний успіх і до сяг нен ня
осо бис тості в різних ви дах діяль ності, спе цифіка фор маль них і не -
фор маль них ор ганізаційних зв’язків в групі і співвідно шен ня між
ни ми, праг нен ня до са мо ре алізації, осо бистісні ус та нов ки, рівень
усвідом лен ня влас них пот реб та інте ресів, сфор мо ваність са мо сві -
до мості, світог ля ду, праг нен ня до са мо ст ве рд жен ня, са мопізнан ня,
на явність адек ват ної са мо оцінки, сис те ми ціннос тей, суб’єктив не
відчут тя еко номічно го доб ро бу ту, на явність по зи тив ної «ЯRкон -
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цепції», са мо по ва ги, внутрішній ло кусRконт роль, пізна валь них по -
т реб, на явність відчут тя довіри до ото чу ю чих, оп тимізму, ступінь
обізна ності про мож ливі фор ми соціаль ної ак тив ності та по зи тив не
емоційне став лен ня до них, сфор мо ваність та ких влас ти вос тей
і якос тей, як: цілесп ря мо ваність, рішучість, са мостійність, ініціа -
тивність, альт руїзм.
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СОЦІАЛЬ НИЙ СТА ТУС ЛЮ ДИ НИ З ВА ДА МИ СЛУ ХУ 
ТА ФАК ТО РИ, ЩО ЙО ГО ОБУ МОВ ЛЮ ЮТЬ

Ано тація. Ав то ра ми виз на чені ос новні проб ле ми соціаль но го ста -
ту су лю ди ни з ва да ми слу ху. Розк риті фак то ри, що обу мов лю ють
соціаль ний ста тут осіб да ної ка те горії за оцінка ми екс пертів та са -
мих лю дей з ва да ми слу ху.

Abstract. The authors identified the main problems of the social status of
a person with hearing problems. The factors that determine the social charter
of this category of persons according to the experts themselves and the deaf.

Не див ля чись на за гальні де мок ра тичні про це си у пост ра -
дянській Ук раїні, проб ле ма прав лю ди ни з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми здо ров’я за ли шаєть ся вкрай гост рою. В Ук раїні на ра хо вуєть ся
близь ко 150 тис. осіб з ва да ми слу ху. Спіль но та глу хих в Ук раїні, їх
куль ту ра є замк не на, ізоль о ва на, що конк ре ти зуєть ся в та ких проб -
ле мах, як об ме же ний дос туп до інфор мації, до одер жан ня якісних
освітніх та соціаль них пос луг, за хис ту своїх прав [1]. 
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Гру па «глу хонімих», що поз на чаєть ся як «чу жа» або «інша» і від -
повідно як «не пов ноцінна», поз бав ляєть ся суспільством не тіль ки
пра ва на «рівність», але і пра ва без кар но за ли ша ти ся «чу жою» або
«іншою», тоб то жи ти інак ше в ду хов но му і психічно му відно шенні
порівня но з ти ми, хто чує, точніше з гру пою, що вста нов лює куль -
турні нор ми і цінності. По ведінка глу хих завж ди підля га ла су во ро му
конт ро лю — від конт ро лю до ви ко рис тан ня форм мо ви до соціо -
куль тур но го са мо ви ра жен ня, їх пригнічу ва ли, об ме жу ва ли в гро ма -
дянсь ких пра вах. Стиг ма ти зація три ва ла ду же дов гий період. Але на
су час но му етапі ми спос терігаємо рух у нап рям ку інтег рації лю дей
з ва да ми слу ху в суспільство, та вихід проб ле ма ти ки інвалідності
з маргіналь но го ста ну (ста ну ексклюзії). 

По ру шен ня слу ху поз бав ляє мож ли вості спілку ван ня, фор мує
по чут тя не пов ноцінності, що стає при чи ною деп ресії, приз во дить
до втра ти ро бо ти, руй ну ван ня сім’ї. Найп рикріше є те, що по ло ви -
на лю дей з інвалідністю не ма ють змо ги пра цю ва ти, а соціальні
вип ла ти не мо жуть за без пе чи ти їм гідне жит тя, що погіршує і без
то го їх соціаль не ста но ви ще в суспільстві. Все ви ще заз на че не і обу -
мо ви ло ак ту альність да но го досліджен ня.

Про ве де не влас не соціологічне досліджен ня да ло змо гу зро би -
ти нас тупні вис нов ки:

1. Ос нов ни ми проб ле ма ми соціаль но го ста но ви ща не чу ю чих
лю дей за оцінка ми екс пертів є:

— пси хо логічні комп лек си (осо би да ної ка те горії не дос татньо
рішучі, нев пев нені в собі і в своїх си лах, ма ють за ни же ну са мо оцін -
ку, страх пе ред чу ю чи ми людь ми);

— інфор маційний бар’єр ( лю ди з ва да ми слу ху здебіль ше не
ма ють юри дич ної, еко номічної, куль тур ноRду хов ної підтрим ки, че -
рез брак інфор мації);

— ко муніка тив ний бар’єр, що знач но погіршує якість жит тя,
по ру шу ю чи ста но ви ще лю ди ни в суспільстві, об ме жує її у ви борі
фа ху, а нерідко приз во дить до вик лю чен ня (ексклюзії) із су -
спільства;

— нерівність у са мо му суспільстві (не га тив не або бай ду же став -
лен ня суспільства до осіб да ної ка те горії);

— низь ке ма теріаль не ста но ви ще, що мо же приз вес ти до ста ну
ексклюзії.

Всі ці фак то ри зни жу ють рівень соціаль но го ста но ви ща лю ди -
ни з ва да ми слу ху у здо ро во му суспільстві.
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2. Став лен ня здо ро вих (чу ю чих лю дей) до осіб з ва да ми слу ху
заз ви чай не га тив не, аг ре сив не або бай ду же, що свідчить про непід -
го тов леність са мо го суспільства до по зи тив но го сприй ман ня осіб
да ної ка те горії. Вод но час осо би з ва да ми слу ху не прис то со вані до
жит тя в здо ро во му соціумі. На наш пог ляд, да ну ка те горію на се лен -
ня потрібно соціалізу ва ти, а в по даль шо му інтег ру ва ти в здо ро ве
суспільство. 

Та кож біль ша час ти на рес пон дентів сти ка ла ся з ви пад ка ми
диск римінації в соціаль них ус та но вах, що свідчить про не га тив не
відно шен ня до осіб да ної ка те горії. 

3. На ми ок рес ле на са мо оцінка лю дей з ва да ми слу ху за нас туп -
ни ми скла до ви ми:

— дос туп до інфор мації та якісної освіти — в ок ре мих ви пад ках
відсутність або не дос ко налість інтег ро ва ної /інклю зив ної освіти не
дає ди тині з ва да ми слу ху мож ли вості от ри ма ти пов ноцінну освіту,
а по даль шо му про фесію для дос той но го жит тя та соціаль но го ста -
но ви ща у суспільстві; 

— рівень довіри до вла ди, лікарів, ЗМІ, лю дей, які чу ють —
рівень довіри лю дей з ва да ми слу ху за ни же ний до здо ро вих (чу ю чих
лю дей), лікарів, вла ди та дер жав них ус та нов соціаль но го за хис ту це
пов’яза но з ви пад ка ми диск римінації в лікар нях, соціаль них ус та -
но вах та людь ми, які пра цю ють в цих ор ганізаціях;

— са мо оцінка ста но ви ща на умов них соціаль них схо дах — са -
мо оцінка в суспільстві у лю дей з ва да ми слу ху до сить за ни же на,
осо би да ної ка те горії став лять се бе на рівень ниж че се реднь о го, що
свідчить про існу ю чу проб ле му їх низь ко го соціаль но го ста но ви ща;

— рівень за до во ле ності жит тям — лю ди з ва да ми слу ху не на до -
с татнь о му рівні за до во лені своїм жит тям, їм бра кує найе ле мен тар -
нішо го (су час но го гар но го одя гу, меблів, жит ла, ма теріаль но го бла -
го по луч чя);

— са мо оцінка ста ну здо ров’я та ма теріаль но го ста но ви ща —
стан сво го здо ров’я рес пон ден ти оціни ли як се редній, що свідчить
про не дос тат ню ме дич ну до по мо гу з бо ку дер жа ви.

Досліджен ня по ка за ло, що ос нов ни ми фак то ра ми соціаль но го
ста но ви ща лю дей з ва да ми слу ху є:

— ран ня та ак тив на інтег рація в здо ро ве суспільство;
— дос туп до інфор мації та якісної освіти;
— ма теріаль не ста но ви ще;
— ціка ва та прес тиж на ро бо та;
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— рівність в суспільстві зі здо ро вим ото чен ням;
— адек ват не сприй нят тя се бе і здо ро вих лю дей;
— по зи тив не став лен ня здо ро во го суспільства до лю дей да ної

ка те горії.
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ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ПРОБ ЛЕ МИ СТУ ДЕНТІВ
З ФУНКЦІОНАЛЬ НИ МИ ОБ МЕ ЖЕН НЯ МИ ЗДО РОВ’Я 

В ІНТЕГ РО ВА НО МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ ВНЗ

Ано тація. Да на те за прис вя че на ок рес лен ню пси хо логічних проб лем
у сту дентів з функціональ ни ми об ме жен ня ми здо ров’я в інтег ро ва но -
му се ре до вищі ВНЗ. В розк риті проб ле ми та бар’єри, що ви ни ка ють
у да ної ка те горії сту дентів та предс тав лені де які шля хи їх вирішен ня.

Abstract. This thesis is devoted to outlining psychological problems of
students with functional limitations in an integrated health environment of
universities. The revealed the problems and barriers that arise in this catego-
ry of students and presented some solutions.

Надз ви чай но ак ту аль ним є пи тан ня що до ви ник нен ня пси хо -
логічних проб лем у сту дентів з функціональ ни ми об ме жен ня ми
здо ров’я в інтег ро ва них гру пах ВНЗ. Для сту дентів да ної ка те горії
са ме освіта є «схо дин кою» до осо бистісно го рос ту, роз ши рен ня ко ла
спілку ван ня, на бут тя но во го соціаль но го досвіду. Але пси хо ло гіч ні
проб ле ми, комп лек си та бар’єри уповіль ню ють про цес адап тації та
інтег рації сту дентів з функціональ ни ми об ме жен ня ми здо ров’я. 

Пси хо логічні проб ле ми, що ви ни ка ють у нав чаль ноRви хов но -
му про цесі в інтег ро ва них гру пах ВНЗ, до сить різно манітні, се ред
них: по ру шен ня психічних пізна валь них про цесів, за ни же на са мо -
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оцінка, за ни же ний рівень до ма гань і ба га то інших. Про те однією
з найак ту альніших проб лем є по ру шен ня взаємовідно син зі здо ро ви-
ми сту ден та ми і вик ла да ча ми, ви ник нен ня сте ре о тип них очіку вань
від да ної ка те горії мо лоді у здо ро вих сту дентів. А це, в свою чер гу,
фор мує у сту дентів з об ме же ни ми мож ли вос тя ми як внутрішньо
осо бистісний конфлікт, так і зовнішньо міжо со бистісний конфлікт
під час нав чан ня у ви що му нав чаль но му зак ладі. З точ ки зо ру жит -
тєвої си ту ації, для сту дентів з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я
найбільш ха рак тер на відсто ро неність від жит тя гру пи та не за до во -
леність своїм ста ном, що пов’яза но перш за все з са мотністю, з на -
явністю проб ле ми прис то су ван ня до сво го ста но ви ща й не обхід -
ністю по до лан ня пси хо логічно го дис ком фор ту.

Ви ник нен ня бар’єрів та кож впли ває на пси хо логічний стан
осо бис тості сту ден та із функціональ ни ми об ме жен ня ми здо ров’я та
на про це си адап тації та інтег рації. Ос нов ни ми бар’єра ми у сту дентів
да ної ка те горії в інтег ро ва них гру пах ви що го нав чаль но го зак ла ду є:

Прос то ро вий бар’єр. Це об ме жен ня спри чи няє ба га то наслідків,
що уск лад нює ста но ви ще сту ден та да ної ка те горії і ви ма гає вжи -
ван ня спеціаль них за ходів, які усу ва ють прос то ро ву, транс по рт ну,
по бу то ву ізо ляцію сту ден та да ної ка те горії. На галь ною пот ре бою є
усу нен ня архітек тур них пе реш код, що ут руд ню ють проїзд, дос туп
і віль не пе ре су ван ня біля та в нав чаль них приміщен нях ви що го на -
в чаль но го зак ла ду.

Ко муніка тив ний бар’єр. Роз лад спілку ван ня, од на з найбільш
важ ких соціаль них проб лем мо лоді з об ме же ни ми мож ли вос тя ми,
що є наслідком емоційної за хис ної са моізо ляції, ви па дан ня з на -
вчаль ної гру пи і дефіци ту звич ної інфор мації. 

Бар’єр діло во го спілку ван ня по род жує проб ле ми пов’язані
з особ ли вос тя ми і відміннос тя ми здо ро вих сту дентів та сту дентів
з функціональ ни ми об ме жен ня ми здо ров’я. Існу ють різні індивіду -
аль ноRпси хо логічні особ ли вості тих, хто спілкуєть ся (нап рик лад,
по тай ливість од но го, со ром’яз ливість іншо го; ан ти патія, не довіра
то що); ви пад ки, ко ли настійли во звер та ють ува гу на ті сто ро ни осо -
бис тості, які він не усвідом лює або хо че при хо ва ти, в на шо му ви -
пад ку — це фізичні об ме жен ня сту дентів.

Емоційний бар’єр уск лад нює соціальні кон так ти в про цесі взає -
мин сту ден та з функціональ ни ми об ме жен ня ми здо ров’я, нав чаль ної
гру пи та соціаль но го се ре до ви ща. Та ким чи ном, і сам індивід з об -
ме же ни ми мож ли вос тя ми, і йо го найб лиж че ото чен ня (нав чаль на
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гру па в універ си теті) ма ють пот ре бу у то му, щоб емоційні взаєми ни
бу ли нор малізо вані [1].

От же ми ба чи мо, що ве ли ка кількість пси хо логічних пе реш код
впли ває на адап тацію та інтег рацію сту дентів з об ме же ни ми мож -
ли вос тя ми в інтег ро ва них гру пах ВНЗ. По каз ни ка ми по зи тив но го
пси хо логічно го та осо бистісно го рівня адап тації мо жуть бу ти: зни жен -
ня осо бистісно го рівня три вож ності; відсутність ба жан ня зміни ти
життєву си ту ацію; доміну ван ня по зи тив них емоцій (оп тимістич на
гіпо те за); впев неність у собі, у влас них си лах, у здат ності виріши ти
проб ле ми сво го жит тя; стійка адек ват на са мо оцінка.

Для по лег шен ня та пок ра щен ня адап таційно го про це су не об хід -
но: 1)ство ри ти без бар’єрне архітек тур не се ре до ви ще; роз ро би ти сис -
те му адап таційних за ходів, яка містить в собі: тренінгові кур си, ме то -
дичні та на у ко воRпрак тичні семіна ри, нав чальні лекції; ор га нізу ва ти
індивіду аль ний, пси хо логічний та нав чаль ний суп ровід сту ден там із
функціональ ни ми об ме жен ня ми здо ров’я з ме тою ко ре гу ван ня нав -
чаль них та пси хо логічних пот реб сту дентів із функ ціо наль ни ми об ме -
жен ня ми здо ров’я; вклю чи ти у нав чаль ноRви хов но го пла ну екс курсії,
спор тивні за хо ди, ту рис тичні по хо ди, та інші фор ми по за ау ди тор ної
діяль ності бо, як відо мо, не фор маль не, не ви му ше не спілку ван ня за
ме жа ми інсти ту ту спри я ти ме по дальшій близь кості та згур то ва ності.
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АРТ?ТЕ РАПІЯ ЯК ЗАСІБ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ОСІБ 
ІЗ ПО РУ ШЕН НЯ МИ ПСИ ХОФІЗИЧ НО ГО РОЗ ВИТ КУ

Ав то ром обґрун то ва но доцільність зас то су ван ня арт*те рапії в про -
цесі ре абілітації осіб із по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку. Оха рак -
те ри зо ва но по нят тя «арт*те рапія». Уза галь не но те о ре тич ний і прак -
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тич ний досвід віднов лен ня психічно го й фізич но го здо ров’я за со ба ми
мис те цт ва. Ви ок рем ле но го ловні зав дан ня арт*те рапії в про цесі ре -
абілітації осіб із по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку. 

The author proved the feasibility of art therapy in the rehabilitation of
people with impaired mental and physical development. Characterized notion
of «art therapy». Theoretical and practical experience in restoring mental
and physical health through art. Determined the main tasks of art therapy in
the rehabilitation of people with impaired mental and physical development.

У комп лексній ре абілітації осіб із по ру шен ня ми пси хофізич но -
го роз вит ку зас то со ву ють ся різні фор ми артRте рапії. Це зу мов ле но
склад ною пси хо па то логічною і со ма тич ною симп то ма ти кою, ви я вом
гніву, три во ги, влас ної несп ро мож ності, аг ре сив ності, конфлікт ніс -
тю, плак сивістю, без сон ням то що. З ог ля ду на це, ви ни кає об’єк -
тив на пот ре ба в здійсненні три ва лої і сис те ма тич ної ре абілітації
осіб із по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку зав дя ки за лу чен ню
психіатрів, пси хо логів, соціаль них працівників, фахівців з фізич ної
ре абілітації то що.

Уза галь ню ючи низ ку на у ко вих розвідок (О. Воз не сенсь ка, Н. За -
бо лот на, М. Мілу ши на, О. Скнар, В. Стад ник, Т. Яцен ко), маємо
підста ви вва жа ти, що артRте рапія є од ним з найе фек тивніших спо -
собів вирішен ня ве ли кої кіль кості пси хо логічних проб лем. Прак -
тич  ний досвід фахівців у цій га лузі, зок ре ма М. Кісель о ва, А. Ко -
питіна, О. Мед ведєва, І. Лев чен ка, Т. Доб ро вольсь кої, Л. Ле бедєва,
А. Сізо ва та інших [2; 3] до во дить, що артRте рапія ши ро ко зас то со -
вуєть ся в ко рекційноRроз ви вальній ро боті не тіль ки з до рос ли ми,
а та кож діть ми та підлітка ми. Ви ко рис то ву ють ся індивіду альні та
гру пові фор ми ро бо ти [1]. 

Термін «артRте рапія» впер ше став вжи ва ти ся в анг ло мов них
країнах, в 40Rх ро ках ХХ століття йо го ввів у вжи ток Адріан Хілл [2].
АртRте рапія — це ме тод ліку ван ня нер во вих і психічних зах во рю -
вань за со ба ми мис те цт ва та са мо ви ра жен ня в мис тецтві. Нез ва жа -
ю чи на тісний зв’язок з ліку валь ною прак ти кою, артRте рапія на бу -
ває пе ре важ но пси хоп рофілак тич ної, соціалізу ю чої та роз ви валь ної
спря мо ва ності. 

Уза галь ню ючи вик ла де не ви ще, ви ок ре ми мо ос новні зав дан ня
артRте рапії в про цесі ре абілітації осіб із по ру шен ня ми пси хофізич -
но го роз вит ку:

Усу нен ня або пос лаб лен ня симп томів з ме тою оп тимізації пси -
хічно го ста ну та соціалізації осо бис тості. 
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До сяг нен ня се да тив но го або ак ти ву ю чо го ефек ту під час про -
ве ден ня твор чих за нять.

Підви щен ня рівня пси хо соціаль ної адап тації клієнта до нав ко -
лишніх умов, що по ля гає в ви роб ленні вміння са мостійно прий ма -
ти рішен ня, вста нов лю ва ти і підтри му ва ти соціаль но зна чущі зв’яз -
ки, роз ви ва ти інте ре си, за хоп лен ня то що.

Особ ли вої ак ту аль ності на бу ва ють су часні ме то ди ки бібліоте -
рапії, каз ко те рапії, орігамі, графіки, му зи ко те рапії, коль ро те рапії,
ігро те рапії, пісоч ної те рапії, жи во пи су, фо тог рафії то що. Зас то су -
ван ня про ек тив них ме то дик і спілку ван ня за до по мо гою коль орів,
об разів то що на дає суттєві пе ре ва ги артRте рапії над інши ми фор ма -
ми пси хо те ра пев тич ної ро бо ти, зок ре ма: 

— не вер баль ний ха рак тер ць о го ви ду те рапії сприяє ви я ву най -
складніших по чуттів, які важ ко ви ра зи ти вер баль но;

— ме то ди артRте рапії справ ля ють по зи тив ний вплив на підви -
щен ня са мо оцінки осіб із по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку;

— тре ну ван ня і вдос ко на лен ня сен со мо тор них здібнос тей
клієнтів за без пе чує роз ви ток у них на ви чок нав чаль ної та тру до вої
діяль ності.

Підсу мо ву ю чи, заз на чи мо, що артRте рапія є не замінним за со -
бом комп ле кс ної ре абілітації осіб із по ру шен ня ми пси хофізич но го
роз вит ку, зав дя ки яко му в клієнтів пок ра щуєть ся за галь не са мо по -
чут тя, са мо ко нт роль і са мо оцінка. 
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ФОР МУ ВАН НЯ КУЛЬ ТУ РИ ЗДО РОВ’ЯЗ БЕ РЕ ЖЕН НЯ 
ЯК СВІТОГ ЛЯД НОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МО ЛОДІ 

В ІНКЛЮ ЗИВ НО МУ ОСВІТНЬ О МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ

Ано тація. В до повіді розг ля да ють ся проб ле ми фор му ван ня куль -
ту ри здо ров’яз бе ре жен ня як світог ляд ної орієнтації мо лоді. Про а -
налізо ва но осо бистісну зна чимість про фесійно го здо ров’я для кож но го
сту ден та з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Опи са но чо ти ри ком по нен -
ти змісту освіти та їх взаємозв’язок. Зап ро по но ва но інтег ру ва ти
у зміст дис циплін еле мен ти змісту про фесійно го здо ров’я.

Abstract. The report addresses the problem of creating a culture of health
as the ideological orientation of youth. Analyzed the personal significance of
occupational health for each student with disabilities. We describe the four
components of educational content and their relationship. A integrate the
content elements of the content disciplines of occupational health.

В су час них умо вах здо ров’я лю дей є по каз ни ком їхньої куль ту ри
і вод но час рівнем соціаль ноRеко номічно го роз вит ку суспільства, що
пов’яза но зі спо со бом жит тя гро ма дян та їхніх світог ляд них гу ма -
ністич них орієнтацій на здо ров’яз бе ре жен ня. Важ ливість гу маніс -
тич но го світог ля ду ар гу мен туєть ся тим, що йо го го ловні прин ци пи
відоб ра жа ють ся в логіці по ведінки осо бис тості та у її вчин ках. Це
по нят тя поєднує дворівне ву сис те му ціннісних оцінок: соціаль ноR
пси хо логічний (нижній рівень) і іде о логічний (ви щий). Ос тан ній
пе рет во рює ціннісне відно шен ня в ціннісне усвідом лен ня, мо ти -
вацію, яка є пер шо ос но вою оціню ючо го ос мис лен ня ре аль ності та
за по ру кою успішної діяль ності працівни ка у будьRякій сфері ви -
роб ни цт ва.

Го лов ним дже ре лом мо ти ву діяль ності осо бис тості є пот ре ба,
са ме во на по род жує інте рес. То му для прак тич ної ре алізації освітніх
ви мог сь о го ден ня при по бу дові нав чаль но го про це су ВНЗ слід дба ти
про осо бистісну зна чимість про фесійно го здо ров’я для кож но го сту -
ден та з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, ро зуміння йо го як не обхідної
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і при ваб ли вої осо бистісної пот ре би, не пос лаб лю ючи при ць о му
орієнтацію ос тан нь о го на за до во лен ня суспіль них пот реб, тоб то
суспіль ноRко рис ну діяльність. Зва жа ю чи на це, тра диційні освітні
зав дан ня фор му ван ня ба зо вих про фесійних ком пе тенції (знань,
вмінь і на ви чок без печ но го ви ко нан ня про фесійних обов’язків) для
ефек тив но го фор му ван ня мо ти вації про фесійно го здо ров’я не дос -
татні, їх не обхідно поєдну ва ти з еле мен та ми всебічної про фесійної
соціалізації сту дентів, тоб то фор му ван ням відповідно го суспіль ним
ціннос тям світог ля ду, мо ти вації по ведінки. Зок ре ма Г. Гри бан заз на -
чає, що крім знань та вмінь ос нов ни ми кри теріями го тов ності май -
бутніх спеціалістів до оз до ров чої діяль ності є мо ти вація [1, с. 37].

Од ним з ос нов них за собів роз вит ку май бутніх спеціалістів та
фор му ван ня в них мо ти вації про фесійно го здо ров’я є зміст нав чан -
ня, який виз на чаєть ся ме тою і зав дан ня ми освіти на пев но му етапі
роз вит ку суспільства та є ос но вою фор му ван ня про фесійної ком пе -
те нт ності — ба зи мо ти вації про фесійно го здо ров’я. Зміст освіти в на -
шо му ро зумінні — це сис те ма на у ко вих ком пе тенцій, ово лодіння
яки ми за без пе чить всебічний роз ви ток ро зу мо вих і фізич них здіб -
нос тей сту дентів з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, фор му ван ня їх світо -
г ля ду, мо ралі та по ведінки, підго тов ку до без печ но го суспіль но го
жит тя, зок ре ма, і ви роб ни чої діяль ності. Він вклю чає в се бе чо ти ри
ком по нен ти: досвід пізна валь ної діяль ності (знан ня), досвід ви ко -
нан ня відо мих спо собів діяль ності (вміння діяти за зраз ком), досвід
твор чої діяль ності (прий нят тя нес тан да рт них рішень в не ти по вих
си ту аціях) та по зи тив ну мо ти вацію про фесійно го здо ров’я (оп ти -
маль не поєднан ня індивіду аль них та суспіль них пот реб). Пе ре ра хо -
вані ком по нен ти змісту освіти тісно взаємо пов’язані: без знан ня не
бу ває вміння, на ос нові знань і вмінь здійснюєть ся твор ча діяльність,
а в діяль ності ви ра жа ють ся іде а ли і пе ре ко нан ня осо бис тості, тоб то її
світог ляд, мо ти вація по ведінки. Осо бистість стає про фесіона лом,
майстром своєї спра ви в міру то го, як опа но вує сис те му знань, за -
своює ті або інші нор ми по ведінки. Чим ба гат ший світ знань осо бис -
тості, тим більш ефек тив но та цілесп ря мо ва но відбу ваєть ся відбір
і приріст но вих знань, їхній пе рехід у мо ти ви по ведінки і діяль ності.

Для мо де лю ван ня світог ля ду, змістов ною сто ро ною яко го є орієн -
тація на мо ти вацію про фесійно го здо ров’я, з ура ху ван ням сліду ван -
ню заз на че ним ви ще пе да гогічним умо вам, ми про по нуємо інтег ру -
ва ти у зміст дис циплін еле мен ти змісту про фесійно го здо ров’я. Зміст
по нят тя про фесійно го здо ров’я в на шо му ро зумінні має міс ти  ти

Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 



157

досвід здійснен ня без печ ної про фесійної діяль ності, що втілюєть ся
ра зом зі знан ня ми в уміннях і на вич ках осо бис тості; досвід твор чої,
по шу ко вої діяль ності що до вирішен ня но вих проб лем, які пос та -
ють пе ред суспільством; досвід ціннісно го став лен ня до довкілля.
Виз на чаль ним чин ни ком оцінки сфор мо ва ності мо ти вації про фе -
сійно го здо ров’я, на на шу дум ку, має ста ти ви яв лен ня ду хов ності.
Ду ховність ви яв ляєть ся че рез індивіду аль ну ви ра женість в сис темі
мо тивів осо бис тості двох фун да мен таль них пот реб: пізнан ня й со -
ціаль ної ре алізації; во на ха рак те ри зуєть ся по зи тив ним став лен ням
до нав ко лишнь о го се ре до ви ща, тур бо тою, ува гою до лю дей, го тов ніс -
тю завж ди прий ти на до по мо гу. Об’єктив на ко ристь ду хов ної про фе -
сійної діяль ності діалек тич но пов’язуєть ся з їх суб’єктив ною без ко -
рис ливістю, де най ви щим за до во лен ням є пізнан ня та пе рет во рен ня
нав ко лишнь о го світу з ко рис тю для нав ко лишнь о го се ре до ви ща.

На ше досліджен ня не ви чер пує проб ле ми фор му ван ня мо ти вації
про фесійно го здо ров’я. По даль ших на у ко вих по шуків пот ре бу ють те -
о ре тичні і ме то дичні за са ди фор му ван ня мо ти вації про фесійно го здо -
ров’я май бутніх спеціалістів у про цесі вив чен ня дис циплін про фе сій -
но го спря му ван ня та в май бутній про фесійній діяль ності.
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ОСО БИСТІСНО?СМИС ЛОВІ КОНСТРУК ТИ 
СТУ ДЕ НТСЬ КОЇ МО ЛОДІ 

В ІНКЛЮ ЗИВ НО МУ ОСВІТНЬ О МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ 

Ано тація. Висвітле но те орію ціннісно*смис ло вих конструктів
Дж.Келлі. Виз на че но провідні ціннісні конструк ти осіб, які нав ча ють -
ся в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі. Про ве де но порівняль ний
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аналіз ціннісно*смис ло вих конс туктів сту де нтсь кої мо лоді в інклю -
зив но му освітнь о му прос торі та у кла сич них ака демічних гру пах.

Abstract. Deals with the theory of value*semantic constructs Dzh.Kelli.
Determined value constructs leading persons enrolled in inclusive education-
al environment. A comparative analysis of value*semantic constructs stu-
dents in inclusive educational space and the classic academic groups.

Орієнтація суспіль ної свідо мості на євро пейські цінності ак ту -
алізує звер нен ня до вив чен ня ціннісних орієнтирів су час ної сту де -
нтсь кої мо лоді. Дослідже ня ціннос ноRсмис ло вої сфе ри лю ди ни за
но мо те тич ною тра дицією уск лад нюєть ся че рез її спря мо ваність на за -
галь не, те, що є ти по вим в осо бис тості. Са ме то му на разі все біль шої
ва ги на би рає іде ог рафічний ме тод, орієнто ва ний на опис осо бис тості
як особ ли вої унікаль ної цілісності та про дов жує тра диції ро зуміючої
пси хо логії К.Род жер са, те орій Дж.Бру не ра, Ч.Ос гу да, Ж.Піаже [1–5].

Ос но вою іде ог рафічної діаг нос ти ки є ви яв лен ня й оцінка пси -
хіки лю ди ни віднос но її суб’єктив них смис ло вих конструктів. Тоб то,
досліджу ва ний сам за дає масш таб і бу дує сис те му відліку в про цесі
взаємодії з інши ми людь ми, об’єктив ним світом та са мим со бою.
Од нак, поRпер ше, да на індивіду аль на шка ла фор муєть ся соціаль ним
індивідом, що зас воїв суспільні зна чен ня, пе ревівши їх у осо бистіс -
не смис ло ве по ле. ПоRдру ге, адек ватність цієї шка ли де термінуєть -
ся умо ва ми існу ван ня лю ди ни — соціумом.

Дж. Келлі вва жав, що всі осо бистісні конструк ти є біпо ляр ни -
ми та ди хо томічни ми за при ро дою. Ад же, пе ре жи ва ю чи події, лю -
ди на помічає схо жості та відмінності ре чей, що приз во дить до фор -
му ван ня осо бистісних конструктів. Для фор му ван ня конструк ту
не обхідні, при наймні, три еле мен та (яви ща, події, пред ме ти, то що):
два з еле мен ти конструк ту по винні бу ти схо жи ми між со бою, а тре -
тій має бу ти відмінний від них. На дум ку Дж.Келлі, лю ди відрізня -
ють ся один від од но го тим, як во ни інтерп ре ту ють події. На у ко вець
роз ро бив «Ре пер ту ар ний тест роль о во го конструк ту» (РТРК) для
оцінки важ ли вих конструктів, які лю ди на ви ко рис то вує при інтер -
п ре ту ванні зна чу щих лю дей та подій в її житті.

Ме тод Дж.Келлі для досліджен ня ціннісноRсмис ло вих конст -
руктів ши ро ко ви ко рис то вуєть ся у су часній на уці. Зок ре ма, у со -
ціаль ноRпси хо логічних досліджен нях (І.Н.Коз ло ва); для ви яв лен ня
взаємозв’яз ку особ ли вос тей сис тем осо бистісних конструктів сту -
дентів та їх ста тус ної по зиції у нав чаль них гру пах (О.О.Чер ни шо -
ва); для ви яв лен ня впли ву усвідом лен ня осо бистісних конструктів
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на ко рекцію ди со на нт них психічних станів та по ведінки лю ди ни
(Ю.В. Туркіна) то що.

На ше досліджен ня про во ди лось на базі Вінниць ко го соціаль -
ноRеко номічно го інсти ту ту універ си те ту «Ук раїна» се ред сту дентів
чет вер то го кур су нап рям ку підго тов ки «Пси хо логія» кількістю
14 осіб, які здійсню ють нав чан ня в інклю зив но му освітнь о му се ре -
до вищі та конт роль ної гру пи — 18 сту дентів ви щих нав чаль них зак -
ладів м. Вінниці кла сич ної ака демічної сис те ми.

Досліджен ня по ка за ло, що у всіх досліджу ва них спіль ним конст -
рук том є «стать». Да ний конструкт ви ра жаєть ся у досліджу ва них та -
ки ми сло ва ми, як: жінки/чо ловіки, мужність/жіночність, хло пець/
дівчи на, ста теві оз на ки. Та кож спіль ни ми є конструк ти «ко муніка -
бельність» та «ро зум».

Для сту дентів, що нав ча ють ся в інклю зив но му нав чаль но му
зак ладі, ха рак тер ни ми є конструк ти, пов’язані з доб ро тою і доб ро -
зич ливістю та роз суд ливістю (обачністю).

Вста нов ле но, що у досліджу ва них, які нав ча ють ся у зак ла дах,
де відсут ня інклю зив на освіта, є конструк ти, які вка зу ють на розді -
лен ня нав ко лишніх лю дей на «своїх» та «чу жих», чо го не спос тері -
га ло ся у екс пе ри мен тальній групі.

Од нак є і су то індивіду альні конструк ти та їх поєднан ня, які
є унікаль ни ми та зна чу щи ми са ме для цієї лю ди ни. Нап рик лад:
«вік», «релігійність», «прин ци повість», «сек су альність», «життє ра -
дісність», «гідність» «щас тя», «кра са», «став лен ня до гро шей» то що.

От же, за га лом мож на стве рд жу ва ти, що ціннісноRсмис ло ва сфе-
 ра осіб, які пе ре бу ва ють в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі,
спря мо ва на на прий нят тя та ро зуміння, помірко ваність, стри ма -
ність, ем па тивність, то ле ра нт не та бе зоціноч не став лен ня до ото чу -
ю чих. Біль ше то го, най ва гомішим ди фе ренційним по каз ни ком
ціннісноRсмис ло вих конструктів осіб, що нав ча ють ся в інклю зив -
но му освітнь о му прос торі, ви я ви лось відсутність меж у прос то рах
«свій» та «чужі», що свідчить про сприй ман ня сту дентів, що ма ють
інвалідність як пов ноп рав них й рівноцінних парт нерів сту де нтсь -
кої гру пи. Та на зво рот, осо би, що ма ють інвалідність не ство рю ють
якусь свою особ ли ву суб куль ту ру, а бу ду ють щирі, відкриті сто сун ки
з пси хо со ма тич но здо ро ви ми сту ден та ми. Це свідчить про справж -
ні діалогічні взаєми ни та роз ви ток са мо ак ту алізаційних струк тур
осо бис тості сту дентів. 
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інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»

«СТУ ДЕ НТСЬ КИЙ» НЕВ РОЗ: 
ПРИ ЧИ НИ ВИ НИК НЕН НЯ

Розг ля ну то по нят тя «нев ро тич ний роз лад» і на ве дені дані різних
досліджень впли ву на сту дентів нав чаль но го про це су, який мо же при -
вес ти до ви ник нен ня і роз вит ку нев розів. На ве де но різні кла сифікації
при чин ви ник нен ня роз ладів нев ро тич но го ха рак те ру.

The article discusses the concept of «neurotic disorder» and presented
data from different studies the impact on student learning process that can
lead to the emergence and development of neuroses. Shows the different clas-
sifications of causes of disorders neurotic character.

Час нав чан ня у ВНЗ збігаєть ся з дру гим періодом юності або
пер шим періодом зрілості. Йо го вив чен ню прис вя чені ро бо ти
Б.Г. Ананьєва, А.В. Дмитрієва, І.С. Ко на, В.Т. Лісовсь ко го та ін. До -
слідни ки вва жа ють, що ха рак тер ною ри сою роз вит ку в ць о му віці
є по си лен ня свідо мих мо тивів по ведінки: цілесп ря мо ваність, рі -
шучість, на по лег ливість, са мостійність, ініціати ва, вміння во лодіти
со бою. Ра зом з тим відбу ва ють ся зміни рит му праці, відпо чин ку,
сну, рівень психічних на ван та жень, з’яв ля ють ся нові емоційні пе -
ре жи ван ня, що мо же при вес ти до по я ви стре су і, як наслідок, —
роз вит ку нев ро зу.

А. Кар ди нер ввів по нят тя «цент раль ний фізіонев роз», який
є при чи ною по ру шен ня осо бистісних ха рак те рис тик, що відповіда -
ють за адап тацію до нав ко лишнь о го світу. Цим по нят тям він під -
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крес лю вав двоїсту при ро ду нев ро тич них по ру шень. До симп томів
цент раль но го фізіонев ро за він відно сив такі при чи ни, як збуд ли вість
і дратівливість; фіксація на обс та ви нах трав му ю чої події; відхід від
ре аль ності; схильність до не ке ро ва них аг ре сив них ре акцій; нест рим -
ний тип ре а гу ван ня на зовнішні под раз ни ки.

Ка надсь кий пси хо лог Джеймс Мар ша виділив чо ти ри ета пи
роз вит ку іден тич ності, як ступінь про фесійно го, релігійно го і по лі -
тич но го са мо виз на чен ня мо ло дої лю ди ни:

1. «Не виз на че на, роз ми та іден тичність» ха рак те ри зуєть ся тим,
що індивід ще не ви ро бив скіль киRне будь чітких пе ре ко нань, не
виб рав про фесії і не зіткнув ся з кри зою іден тич ності.

2. «Дост ро ко ва, пе ред час на іден тифікація» має місце, як що
індивід вклю чив ся у відповідну сис те му відно син, але зро бив це не
са мостійно, в ре зуль таті пе ре жи тої кри зи і вип ро бу ван ня, а на ос -
нові чу жих ду мок, сліду ю чи чу жо му прик ла ду чи ав то ри те ту.

3. Етап «мо ра торію» ха рак те ри зуєть ся тим, що індивід зна хо дить -
ся в про цесі нор ма тив но го кри зи са мо виз на чен ня, ви би ра ю чи з чис -
лен них варіантів роз вит ку той єди ний, який мо же вва жа ти своїм.

4. «До сяг ну та зріла іден тичність» виз на чаєть ся тим, що кри за
за вер ше на, індивід пе рей шов від по шу ку се бе до прак тич ної са мо -
ре алізації.

Г.Ш. Габд реєва, про во дя чи досліджен ня сту дентів для виз на -
чен ня ста ну здо ров’я шля хом опи ту ван ня, ви я ви ла, що 32% пер шо -
ку рс ників періодич но скар жать ся на підви ще ну стом лю ваність,
дратівливість, сер це бит тя при емоційно му хви лю ванні. При ць о му,
за да ни ми елект ро ен це фа лог рафічних, елект ро кардіог рафічних і біо -
хімічних досліджень, відзна чаєть ся зни жен ня ря ду функцій.

Є.Ю. Кор жо ва до ве ла, що осо бистісна кри за приз во дить до
руй ну ван ня існу ю чо го уяв лен ня про се бе і поз бав ляє здат ності дія -
ти. Во на є при чи ною інтег рації досвіду усвідом лен ня і суб’єкта,
який раніше витісняв ся і відки дав ся, і ве де до по си лен ня кон -
цепції, на яку не впли ва ють об’єктив на дійсність і но вий життєвий
досвід.

На дум ку дослідників, у взаєми нах між нав чаль ноRосвітнім
про це сом та роз вит ком нев ро зу мож на виділи ти три ас пек ти:

1) нев ро ти зує вплив нав чаль ноRосвітнь о го про це су на уч ня;
2) нев ро ти зує вплив нав чаль ної ро бо ти на вик ла да ча;
3) нев ро ти зує взяємодію, яку умов но мож на наз ва ти «ученьR

учи тель».
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Але несп ри ят ли во впли ває на психічне здо ров’я учнів не ро зу -
мо ве на ван та жен ня, а неп ра виль но ор ганізо ва ний нав чаль ноRос віт -
ній про цес, не дот ри ман ня ви мог пси хогігієни нав чан ня, не дос -
татність віль но го ча су для ре алізації осо бис тих пот реб, конфліктні
відно си ни на різних рівнях в період нав чан ня.

При чи на в то му, що будьRяка подія в житті лю ди ни, а особ ли во
та, що трав мує, впли ває на психіку, поз на чаєть ся на наст рої, нап -
рав ляє і за ба рв лює дум ки і по чут тя, ро бить її без за хис ною пе ред
впли вом зовнішнь о го світу. У будьRякої лю ди ни є пот ре ба в са мо -
по вазі, схва ленні, за хоп ленні.

Ба га то сту дентів, а особ ли во вчо рашні шко лярі, рап том по чи -
на ють усвідом лю ва ти, що та ких зіро чок, як во ни, у ВНЗ ба га то.
Зми ри ти ся зі зміною звич но го став лен ня до се бе бу ває ду же склад -
но, особ ли во, як що лю ди на звик ла пе ре бу ва ти в центрі ува ги. Ще
складніше адап ту ва ти ся до но вих умов сту ден там, які жи вуть в гур -
то жит ку: до ос нов них трав му ю чим фак торів до даєть ся по бу то ва
нев лаш то ваність. Ба га то го динні за нят тя, нічні по шу ки в Інтер неті —
і ще незміцніле психічне здо ров’я підірва не.

Сту ден там різних спеціаль нос тей бу ло пос тав ле но пи тан ня:
«Які якості, на Ва шу дум ку, не обхідні сту ден ту для успішно го нав -
чан ня у ВНЗ?» Май же всі рес пон ден ти наз ва ли мис лен ня, ува гу,
пам’ять. Крім то го, 50,9% опи та них наз ва ли такі якості, як си ла
волі, вміння ке ру ва ти со бою, своїми емоціями і наст роєм, са мо ко -
нт роль. Ба га то сту дентів виділи ли здатність вит ри му ва ти ро зу мові
на ван та жен ня, ви со ку пра цез датність про тя гом дня, вміння
раціональ но відпо чи ва ти, але тіль ки 17% — вміють (на їхню дум ку)
ке ру ва ти со бою, своїми емоціями.

В да ний час рівень нев ро ти зації сту де нтсь кої мо лоді ду же ви со -
кий, що по яс нюєть ся як соціаль ни ми, так ди дак тич ни ми та
індивіду аль ни ми особ ли вос тя ми роз вит ку осо бис тості. При ць о му
ре гу лю ва ти свої емоції вміють ли ше кіль ка відсотків сту дентів, що
є однією з ос нов них при чин роз вит ку нев ро тич них роз ладів у сту -
де нтсь ко му се ре до вищі.
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ЗАС ТО СУ ВАН НЯ СОЦІАЛЬ НОЇ РЕК ЛА МИ, 
ЯК ІНСТРУ МЕН ТУ ФОР МУ ВАННЯ

ТО ЛЕ РА НТ НО ГО СТАВ ЛЕН НЯ ДО ІНВАЛІДІВ

Рек ла ма є та ким за со бом ма со вої ко мунікації, який є за ко номір ним
про дук том суспіль них відно син та охоп лює всі сто ро ни життєдіяль -
ності лю ди ни. Згідно кон цепції роз вит ку в Ук раїні сфе ри соціаль ної
рек ла ми, що на дає міністер ство соціаль ної політи ки, соціаль на рек ла -
ма в Ук раїні є сь о годні най менш роз ви ну тою га луз зю в сфері мар ке -
тин го вих та суспіль но*політич них ко мунікацій. На те перішній час за -
гальні вит ра ти на соціаль ну рек ла му скла да ють на рік су му близь ко
200 млн. грн., що у 9–12 разів ниж че ніж в країнах Євро со ю зу. Не -
доліки та ва ди роз вит ку сфе ри соціаль ної рек ла ми знач ною мірою обу -
мов лені відсутністю відповідних досвіду, нап ра цю вань, дос ту пу до
най к ра щих іно зем них роз ро бок та за галь ної ко ор ди нації дій усіх
зацікав ле них сторін.

Advertising is as a means of mass communication, which is a natural
product of social relations and covers all aspects of human life. According to
the concept of Ukraine in the sphere of social advertising, which gives the
Ministry of Social Policy, social advertising in Ukraine today is the least de -
veloped sector in marketing and public policy communications. At present, the
total cost of PSAs make a year worth about 200 mln. UAH. That 9–12 times
lower than in EU countries. Deficiencies and Defects sphere of social adver-
tising is largely due to lack of relevant experience, developments, access to the
best foreign development and overall coordination of all stakeholders.

Соціаль ну рек ла му мо жуть за мов ля ти будьRякі суб’єкти, але за -
з ви чай це дер жавні ор га ни (ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня) або
неп ри бут кові ор ганізації. Як пра ви ло, соціаль на рек ла ма ство рю -
єть ся та роз пов сюд жуєть ся без кош тов но, а точніше суб’єкти рек -
лам но го рин ку відмов ля ють ся від при бут ку з етич них мірку вань.
Та кож при ць о му час то зап ро вад жу ють різно манітні по дат кові піль -
ги, зок ре ма, піль ги з по дат ку на рек ла му, по дат ку на при бу ток чи
подат ку на до да ну вартість. Соціаль на рек ла ма ви ко рис то вує ті ж самі
рек ламні за со би, що й ко мерційна рек ла ма. Та кож, на соціаль ну
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рек ла му по ши рю ють ся відповідні об ме жен ня що до ви роб лен ня
(змісту) та роз пов сюд жен ня рек ла ми, окрім декіль кох ви нятків, які
не обхідні для сти му лю ван ня її роз вит ку. Зро зуміло, що ко мерційна
рек ла ма во лодіє низ кою пе ре ваг, то му по тенційно є при ваб ли ві -
шою. З цією ме тою зап ро вад жу ють ся певні піль ги та ви нят ки в її
ре гу лю ванні. 

На сь о годні, соціаль на рек ла ма в Ук раїні тіль ки по чи нає роз -
ви ва ти ся. За пев ни ми да ни ми во на ста но вить мен ше 1% від рек лам-
но го рин ку Ук раїни (960 тис. до ларів віднос но до за галь но го об’єму
в 96 млн. до ларів США в 2014 році). Для порівнян ня в США в 2014 ро -
ці ко мерційне те ле ба чен ня на да ло пос луг у виг ляді соціаль ної рек -
ла ми на су му 9,9 млрд. до ларів США (із них 6,6 млрд. — втра чені
при бут ки, як що порівня ти із розміщен ням ко мерційної рек ла ми,
а 3,3 млрд. — по же рт ви інших ор ганізацій).

Соціаль на рек ла ма — важ ли вий еле мент політич ної, еко номіч -
ної та мо раль ноRпси хо логічної стабіль ності суспільства. То му во на
ви ко нує ряд важ ли вих функцій: 1) інфор маційну — повідом ляє про
на явність пев ної суспіль ної проб ле ми, яка пот ре бує не гай но го
розв’язан ня; 2) освітню — по яс нює при чи ни ви ник нен ня соціаль -
них не га раздів і про по нує шля хи їх усу нен ня; 3) ви хов ну — фор мує
такі мо делі по ведінки, які спри я ють без конфліктно му та ком фо рт -
но му спіль но му про жи ван ню лю дей у суспільстві, за до во лен ню
їхніх фізич них, мо раль них, ес те тич них і куль тур них пот реб; 4) еко -
номічну — сприяє над ход жен ню від гро ма дян по датків, за ра ху нок
яких здійсню ва ти меть ся фінан су ван ня соціаль них прог рам, про ектів;
5) спо ну кан ня до дії — «м’яка» рек ла ма, яка вик ли кає по зи тивні
емоції, фор мує внутрішню го товність до дії, а потім са му дію та роз -
ра хо ва на на дов го ст ро ко вий ре зуль тат; «жорстка» — має аг ре сив -
ний ха рак тер, шо кує, по ка зує соціаль не яви ще з не га тив но го бо ку,
то му спо ну кає спо жи ва ча соціаль ної рек ла ми на швид ку ре акцію. 

Ціля ми соціаль ної рек ла ми є: ство рен ня по зи тив них асоціацій,
соціаль но зна чи мих для кож но го чле на суспільства; ут ве рд жен ня та
про па ган да мо раль них прин ципів (доб ро та, лю бов до ближнь о го,
по рядність, тур бо та про тва рин та еко логічні проб ле ми людства);
схва лен ня бла годійних акцій; удос ко на лен ня сис те ми освіти, куль -
тур но го рівня; фор му ван ня смаків нації [4, 161]. 

Те ма ти ку соціаль ної рек ла ми мож на кла сифіку ва ти та ким чи -
ном: про па ган да пев но го спо со бу жит тя (охо ро на здо ров’я, за нят тя
спор том, пра виль не хар чу ван ня та ви хо ван ня, за галь но людські
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цінності, міцні сімейні сто сун ки, радіаційна й хімічна без пе ка, ра -
ціональ не при ро до ко рис ту ван ня); фор му ван ня за ко нос лух ня ності,
дот ри ман ня конс ти туційних прав і сво бод лю ди ни (спла та по дат -
ків, пра во ви бор ця, пра ва жінок, літніх лю дей і дітей, то ле ра нт не
став лен ня до інвалідів, роз ви ток сис те ми соціаль но го стра ху ван -
ня); ви хо ван ня патріотиз му (рек ла ма до національ них свят, спор -
тив них подій). 

Соціаль на рек ла ма пра цює на ви пе ред жен ня або по до лан ня
еко номічних (низь кий рівень жит тя або ри зик йо го падіння), ге о -
політич них (втра та мо гут ності та впли ву дер жа ви в очах світо вої
спіль но ти), дер жав них (нез датність вла ди ефек тив но ке ру ва ти краї -
ною), ду хов них (відсутність національ ної об’єдну валь ної ідеї, за -
галь но виз на них ціннос тей) заг роз. 

Пе ре ва гою соціаль ної рек ла ми є її пси хо те ра пев тич на дія
в масш та бах суспільства шля хом гу манізації та за лу чен ня гро ма дян
до участі в гро мадсь ко му житті. Не доліком рек ла ми соціаль но го
спря му ван ня є те, що її ре зуль та ти важ ко пе ред ба чи ти на пе ред.
Її наслідки мо жуть про я ви ти ся як найб лиж чим ча сом, так і в нас туп-
но му по колінні, оскіль ки цей вид ко мунікації фор мує не миттєву
од но ра зо ву дію, а стійку, три ва лу соціаль но зна чи му по ведінку. 

От же, соціаль на рек ла ма — це по пу ля ри зація, про па ган да та мо -
раль не за о хо чен ня та ких мо де лей по ведінки, які за ма со во го від тво -
рен ня да дуть соціаль ноRба жані ре зуль та ти. Її по я ва є за ко номір ним
ре зуль та том ево люції суспіль них відно син. Те ма ти ка соціаль ної
рек ла ми не ви че рп на, що ра зу ви ни ка ють нові проб ле ми, які пот ре -
бу ють вирішен ня та гро мадсь кої ува ги, не втра чає ак ту аль ності
різно манітне інфор маційне піджив лен ня суспіль них ціннос тей.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПРО Я ВУ АГ РЕ СИВ НОСТІ 
У СТАР ШОК ЛАС НИКІВ ЗА СУ ЧАС НИХ УМОВ ЖИТ ТЯ

Ано тація. Про а налізо ва но особ ли вості по нят тя «аг ресія» та «аг -
ре сивність», виз на чені ос новні особ ли вості про я ву аг ре сив ності осо -
бис тості та виділені гру пи чин ників аг ре сив ної по ведінки. Та кож
предс тав лені досліджен ня особ ли вос тей про я ву аг ресії у осіб підлітко -
во го віку, вра хо ву ю чи ста теві оз на ки.

Клю чові сло ва: аг ресія, аг ре сивність, чин ни ки аг ре сив ної по -
ведінки, інтег рація.

Аbstract.The features of concept «aggression» and «aggressiveness» are
analysed in the article, the basic features of display of aggressiveness of per-
sonality and distinguished groups of factors of aggressive behavior are cer-
tain. The also presented researches of features of display of aggression for the
persons of teens taking into account sexual characters.

Key words: aggression, aggressiveness, factors of aggressive behavior,
integration.

Аг ре сив на по ведінка мо лоді — од на з найбільш ак ту аль них со -
ціаль них проб лем. Уче ни ми виділе но декіль ка груп чин ників аг ре -
сив ної по ведінки лю ди ни, зок ре ма: біологічноRге не тичні; індивіду -
аль ноRпси хо логічні особ ли вості осо бис тості; спе цифіка ви хо ван ня;
вплив суб куль ту ри; роль за собів ма со вої ко мунікації то що. Од ну
з груп та ких чин ників скла да ють си ту а тивні де термінан ти — конк -
ретні соціальні си ту ації, що ви ни ка ють в про цесі міжо со бистісно го
(міжгру по во го) спілку ван ня. Їх вив чен ня є не обхідною умо вою
ана лізу при чин аг ре сив ної по ведінки лю ди ни. Ці чин ни ки про -
воку ють аг ре сив ну по ведінку навіть у не аг ре сив них за ха рак те ром
лю дей.

Ви со ко оціню ючи на у ко ву та прак тич ну зна чущість про ве де -
них досліджень, слід заз на чи ти, що, в зв’яз ку з ве ли ким об ся гом от -
ри ма ної на у ков ця ми інфор мації, сь о годні гост ро відчу ваєть ся не -
обхідність її інтег рації, ши рокі мож ли вості для здійснен ня якої
на дає осо бистісний підхід (В.Ф.Мор гун, В.В.Ри бал ка) як цілісний,
інтег раційний підхід до розг ля ду осо бис тості. Вод но час, мож ли -
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вості йо го зас то су ван ня до проб ле ми аг ре сив ності стар шок лас ни -
ків вив чені ще не дос татньо [1, с. 239–245].

Аг ре сивність як соціаль ноRпси хо логічна влас тивість осо бис тості
ви яв ляєть ся в аг ре сивній по ведінці, і як у будьRяко му по ведінко во му
акті у ній виділя ють емоційний, когнітив ний і мо тор ний ком по нен ти. 

От же, як що аг ресія ви яв ляєть ся у дії, то аг ре сивність — це влас-
 тивість осо бис тості, що ха рак те ри зує го товність до скоєння та ких дій.

Для пси ходіаг нос тич но го ви яв лен ня особ ли вос тей про я ву аг -
ре сив ності бу ли ви ко рис тані ме то ди ка виз на чен ня інтег раль них
форм ко муніка тив ної аг ре сив ності В.В. Бой ко та опи ту валь ник для
вив чен ня форм аг ре сив них ре акцій осо бис тості А. Бас са і А. Дар ки
[4, с. 231–238].

Ви ко рис тан ня да них ме то дик да ло мож ливість от ри ма ти ін фор -
 мацію що до про я ву рівня та форм аг ре сив ної по ведінки стар шок лас -
ників. За ре зуль та та ми досліджен ня ви яв ле но, що у 26,2 % рес пон ден -
тів ма ють ви со кий рівень аг ресії, у 60,4 % учнів — се редній рівень
про я ву аг ресії та низь кий рівень ви яв ле но у 13,4 % досліджу ва них.

За ре зуль та та ми на шо го досліджен ня, вра хо ву ю чи ста теві оз на -
ки на ми ви яв ле но, що ви со кий рівень ви ра же ності аг ресії при та -
ман ний 16,3 % хлопців та 9,9 % дівчат. Се редній рівень про я ву аг ре -
сив ності ви яв ле но у 28,8 % хлопців та 31,6 % дівчат. Низь кий рівень
аг ресії про яв ляєть ся у 4,2 % хлопці та у 9,2 % дівчат. 

При зістав ленні рівнів та форм аг ресії на ми бу ло вста нов ле но,
що се ред стар шок лас ників з ви со ким рівнем аг ресії (26,6 %) пе ре -
ва жа ли се ред шес ти форм аг ресії фізич на та вер баль на, із се реднім
рівнем (60,4 %) — неп ря ма, з низь ким (13,4 %) — за галь на, у виг ляді
зазд рості й не на висті до ото чу ю чих.

З ог ля ду на пси хо ло гоRпе да гогічні досліджен ня, аг ре сив ну по -
ведінку підлітка мож на розг ля да ти як ре зуль тат взаємодії двох чин -
ників: умов мікро се ре до ви ща (де соціалізу ючі впли ви сім’ї і шко ли,
пси хо логічні труд нощі і уск лад нен ня, по род жені проб ле мо ген ним
соціумом, де фор мації у спілку ванні і взаємодії) та індивіду аль них
особ ли вос тей індивіда (су пе реч ності, го лов на з яких по ля гає у не від -
повідності між суб’єктив ною го товністю до до рос ло го жит тя і об’єк -
тив ною об ме женістю мож ли вос тей підлітка; пси хо логічні колізії,
які перш за все ви яв ля ють се бе у вибірко воRак тив но му став ленні стар-
шок лас ни ка до ото чу ю чо го се ре до ви ща, спілку ван ня, до пе да гогіч -
них впливів у сім’ї, суспільстві, до соціаль ноRмо раль них ціннос тей
і норм, зап ро по но ва них найб лиж чим ото чен ням) [2, с. 36].
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От же, підтве рд же но, що емоційноRкогнітив на сис те ма взає мо дії
стар шок лас ни ка з різни ми яви ща ми дійсності виз на чаєть ся ха рак -
те ром йо го ціннісноRнор ма тив них уяв лень, змістом мо раль ноRмо -
ти ваційної сфе ри, ціннісни ми орієнтаціями. По ряд із ціннісноRмо -
ти ваційни ми уяв лен ня ми важ ли ве зна чен ня у по яс ненні при чин
асоціаль ної по ведінки відіграє здатність стар шок лас ни ка до са мо -
ре гу ляції і са мо ви хо ван ня, рівень роз вит ку са мосвідо мості і са мок -
ри тич ності. При ць о му са мо ре гу ляція розг ля даєть ся як од на з важ -
ли вих умов пси хо ло гоRпе да гогічно го по до лан ня асоціаль ної
по ведінки стар шок лас ників, як усвідом ле ний вплив лю ди ни на са -
му се бе, що ви ра жаєть ся у сти му лю ванні од них і галь му ванні інших
своїх дій, ба жань, пот реб.
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ВИ КО РИС ТАН НЯ МЕ ТОДІВ АРТ?ТЕ РАПІЇ 
У РО БОТІ З ЛЮДЬ МИ 

ІЗ ОБ МЕ ЖЕН НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ ЗДО РОВ’Я

Ано тація. Ав то ром розк ри то не обхідність зас то су ван ня арт*те -
рапії в ро боті з осо ба ми, які ма ють об ме жен ня у здо ров’ї. Про а налізо ва -
но ме то ди арт*те рапії з людь ми з об ме жен ни ми мож ли вос тя ми здо -
ров’я, ад же да на тех но логія сприяє гар монізації осо бис тості мо ло до го
інваліда з особ ли вос тя ми фізич но го та інте лек ту аль но го роз вит ку.
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Abstract. An author is expose the necessity of application of art*therapy
for work with persons which have limitation in zdorov’i. It is analysed me -
thods of art*therapy with people with obmezhennimi possibilities of zdo -
rov’ya, in fact this technology instrumental in harmonization of personality of
young invalid with the features of physical and intellectual development.

Внутрішній світ осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми ду же склад -
ний. Як до по мог ти, по ба чи ти, по чу ти, відчу ти все різно маніття
нав ко лишнь о го се ре до ви ща, пізна ти своє «Я», розк ри ти йо го, пов -
ноцінно існу ва ти та взаємодіяти в нь о му, роз ви ва ти се бе і вод но час
дба ти про своє здо ров’я. За со бом, здат ним виріши ти всі ці зав дан ня,
є мис те цт во, а в сис темі пси хо ко рекції — артRте ра пев тичні ме то ди.

АртRте рапія — це нап ря мок в пси хо те рапії, пси хо ко рекції та
ре абілітації, зас но ва не на за нят тях клієнтів (пацієнтів) об ра зот вор -
чим творчістю. АртRте рапія мо же розг ля да ти ся як од не з відга лу -
жень пси хо те рапії мис те цт вом по ряд з му зич ною те рапією, драм те -
рапіей і тан цедвіга тель ной те рапією.

Термін «артRте рапія» впер ше став ви ко рис то ву ва ти ся в анг ло -
мов них країнах приб лиз но в 40Rті ро ки ХХ століття. Їм поз на ча ли -
ся різні за фор мою і те о ре тич но му обг рун ту ван ню варіан ти ліку валь -
ної та ре абілітаційної прак ти ки. У наш час артRте рапія предс тав ляє
со бою ліку валь не зас то су ван ня об ра зот вор чо го твор чості клієнта,
що пе ред ба чає взаємодію між ав то ром ху дожньої ро бо ти, са мою
ро бо тою і фахівцем. Ство рен ня візу аль них об разів розг ля даєть ся як
важ ли вий засіб міжо со бистісної ко мунікації і як фор ма пізна валь ної
діяль ності клієнта, що доз во ляє йо му вис ло ви ти ранні або ак ту альні
«тутRіRте пер» пе ре жи ван ня, які йо му неп рос то вис ло ви ти сло ва ми.

В да ний час артRте рапію все частіше розг ля да ють як інстру мент
прог ре сив ної пси хо логічної до по мо ги, яка сприяє фор му ван ню
здо ро вої і твор чої осо бис тості.

АртRте рапія особ ли во важ ли ва для лю дей з фізич ни ми об ме -
жен ня ми здо ров’я, які в си лу фізич них чи психічних особ ли вос тей
сво го ста ну най частіше соціаль но де за дап то вані, об ме жені в со -
ціаль них кон так тах.

Зас то су ван ня ме тодів артRте рапії в ро боті з осо ба ми, що ма ють
об ме жен ня по здо ров’ю, сприяє роз вит ку їх твор чості, вдос ко на -
лен ня взаємодії з нав ко лишнім світом че рез на очні об ра зи.

АртRте рапія — міждис циплінар ний нап ря мок, що ви ник на сти ку
мис те цт ва і на у ки. Її ме то ди універ сальні і мо жуть бу ти адап то вані
до різних зав дань, по чи на ю чи від вирішен ня проб лем соціаль ної та
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пси хо логічної де за дап тації і закінчу ю чи роз вит ком людсь ко го по -
тенціалу [1].

Ос нов на ме та артRте рапії — гар монізація емоційноRволь о вої
сфе ри осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми че рез роз ви ток здат ності
са мо ви ра жен ня і са мопізнан ня.

Фор ма ор ганізації артRте ра пев тич них за нять виз на чаєть ся ха -
рак те ром по ру шен ня в психічно му роз вит ку лю ди ни. Як що проб -
ле ма ле жить у сфері емоційних відно син, найбільш кра ща індивіду -
аль на фор ма; в разі труд нощів у соціаль но му прис то су ванні більш
ефек тив на гру по ва фор ма ро бо ти, те ма тич но орієнто ва на.

У твор чо му про цесі в артRте ра пев тичній ро боті з людь ми з об -
ме же ни ми мож ли вос тя ми неп рий нятні ко ман ди, вказівки, ви мо ги,
при мус. Учас ник мо же са мостійно ви би ра ти підхо дящі для нь о го
ви ди, зміст твор чої діяль ності та ма теріали, а та кож пра цю ва ти
у влас но му темпі; мо же відмо ви ти ся від ви ко нан ня пев них зав дань
і бу ти спос теріга чем.

Кисіль о ва М.В. вва жає, що в артRте ра пев тичній ро боті з осо ба -
ми з об ме же ни ми мож ли вос тя ми не обхідно вра хо ву ва ти: 

— стійкий ха рак тер по ру шень при хронічних зах во рю ван нях,
що обу мов лює три ва лу ро бо ту з хво ри ми і низь ку вірогідність до -
сяг нен ня ви ди мих «пси хо те ра пев тич них» ре зуль татів; 

— зни жен ня когнітив них мож ли вос тей хронічно хво рих і пев -
ну ступінь емоційноRволь о вих по ру шень, що пе ред ба чає до пус -
тимість не ре гу ляр них відвіду вань артRте ра пев тич них сесій, низь ку
ступінь за лу че ності в ро бо ту, не обхідність жорсткої ди рек тив ності;

— що до знач ну ступінь по ру шен ня ко муніка тив них мож ли вос -
тей хво рих, що уск лад нює вста нов лен ня з ни ми до сить стійко го
псви хо те ра пев ти чес ко го кон так ту і нерідко ро бить проб ле ма тич -
ним їх участь у де я ких фор мах гру по вої артRте рапії [3].

В ос танній час се ред ве ли кої кіль кості пси хо технік по ши рю -
єть ся по пу лярність що до прак ти ку ван ня ме тодів і прийомів артRте -
рапії. Ме то ди, що ви ко рис то ву ють ся в ро боті з мо ло ди ми інваліда -
ми з особ ли вос тя ми психічно го і інте лек ту аль но го роз вит ку: 

Пісоч на те рапія — ство рен ня пісоч них сю жетів сприяє твор чо -
му рег ре су, ро бо та в пісоч ниці по вер тає в ди ти н ство і сприяє ак -
тивізації твор чо го мис лен ня. 

Коль о ро те рапія — ліку ван ня коль о ром, це особ ли ва ме то ди ка,
зас но ва на на впливі фо тонів світла різної дов жи ни хвилі на мо зок
лю ди ни. Зав дя ки такій простій ме то диці, впли ву пев но го коль о ру,
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мож на до сяг ти знач них ре зуль татів в ліку ванні апатії, дратівли -
вості, надмірної ак тив ності і навіть по чи наєть ся ди тя чої аг ресії.
Коль о ро те рапія для пе ред ба чає в пер шу чер гу виз на чен ня улюб ле -
но го коль о ру, а потім на пов нен ня цим коль о ром як мож на біль шо -
го прос то ру, що ото чує йо го.

Ізо те рапія — пси хо логічна ко рекція нев ро тич них, пси хо со ма -
тич них по ру шень, труд нощів у нав чанні та соціаль ної адап тації,
при внутрішньо сімей них конфліктах че рез ма лю нок. 

Каз ко те рапія –ме тод, що ви ко рис то вує каз ко ву фор му для
інтег рації осо бис тості, роз вит ку твор чих здібнос тей, роз ши рен ня
свідо мості, вдос ко на лен ня взаємодії з нав ко лишнім світом. 

От же, зас то су ван ня ви ще заз на че них артRте ра пев тич них ме то -
дик спри я ють гар монізації осо бис тості мо ло до го інваліда з особ ли -
вос тя ми фізич но го та інте лек ту аль но го роз вит ку че рез роз ви ток
здібнос тей са мо ви ра жен ня і са мопізнан ня, за без пе чу ють ко рекцію
пси хо е моційно го ста ну, пси хофізіологічних про цесів за до по мо гою
зіткнен ня з мис те цт вом.
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ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ МО ТИ ВАЦІЙНОЇ КОМ ПО НЕН ТИ 
В ПРО ЦЕСІ КОНТ РО ЛЮ ЗНАНЬ СТУ ДЕНТІВ 

З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

Ано тація. В ма теріалі ак цен то ва но ува гу на зна чи мості соціа -
лізації та про фесійно го ста нов лен ня осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми.
Вка за но, що до сяг ну ти цих якос тей мож на і з до по мо гою нав чаль них
за нять з пе ревірки от ри ма них знань, що ма ють мо ти ваційні ком по -
нен ти. За без пе чен ня мо ти ваційної ком по нен ти здійснюєть ся че рез ре -
алізацію прийомів «взаємне опи ту ван ня», «опи ту ван ня з відстро че ною
ре акцію», «брифінг», «скринь ка пи тань», ПОПН*фор му ла. 
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Abstract. In the article attention is focused on the importance of social-
ization and professional development of people with disabilities. Indicated
that achievement of these qualities is possible through training sessions to ver-
ify the knowledge gained with motivational components. Providing motiva-
tional components goes through implementation techniques «mutual survey»,
«survey of delayed reaction», «briefing», «box of questions» «position, prin -
cip les, example, result*formula». 

Пер ли ною на род ної муд рості є прислів’я, де ска за но — до по -
ма га ю чи не наш кодь. Во но без по се редньо сто суєть ся прак тич но
всіх пе да гогів, а ще біль шою мірою тих із них, хто в си лу про фе -
сійно го обов’яз ку чи місії, має спра ву із сту ден та ми з особ ли ви ми
пот ре ба ми. Пам’ята ю чи про тон ку грань між шан сом для цих сту ден -
тів ста ти пов ноцінним фахівцем, гро ма дя ни ном і заг ро зою соціаль ної
ізо ляції, вдаєть ся глиб ше усвідо ми ти роль пе да го га в нав чаль но му
про цесі. При ць о му, най сильніший про яв вка за ної ролі спос тері -
гаєть ся са ме під час прак тич них і семінарсь ких за нять, у ході яких
сту ден ти ма ють по ка за ти рівень влас но го інте лек ту аль но го і про фе -
сійно го зрос тан ня, а вик ла дач є своєрідним арбітром, який засвідчує
цей рівень.

Оче вид но, що вик ла дач мо же посісти по зиції бе зу мов ної під -
трим ки ви со ки ми ба ла ми та вих ва лян ня сту ден та з особ ли ви ми
пот ре ба ми, навіть у ви пад ках, ко ли жод но го успіху не до сяг ну то,
по яс ню ючи пра во ту своїх дій за са да ми гу ман ності і співчут тя. Од -
нак, та кий підхід нав ряд чи за без пе чить фор му ван ня на леж но го
рівня про фесійної підго тов ки сту ден та. Ри нок праці, який в умо вах
еко номічно го роз вит ку на шої країни зна хо дить ся в стані пер ма не -
нт ної кри зи, не одмінно не га тив но відре а гує на та ку про по зицію.
А це у свою чер гу по га но відби ва ти меть ся на ре пу тації вик ла да ча,
ка фед ри, са мо го нав чаль но го зак ла ду. 

Од нак, на на шу дум ку, є цілий ряд пе да гогічних мож ли вос тей
для на леж но го мо ти ву ван ня сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми під
час нав чаль них за нять. Ре алізо ву ють ся ці мож ли вості че рез різно -
манітність пе да гогічних прийомів що до ор ганізації про це су пе -
ревірки знань, які ма ють у собі мо ти ваційні ком по нен ти.

Прийом «взаємне опи ту ван ня» пе ред ба чає, що опи ту ван ня здійс -
нює не вик ла дач, а сту ден ти поміж со бою. Вик ла да чеві дос татньо
попе редньо виз на чи ти па ри сту дентів, де один ста вить пи тан ня, а ін -
ший дає відповіді. Да ний прийом дає змо гу зни зи ти вплив де мо ти -
ву ю чо го чин ни ка «ав то ри те ту» вик ла да ча і більш пов но розк ри ти ся
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сту ден там у пря мо му діалозі. При ць о му з’яв ляєть ся мож ливість
оціню ван ня обох сторін діало гу за пра вильність пос тав ле них пи тань
і на да них відповідей. 

Опи ту ван ня з відстро че ною ре акцією. При ви ко рис танні ць о го
ме то ду після пи тан ня слід вит ри ма ти па у зу про тя гом 30–40 се кунд.
Це дає змо гу відповіда ти не тіль ки тим, хто швид ко ме ти кує. Від -
стро че на ре акція до по ма гає за лу чи ти до ро бо ти і менш енергійних
сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми, які при зви чай но му опи ту ванні
зай ма ють па сив ну по зицію або не всти га ють швид ко ре а гу ва ти.

Брифінг — ще один різно вид індивіду аль но го опи ту ван ня. Од -
нак, тут в ролі тих, що опи ту ють, вис ту па ють самі сту ден ти. Во ни
заз да легідь го ту ють пи тан ня по темі. Під час за нят тя вик ли каєть ся
один сту дент, який бу де гра ти роль рес пон ден та. Реш та вис ту па ють
в ролі жур налістів і опи ту ють ць о го сту ден та. Ме тод дає змо гу
оціни ти рівень са мостійної підго тов ки сту дентів, а та кож ство рює
не ви му ше ну май же ігро ву ат мос фе ру.

Скринь ка пи тань. Суть прийо му в то му, що сту ден ти фор му ють
на вич ки са мостійно го фор му лю ван ня пи тан ня. Вик ла дач про по нує
три скринь ки. В пер шу скла да ють ся пи тан ня за текс том лекції або
підруч ни ка. Нап рик лад, як що це за нят тя з літе ра ту ри — то пи тан ня
що до текс ту тво ру. У дру гу скринь ку йдуть оцінні пи тан ня, що по чи -
на ють ся зі слів: «Я вва жаю, що ..., а яка ва ша дум ка?» Ця скринь ка теж
важ ли ва, оскіль ки во на нав чає оцінних суд жень. На п рик лад, на за -
нят тях з мар ке тин гу чи ме не дж мен ту сю ди пот рап лять пи тан ня, що
сто су ють ся оцінки тієї чи іншої дії фірми на рин ку. У тре тю скринь ку
зби ра ють ся пи тан ня, що до яких сту дент ва гаєть ся з відповіддю або
зовсім не знає відповіді. Це дає змо гу сту ден та ми са мостійно оціни ти
свій рівень підго тов ки і сти му лює до роз ши рен ня кру го зо ру.

ПОПНRфор му ла. Прийом, що ба зуєть ся на аналізі по зиції (П),
обґрун ту ван ня (О), прик ладі (П) та наслідку (Н). Це прийом твор -
чо го опи ту ван ня, який, про те, че рез чіткий ал го ритм вчить ла ко -
ніч ності та роз ви ває на вич ки логічно го мис лен ня. Прак тич на ре -
алізація ць о го прийо му пе ред ба чає, що вик ла дач ста вить пи тан ня,
а сту ден ти го ту ють відповіді за фор му лою та з ви ко рис тан ням та ких
про по зицій: П — «Я вва жаю, що...»; «О — То му, що...»; П — «Я мо -
жу до вес ти це на прик ладі...»; Н — «То му я дійшов вис нов ку, що...» 

По за сумнівом тут предс тав ле но мізер ну кількість мо ти ва цій них
прийомів конт ро лю знань сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми. БудьR
який твор чий на у ко воRпе да гогічний працівник змо же віднай ти ще
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де сят ки підходів, які бу дуть цілком при дат ни ми для на леж ної ро бо -
ти з досліджу ва ною ка те горією сту дентів. Од нак, на ба га то гірше виг ля -
да ти ме си ту ація, за якої при на яв ності знач но го пе да гогічно го арсе -
на лу пе ревірки знань вик ла да ча ми ви ко рис то ву ва ти меть ся ли ше ма ла
їх част ка, та ще й та ка, яка нез дат на мо ти ву ва ти сту дентів з особ ли ви -
ми пот ре ба ми, а зна чить стоїть на за ваді їхньої соціалізації. 

Ди ка Те тя на Во ло ди мирівна
5 курс, спеціальність «Облік і ау дит»

Інсти ту ту еко номіки та ме не дж мен ту. 
На у ко вий керівник: Іва но ва Ка те ри на Іванівна, 

стар ший вик ла дач Універ си те ту «Ук раїна».

ПРОБ ЛЕ МИ ОСВІТИ ТА РЕ АБІЛІТАЦІЇ ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ У ВИ ЩИХ НАВ ЧАЛЬ НИХ ЗАК ЛА ДАХ

Про а налізо ва но особ ли вості освіти осіб з інвалідністю у ви щих
нав чаль них зак ла дах на су час но му етапі. Інтег рація та ких сту дентів
за без пе чуєть ся че рез уп ро вад жен ня спеціаль них освітніх тех но логій
і за собів нав чан ня, а та кож пе да гогічно го, пси хо логічно го, соціаль но -
го, ме ди ко*ре абілітаційно го й фізкуль тур но*спор тив но го суп ро во ду. 

Клю чові сло ва: освіта, сту ден ти, інваліди. 
The article analyzes the features of education of persons with disabilities

in higher education today. The integration of such students is provided
through the introduction of special educational technology and teaching and
pedagogical, psychological, social, medical rehabilitation and sports support. 

Key words: education, students with disabilities. 
У су час них умо вах виз на чаєть ся на явність у соціальній струк турі

суспільства знач ної кіль кості гро ма дян, які ма ють оз на ки об ме жен -
ня життєдіяль ності. Так, за оцінка ми екс пертів ООН, інваліди скла -
да ють 10 % за галь ної чи сель ності на се лен ня пла не ти. В Ук раїні на
сь о годні ко жен 18Rй гро ма дя нин — лю ди на з інвалідністю, за галь -
на кількість інвалідів скла дає 2,64 млн. осіб [3]. 

Нез ва жа ю чи на успіхи ме ди ци ни, їх чис ло повіль но, але не у хиль -
но зрос тає, особ ли во се ред дітей і підлітків. Для порівнян ня:
у США — 54 млн. інвалідів, або 19 %, у Ки таї — 60 млн. або 5 %. Усь о -
го у світі на ра хо вуєть ся близь ко 650 млн. офіційно за реєстро ва них
інвалідів. Здо бут тя ви щої освіти — важ ли вий фак тор соціалізації та
інтег рації лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Сь о годні са ме якісна
освіта вис ту пає пе ре ду мо вою успішної са мо ре алізації лю ди ни
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в суспільстві. Чис ленні досліджен ня свідчать про те, що ви ща освіта
вхо дить у де сят ку ціннос тей, найбільш важ ли вих для мо лоді [4].

У зв’яз ку з цим проб ле ма адап тації інвалідів є важ ли вою гу -
манітар ною, соціаль ною проб ле мою й вод но час проб ле мою дер -
жав ної зна чу щості [1]. 

Ор ганізація нав чаль но го про це су сту дентів з особ ли ви ми пот -
ре ба ми в інсти ту тах здійснюєть ся в інтег ро ва них гру пах. Інтег рація
сту дентів з інвалідністю в нав чаль не се ре до ви ще пе ред ба чає взаємну
адап тацію, з од но го бо ку, сту дентів, які при хо дять до інсти ту ту зі
спеціалізо ва них нав чаль них зак ладів чи сімей но го ко ла до но вих
умов нав чан ня в інтег ро ва но му освітнь о му се ре до вищі, а та кож са -
мо го ВНЗ до пот реб сту дентів з інвалідністю [2]. 

Особ ливістю нав чан ня сту дентів з інвалідністю в інтег ро ва но му
освітнь о му се ре до вищі є те, що, сприй ма ю чи їх як рівних, до них
ви су ва ють такі ж ви мо ги з бо ку ВНЗ, як і до інших сту дентів. В ін -
тег ро ваній групі не мож на, нап рик лад, на пот ре бу сту ден та з інвалід -
ністю уповіль ню ва ти темп лекції, змен шу ва ти кількість пар та їх
три валість, спро щу ва ти чи ско ро чу ва ти об сяг нав чаль но го ма те -
ріалу, оскіль ки це зни жує якість фа хо вої підго тов ки [2]. 

Інтег рація та ких сту дентів за без пе чуєть ся че рез уп ро вад жен ня
спеціаль них освітніх тех но логій і за собів нав чан ня, а та кож пе да -
гогічно го, пси хо логічно го, соціаль но го суп ро во ду. 

Для за без пе чен ня ефек тив но го нав чан ня сту ден та з особ ли ви ми
пот ре ба ми вик ла дачі інсти ту ту ма ють ура хо ву ва ти й мак си маль но
ком пен су ва ти труд нощі сприй нят тя нав чаль но го ма теріалу сту ден -
та ми із сен сор ни ми ва да ми. Роз роб ле но ме то дич не та ди дак тич не
забез пе чен ня нав чаль но го про це су. У нав чаль но му про цесі потріб но
ви ко рис то ву ва ти технічні за со би (муль ти медійна техніка, копію -
вальні при ла ди, сис те ми підси лен ня зву ку, дик то фо ни, слу хові апа ра-
ти, но ут бу ки). Для сту дентів із проб ле мою пе ре су ван ня важ ли вим
є на явність пан дусів, ліфтів, спеціаль них меблів. Для ор ганізації са -
мостійної ро бо ти сту дентів важ ли ве за без пе чен ня дос ту пу до фон -
дів бібліоте ки, що пе ред ба чає зруч не розміщен ня ка та логів і літе ра -
ту ри в чи таль них за лах. 

Якісна освіта для лю ди ни з інвалідністю в спро мозі відкри ти їй
шлях до потрібної про фесії, ціка вої ро бо ти, ма теріаль но го дос тат ку
та са мо ст ве рд жен ня й са мо ре алізації як осо бис тості, ство рен ня всіх
умов для то го, щоб яко мо га біль ше інвалідів мог ли от ри ма ти на -
леж ну освіту від шко ли до ВНЗ [2]. 
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Не доліки сис те ми освіти:
1. Відсутність без бар’єрної архітек ту ри — осо би з інвалідністю

з по ру шен ням опор ноRру хо во го апа ра ту прак тич но поз бав лені
мож ли вості відвіду ва ти ау ди торії. 

2. Відсутність відповідних санітар ноRгігієнічних умов у ВНЗ
і шко лах.

3. Відсутність відповідної ме дич ної підтрим ки (пси хо логічної
та соціаль ної) сту дентів і вик ла даць ко го ко лек ти ву. 

5. Пев на відсто ро неність, бай дужість гро мадсь кої дум ки що до
осіб з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми. 

Літе ра ту ра

1. Бе недь В. Якісна і пов ноцінна освіта — найбільш надійний за хист
для інваліда / В. Бе недь, Ю. ГарієвR сь кий, В. Ко вальсь кий, В. Ку чер //
Проб ле ми освіти та ре абілітації інвалідів : ма теріали на ук.Rпракт. семіна ру,
28 квіт. 2010 р. — Луцьк : ПВД «Твер ди ня», 2010. — С. 6–8. 

2. Коль чен ко К. О. За без пе чен ня інклюзії мо лоді з інвалідністю
в універ си тетсь ке се ре до ви ще / К. О. КольR чен ко, Г. Ф. Нікуліна // Ак ту -
альні проб ле ми нав чан ня та ви хо ван ня лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми :
зб. на ук. пр. — № 6 (8). — К. : УнRт «Ук раїна», 2009. — С. 10–15. 

3. Національ на до повідь. Про ста но ви ще інвалідів в Ук раїні. — К. :
[б. в.], 2008. — 205 с. 

Дов гань Н.О.
Інсти тут соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна», 

до цент ка фед ри соціаль ної ро бо ти та пе да гогіки, 
кан ди дат пси хо логічних на ук, 1511ndovgan@gmail.com;

Крав чук В. Ю.
магістрант ка фед ри соціаль ної ро бо ти та пе да гогіки 

Інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»,
victoriakravchuk94@mail.ru

КУЛЬ ТУ РА ВІДНО СИН 
В УМО ВАХ ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО НАВ ЧАН НЯ 

У ЗА ГАЛЬ НО ОСВІТНІЙ ШКОЛІ: 
ДІАЛОГІЗАЦІЯ КО МУНІКА ТИВ НОЇ СФЕ РИ 

Виз на че но струк ту ру і еле мен ти діалогізації як за со бу пок ра щен -
ня міжпо колінно го взаємо ро зуміння в умо вах інклю зив но го нав чан ня.
Обґрун то ва но скла дові діалогічно го про це су. Ок рес лені перс пек ти ви
сфор мо ва них пси хо логічних ко муніка тив них за сад у кон венціональ но -
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му ас пекті інклю зив но го нав чан ня у за галь но освітній школі. Зап ро по -
но ва но ал го ритм дій діалогізації інклю зив но го нав чан ня у за галь но -
освітній школі що до фор му ван ня куль ту ри відно син.

The article determines the structure and elements of dialogization as
a means of inter*generational understanding improving in the conditions of
inclusive education. The components of a dialogical process are substantiat-
ed. Prospects of the formulated psychological communicative principles are
discussed in the conventional aspect of inclusive education at general educa-
tion school. The algorithm of dialogization actions during inclusive education
at general education school to form cultural relations is proposed.

Для за без пе чен ня зап ро вад жен ня діалогізації як за со бу пок ра -
щен ня міжпо колінно го взаємо ро зуміння в умо вах інклю зив но го
нав чан ня у за галь но освітній школі виз на че но її струк ту ру і еле мен ти,
які опо се ред ко ву ють ся ціля ми, зав дан ня ми і сфе ра ми ко муніка -
тив но го впли ву. Вра хо ву ю чи, ши ро кий фор мат учас ників відно син
(учнів, їх батьків, вчи телів) в умо вах інклюзії за галь но освітньої шко-
ли, до ве де но, що діалогічна ко мунікація ви хо дить за нав чальні межі
і відкри ває мож ли вості для аналізу та ких склад них ефектів суспіль -
но го жит тя, як ко ор ди нація діяль ності соціаль них груп, уз год жен -
ня смис ло вих кодів нав чаль ної взаємодії, зістав лен ня соціаль них
ціннос тей, обґрун ту ван ня мож ли вос тей оп тимізації соціаль них
відно син то що [1]. То му струк ту ру діалогічно го про це су в міжпо ко -
лінно му прос торі в умо вах інклю зив но го нав чан ня у за галь но освітній
школі предс тав ле но з пси хо логічно го і соціаль но го ра курсів як
поєднан ня ко муніка тив но го і кон венціональ но го еле ментів.

Для за без пе чен ня впро вад жен ня діалогізації відно син по колінь
в умо вах інклю зив но го нав чан ня у за галь но освітній школі до ве де -
но не обхідність в ко муніка тив но му ас пекті ор ганізації сис те ми ко -
мунікаційних ка налів як внутрішньо по колінно го, так і міжпо ко -
лін но го обміну інфор мацією в про цесі відно син і взаємодіяль ності
за ра ху нок гнуч кої сис те ми зв’язків; вмо ти ву ван ня по колінь як суб’єк -
тів ко мунікації дот ри му ва тись стра тегії комп ромісу для до сяг нен ня
гнуч кої, мінли вої діалогічної рівно ва ги, тяжіння в діалогічно му спіл -
ку ванні до ся га ти кон сен су су як оп ра цю ван ня за собів вирішен ня
соціаль них за дач, прий нят тя рішень на ос нові міжпо колінної зго ди. 

У ре зуль таті сфор мо ва них пси хо логічних ко муніка тив них за -
сад, у кон венціональ но му ас пекті інклю зив но го нав чан ня у за галь -
но освітній школі ста не мож ли вим ор ганізація соціаль них умов що -
до фор му ван ня куль ту ри міжпо колінних відно син: змістов них
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кон сен сусів у се ре до вищі учнівсь ко го, батьківсь ко го, та вчи тельсь -
ко го сег ментів. А са ме, соціаль ноRпси хо логічна підго тов ка ко му ні -
кантів, з од но го бо ку, бу де спри я ти втілен ню в жит тя су то прак тич них
зав дань, з іншо го — ство рить мож ливість ви роб лен ня ко муніка тив -
ної струк ту ри, яка доз во лить відтво рю ва ти кон венціональ ний ко -
мунікаційний про цес у міжпо колінних сто сун ках і, як ре зуль тат,
до ся га ти взаємо ро зуміння в умо вах інклю зив но го нав чан ня. 

В якості ал го рит му дій діалогізації інклю зив но го нав чан ня у за -
галь но освітній школі що до фор му ван ня куль ту ри відно син обґрун -
то ва но доцільність про ве ден ня мо дернізації про це су ко муніка тив ної
діяль ності за ра ху нок ви ко рис тан ня соціаль них впливів ке ро ва но -
го, пос ту по во го фор му ван ня діалогічних якос тей у суб’єктів уч бо -
во го про це су. А са ме, пе ре ході сис те ми інклю зив но го нав чан ня від
мо но логічної фор ми до діалогічної, ви ко рис то ву ю чи прин цип
діалогічної пар тиціпації для роз гор тан ня діало гу між суб’єкта ми
спілку ван ня в сис темі освіти [2]; впро вад жен ня соціаль но?пси хо -
логічно го пізнан ня віко вих, соціаль ноRісто рич них по колінних,
фізіологічних особ ли вос тей, і ос нов ко муніка тив ної майс тер ності
в лан ках освітнь о го про це су; роз вит ку сис тем но го мис лен ня в про -
цесі нав чан ня про тя гом жит тя для фор му ван ня гнуч кої мо делі
діалогічних відно син (сто сунків); зас воєння кон венційних ал го -
рит  мів що до до сяг нен ня спіль них до мов ле нос тей, прий нят тя уз -
год же них рішень в інклю зив но му се ре до вищі.

Вис но вок. Та ким чи ном, здійсню ючи діалогізацію ко муніка -
тив ної сфе ри в умо вах інклю зив но го нав чан ня у за галь но освітній
школі, мож ли во за без пе чи ти умо ви ви ко рис тан ня діало гу як за со бу
вирішен ня уск лад нень у відно си нах між уч ня ми, їх бать ка ми, вчи -
те ля ми, вирішен ня ак ту аль них пи тань фе но ме ну взаємо ро зуміння
в куль тур ноRсоціаль но му кон тексті, розк рит тя фе но ме ну взаємо ро -
зуміння по колінь як проб ле ми соціаль ноRпси хо логічно го аналізу.
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ІНТЕГ РАЦІЯ СТУ ДЕНТІВ 
ІЗ ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ 

В ІНКЛЮ ЗИВ НЕ ОСВІТНЄ СЕ РЕ ДО ВИ ЩЕ 
ВИ ЩИХ НАВ ЧАЛЬ НИХ ЗАК ЛАДІВ

Вик ла де но проб ле му інтег рації сту дентів із об ме же ни ми ру хо ви -
ми мож ли вос тя ми в інклю зив не освітнє се ре до ви ще ви щих нав чаль них
зак ладів. З’ясо ва но зав дан ня інклю зив но го освітнь о го се ре до ви ща у ви -
щих нав чаль них зак ла дах. Про а налізо ва но ас пек ти ор ганізації інклю -
зив но го нав чан ня у ви щих нав чаль них зак ла дах. Дослідже но ви ди ін тег -
ру ван ня сту дентів в інклю зив не освітнє се ре до ви ще ви щих нав чаль них
зак ладів. Розг ля ну то пе да гогічні умо ви ре алізації без пе ре рв ності про -
це су вклю чен ня сту дентів із об ме же ни ми ру хо ви ми мож ли вос тя ми
в інклю зив не освітнє се ре до ви ще ви щих нав чаль них зак ладів.

Клю чові сло ва: ви ща освіта, інклю зив не освітнє се ре до ви ще, ін -
тег  рація, сту ден ти з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.

Presents the problem of integration of students with limited mobility in
inclusive educational environment of higher education. Work tasks inclusive
learning environment in higher education. Analyzed aspects of inclusive edu-
cation in universities. Studied species integrating students in inclusive educa-
tional environment of higher education. Considers pedagogical conditions of
realization of continuous process of inclusion of students with limited mobili-
ty in inclusive educational environment of higher education.

Key words: higher education, inclusive educational environment, inte-
gration of students with disabilities.

Ство рен ня інклю зив но го освітнь о го се ре до ви ща у сис темі ви щої
пе да гогічної є відоб ра жен ням об’єктив них ви мог, які ви су ва ють ся пе -
ред су час ним ук раїнсь ким суспільством, що має на меті за без пе чи ти
пра во на освіту сту ден там із об ме же ни ми ру хо ви ми мож ли вос тя ми.
Здо буття пов ноцінної ви щої освіти сту ден та ми із об ме жени ми ру хо ви -
ми мож ли вос тя ми на бу ває не а би я ко го зна чен ня, оскіль ки зас воєн ня
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фа хо вих на ви чок у ви що му нав чаль но му зак ладі дає мож ливість ре -
алізу ва ти здібності, част ко во або повністю адап ту ва ти ся у суспільстві.

Ос нов ни ми зав дан ня ми інклю зив но го освітнь о го се ре до ви ща
у ви щих нав чаль них зак ла дах є за лу чен ня сту дентів із об ме же ни ми
ру хо ви ми мож ли вос тя ми у нав чаль ноRви хов не се ре до ви ще ви щих
нав чаль них зак ладів, от ри ман ня спеціаль них умінь і на ви чок, со ціа -
лізація у суспільстві, ство рен ня по ведінко вої ус та нов ки та зміна став -
лен ня суспільства до лю дей із об ме же ни ми ру хо ви ми мож ли вос тя ми.

Ство рен ня на леж них умов є важ ли вим ас пек том роз ши рен ня
дос туп ності ви щої освіти сту ден там із об ме же ни ми ру хо ви ми мож -
ли вос тя ми. Най важ ливіши ми сфе ра ми роз ши рен ня дос туп ності
ви щої освіти у ви щих нав чаль них зак ла дах є ор ганізація підго тов -
чих курсів і фа куль тетів, що ре алізу ють «вирівню ючі» нав чальні
прог ра ми, співпра ця між ви щи ми нав чаль ни ми зак ла да ми, ор га на -
ми уп равління, фа куль те та ми (ка фед ра ми) й освітніми ус та но ва ми
з ме тою нав чан ня сту дентів, вста нов лен ня пря мих кон тактів із ви -
щи ми нав чаль ни ми зак ла да ми що до спіль ної підго тов ки ви со кок -
валіфіко ва них фахівців, фор му ван ня на леж них умов для от ри ман -
ня різних форм ви щої освіти про тя гом усь о го жит тя сту ден та ми
з об ме же ни ми ру хо ви ми мож ли вос тя ми.

До ос нов них видів інтег ру ван ня сту дентів із об ме же ни ми ру хо -
ви ми мож ли вос тя ми в освітнє се ре до ви ще ви що го нав чаль но го за -
к ла ду мож на віднес ти фізич не інтег ру ван ня (ви яв лен ня й ак тиві зація
ком пен са тор них мож ли вос тей ор ганізму, фор му ван ня ди намічно го
сте ре о ти пу), пе да гогічне інтег ру ван ня (ство рен ня соціаль ноRпе да -
гогічних умов для роз вит ку по тенційних мож ли вос тей сту ден та), со -
ціаль не інтег ру ван ня (віднов лен ня ос нов них соціаль них функцій).

Ви ща освіта є провідним чин ни ком підви щен ня соціаль но го
ста ту су, до сяг нен ня ду хов ної, ма теріаль ної не за леж ності і соціалі за -
ції сту дентів із об ме же ни ми ру хо ви ми мож ли вос тя ми й відоб ра жає
стан роз вит ку суспільства в ціло му. Успішній інтег рації сту дентів із
об ме же ни ми ру хо ви ми мож ли вос тя ми в освітнє се ре до ви ще ви що -
го нав чаль но го зак ла ду спри я ти муть уп ро вад жен ня інтег ро ва но го
нав чан ня та взаємодія ос нов них йо го скла до вих. Адап тація сту -
дентів із об ме же ни ми ру хо ви ми мож ли вос тя ми бу де відбу ва ти ся
ли ше за умо ви вклю чен ня їх у сту де нтсь ке жит тя, роз ши рен ня со -
ціаль них кон тактів, ство рен ня та функціону ван ня сту де нтсь ких со -
ціаль них служб, адап тації ро бо чих нав чаль них прог рам у ви щих
нав чаль них зак ла дах до ви мог ча су.
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ПА РАЛІМПІЙЦІ — БIЛЬ ШЕ НIЖ ЛЮ ДИ

«Veni, Vidi, Vici»

Проб ле ми па ра олімпійсь ко го спор ту, до сяг нен ня спор тсменів*па -
ралімпійців з точ ки зо ру пси хо логії ще зовсім не розк риті. Що спо ну кає
спор тсменів на ви сокі до сяг нен ня? — Са ме на це пи тан ня я і спро бую
помірку ва ти у своїй ро боті.

Клю чові сло ва: па ралімпійці, мо ти вація, пси хо логічний стан,
емоції.

Problems Paralympic sports achievements of Paralympics athletes in
terms of psychology is not disclosed. What motivates athletes to high achieve-
ment? — That is the question I will try to reflect in their work.

Са ме та ким вис ло вом ко рис ту вав ся Гай Юлій Це зар та са ме та -
ким вис ло вом ко рис ту ють ся наші спор тсме ни з об ме же ни ми мож -
ли  вос тя ми. У ць о му році наші олімпійці по ка за ли жах ли вий ре зуль -
тат — 31 місце у за галь но му заліку, на томість наші па ралімпійці
по ка за ли ду же ви со кий рівень підго тов ки, зай няв ши 3 місце у заліку.
Ми вва жаємо, що та ким лю дям тре ба відда ва ти по ша ну щод ня, бо
во ни пе рес ту пи ли та пе рес ту па ють се бе кож но го дня як у фізич но му,
так й у пси хо логічно му плані. За ра ди підго тов ки до зма гань або тре -
ну вань, ці лю ди кож но го дня зна хо дять у собі ней мовірні си ли, цій
силі мо жуть по за зд ри ти наші не об ме женi у мож ли вос тях олімпійці. 

На на шу дум ку, тре ба гідно на го род жу ва ти спор тсменів з об ме -
же ни ми мож ли вос тя ми, це тіль ки до по мо же закріпи ти відчут тя
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пере мо ги та спо ну кає йти далі, за войо ву ва ти нові вер ши ни для се -
бе, та для Ук раїни. Ко ли вла да не при дає гідно го зна чен ня та ким
ре чам, це не тіль ки об раз ли во, але й ду же погіршує пси хо логічний
стан осо бис тості та й не га тив но впли ває на мо ти вацію спор тсменів.
За для то го, щоб ви хо ва ти справжніх патріотів дер жа ви, тре ба по ка -
за ти їм прик лад: « Ось во ни — ці лю ди і є прик ла дом», во ни ге рої,
що зна хо дять ся се ред нас. Ми вва жаємо, що са ме це має мо ти ву ва -
ти на ших спор тсменів та на да ва ти їм сил, щоб до сяг ти, та до ся га ти
спор тив них та осо бистісних вер шин у своєму житті.

При підго товці спор тсме на до зма гань не обхідно дот ри му ва ти -
ся ря ду умов: спор тсмен по ви нен ма ти хо ро шу фізич ну і технічну
підго тов леність, а та кож бу ти го то вим на по лег ли во і сис те ма тич но
зміцню ва ти свою психіку.

До прийомів, що сприяє роз вит ку психічної стійкості і са мов -
ла дан ня, відно сять:

1) ви мо га ви ко ну ва ти зав дан ня на оцінку в при сут ності сто -
ронніх спос терігачів;

2) ви мо га ви ко ну ва ти зав дан ня з са мо оцінкою відра зу після ви -
ко нан ня; 

3) ви ко нан ня зав дан ня на стійкість в різних нап рям ках і точ ках
за лу;

4) ви ко нан ня зав дан ня в зма ганні між чле на ми нав чаль ної гру пи;
5) ро бо та над зав дан ням в умо вах зби ва ють фак торів;
6) ви ко нан ня зав дан ня в стані вто ми.
Індивіду алізація підго тов ки спор тсменів до зма гань ґрун туєть -

ся перш за все на особ ли вос тях їх психічних якос тей в конк рет них
умо вах май бутніх зма гань і спря мо ва на на фор му ван ня впев не -
ності. Досліджен ня вста но ви ли, що ба га то спор тсменів з об ме же -
ни ми мож ли вос тя ми вже ви ко рис то ву ють пси хо логічні на вич ки,
хо чуть дізна ти ся біль ше про пси хо логічні прийо ми та ме то ди для
як найш вид шо го до сяг нен ня ме ти.

Важ ли во пам’ята ти, що спор тсме ни з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми в пер шу чер гу са ме спор тсме ни, лю ди, у яких та кож як і у ін -
ших спор тсменів мо жуть ви ник ну ти якісь проб ле ми як фізичні, так
і пси хо логічні, розг ля не мо де які з них.
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СА МО РЕ АЛІЗАЦІЯ ОСО БИС ТОСТІ 
ЛЮ ДЕЙ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ 

В СУ ЧАС НО МУ СВІТІ

Ано тація. Розг ля ну то си ту ацію з по ши рен ня ви падків інвалі діза ції
в Ук раїні і світі. До ве де на важ ливість за до во лен ня ос нов них пот реб
у лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Заз на че но, що пот ре ба в са мо ре алі за -
ції є вкрай важ ли вою з ме тою ре алізації своїх по тенційних мож ли вос тей
і зрос тан ня лю ди ни як осо бис тості. По да но внутрішні та зовнішні ме -
ханізми підтрим ки лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми у їх са мо ре алізації.

Abstract. Considered the spread of disability cases in Ukraine and the
world. Proved the importance of meeting basic needs of people with disabili-
ties. It is noted that the need for self*realization is crucial to realize their
potential and growth as human beings. Posted internal and external mecha-
nisms to support people with disabilities in their development.

За да ни ми Міністер ства соціаль ної політи ки в Ук раїні ста ном
на 01.01.2015 р. за галь на чи сельність лю дей з інвалідністю (без ура -
ху ван ня тим ча со во оку по ва них те ри торій Кри му та м. Се вас то по -
ля) ста но ви ла 2 568 532 осо би (або май же 6 % у за гальній струк турі
постійно го на се лен ня країни (42,760 млн. осіб), у то му числі: лю дей
з інвалідністю І гру пи — 251 833 осо би; лю дей з інвалідністю ІІ гру -
пи — 915 891 осо ба; лю дей з інвалідністю ІІІ гру пи — 1 249 683 осо -
би; дітей з інвалідністю — 151 125 осіб (44 % дівчат, 56 % хлоп чиків)
[3]. Для порівнян ня: у США — 54 млн інвалідів, або 19 %, у Ки таї —
60 млн, або 5 %. Усь о го у світі на ра хо вуєть ся близь ко 650 млн офі -
ційно за реєстро ва них інвалідів і їх чис ло повіль но, але не у хиль но
зрос тає, особ ли во се ред дітей і підлітків, що ви ма гає від су спільства
та керівницт ва дер жав світу особ ли во го гу ман но го став лен ня до
лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми з ме тою їх гар монійної адап -
тації та соціалізації до умов су час но го інфор маційно го світу, за до -
воль ня ю чи їх пер шо чер гові пот ре би. 
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Так М. Біле ра заз на чає, що «про це си гу манізації суспіль но го жит -
тя пот ре бу ють по даль шо го розв’язан ня бла го род но го зав дан ня — віднай-
ти спо со би підви щен ня «цінності жит тя», збіль ши ти ефек тивність
за собів соціаль ної інтег рації, адап тації, ре абілітації не пов но сп рав них,
за без пе чи ти їхню ак тив ну участь у житті нарівні зі здо ро ви ми людь -
ми» [1].

У пси хо логічній на уці домінує пе ре ко нан ня, що лю ди на за ли -
шаєть ся ли ше тоді лю ди ною, як що за до воль ня ють ся її ос новні пот -
ре би. Піраміду за галь ноRлюдсь ких пот реб роз ро бив та впро ва див
у пси хо логічну на у ку Аб ра хам Мас лоу ще в ми ну ло му сторіччі [5].
Пер шою лан кою в йо го піраміді стоїть за до во лен ня фізіологічних
пот реб лю ди ни, як біологічно го ор ганізму, які потрібні для еле мен -
тар но го ви жи ван ня (ди хан ня, їжа, во да, сон). Нас туп ною більш ви -
щою лан кою піраміди пот реб є пот ре би в без пеці, які вклю ча ють
пот ре би в за хисті від фізич них і пси хо логічних не без пек з бо ку нав -
ко лишнь о го світу і впев неність у то му, що фізіологічні пот ре би бу -
дуть за до воль ня ти ся в май бутнь о му. Соціальні пот ре би (пот ре би
в при на леж ності, дружбі, лю бові) вклю ча ють по чут тя при на леж ності
до чо гоRне будь або ко гоRне будь, підтрим ки. Тро хи ви ще в піраміді
пот реб сто ять пот ре би в гідності та по вазі, які вклю ча ють пот ре би
в осо бис тих до сяг нен нях, ком пе те нт ності, по вазі з бо ку ото чу ю чих,
виз нанні. Най ви щою лан кою в піраміді пот реб Аб ра ха ма Мас ло ву
є пот ре би в са мо ви ра женні, са мо ре алізації — пот ре би в ре алізації
своїх по тенційних мож ли вос тей і зрос танні як осо бис тості. При
втраті ви ще зга да них ла нок та ке праг нен ня у лю ди ни зни кає.

Як що най нижчі пот ре би у лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми ще
якось за до воль ня ють ся, то са мо ре алізація або са мо ак ту алізація —
не завж ди. А во на бе ре свій по ча ток з то го мо мен ту ко ли ди ти на по чи-
нає пізна ва ти світ, вив чає літе ри, вчить ся пи са ти, бе ре свій прик лад
з батьків то що. Кож на лю ди на праг не ре алізу ва ти ся в житті, ста ю чи
до рос лою, са мостійно до ла ю чи кро ки йде до своєї ме ти. Особ ли во
це сто суєть ся дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми, які з пев них при чин
не завж ди от ри му ють те, що от ри мує здо ро ва і пов ноцінна лю ди на.
Це пов’яза но з різни ми при чи на ми: неп ра виль не ви хо ван ня і від -
сутність особ ли во го став лен ня до та кої ди ти ни, в т.ч. на силь ство
в сім’ї, не га тив не став лен ня од нолітків, стре си, по раз ки та роз ча ру -
ван ня в лю дях, об ра зи, внутрішні комп лек си, стиг ма ти зація то що.
То му ду же важ ли во щоб та ка ди ти на мен ше всь о го відчу ва ла такі
«заг ро зи», які мо жуть ото чи ти ще юну, ще нес фор мо ва ну психіку.
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До рослі лю ди з особ ли ви ми пот ре ба ми та кож ма ють свої труд -
нощі під час са мо ре алізації, ад же во ни праг нуть знай ти своє місце
у житті, ре алізу ва ти свої здібності, та лан ти, про фесійно са мо виз на -
чи тись. «Інвалідам» це зро би ти складніше, ніж зви чай ним лю дям,
то му слід розг ля ну ти внутрішні та зовнішні ме ханізми підтрим ки
«ін валідів» у їх са мо ре алізації. Так до зовнішніх на ле жать такі: 1) спри -
ят ли вий пси хо логічний клімат в сім’ї; 2) ство рен ня куль тур ної сис -
те ми у суспільстві; 3) підтрим ка з бо ку дер жа ви у про фе сій ній та
творчій са мо ре алізації; 4) соціаль на профілак ти ка та конт роль не -
га тив но го став лен ня до лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми; 5) за -
без пе чен ня дер жа вою рівних прав та мож ли вос тей, тоб то сти ран ня
меж між «здо ро ви ми» і людь ми з особ ли ви ми пот ре ба ми та ін. До
внутрішніх на ле жать: 1) по зи тив не са мо сп рий нят тя і са мос тав лен -
ня; 2) ак тив на життєва по зиція; 3) чітка іден тичність та індивіду -
алізація; 4) відповідальність, сво бо да та силь на во ля; 5) віра в се бе
і по зи тив на оцінка своїх мож ли вос тей та ін.
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АРТ?ТЕ РАПІЯ. ДОСЛІДЖЕН НЯ ВПЛИ ВУ НА ЛЮ ДИ НУ 
ТА ПРАК ТИЧ НЕ ЗАС ТО СУ ВАН НЯ 

Розг ля ну то те о ре тичні ос но ви і прак тич не зас то су ван ня арт*те -
 рапії на прик ладі 10Rрічної ро бо ти в гро мадській ор ганізації ре абілі -
тації інвалідів з ди ти н ства «РІД». Відміче но зна чимість впли ву му зи -
ки і коль о ру на психічний стан лю ди ни.

Зап ро по но ва но но вий вид арт*те рапії «му зи ка в коль орі». Ма те ріал -
ом для ць о го ви ду те рапії є ма люн ки інваліда з ди ти н ства 1*ї гру пи Оле га
За бо лот но го, кот рий «ма лю вав му зи ку». Предс тав ле но ре зуль та ти до -
сліджен ня дії зап ро по но ва но го ви ду арт*те рапії ме то дом кірліаног рафії.

The theoretical basis and practical application of art therapy on the
example of 10 years of work in social rehabilitation of disabled children
«RID» and noted the importance of the influence of music and colour on the
mental state of a human being.

New form of the art*therapy has been proposed — «music in colour»
using as material the paintings of Oleg Zabolotny, invalid from childhood who
painted music. The results of researching the effect of the proposed
art*therapy form has been presented — Kirlianography. 

Знан ня про вплив різних видів мис те цт ва на за галь ний стан
лю ди ни прийш ли до нас із гли бо кої дав ни ни. Спли ло не ма ло ча су,
по ки різні за со би ви ко рис тан ня йо го цілю щої си ли об’єдна ли ся
в єди ний нап рям — артRте рапія (лат. «art» — мис те цт во, «therapeia» —
ліку ван ня). Це вид пси хо те рапії, зас но ва ний на зас то су ванні мис -
те цт ва [1], який до по ма гає при вирішенні пси хо логічних проб лем
лю ди ни, ліку ванні психічних роз ладів, пси хо со ма тич них по ру шень
то що. Во на на бу ла ши ро ко го ви ко рис тан ня для осіб з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми — за до по мо гою не вер баль них за собів спілку ван ня
ці за нят тя до по ма га ють їм розк ри ти ся та ак тивніше са мостійно
бра ти участь в житті суспільства. 

Відміти ли вплив на лю ди ну «коль о ро терпії» і «му зи ко терпії»,
а та кож ви ко рис тан ня їх з ме тою пок ра щен ня психічно го та фізич -
но го ста ну осо бис тості.

Прак тич не зас то су ван ня ме тодів артRте рапії по ка за но на прик ладі
10 річно го досвіду Київсь кої гро мадсь кої ор ганізації ре абілітації
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інвалідів з ди ти н ства «РІД», ство ре ної для інвалідів з психічни ми та
фізич ни ми ва да ми. В про цесі діяль ності ор ганізації ви ко рис то ву ва -
лись різні ви ди те рапії: му зи коR і коль о ро те рапія, те ат ралізо вані
виста ви, ху дож ня ке раміка, гон чар на спра ва, вирізу ван ня та оформ -
лен ня де рев’яних до ще чок, в’язан ня, ру коділля то що. 

В ГО «РІД» про во ди ли ся тренінгові за нят тя з мобілізації ре зе рв-
них мож ли вос тей інвалідів з ди ти н ства. В ре зуль таті ре абіліта цій -
них за нять інваліди ство ри ли безліч твор чих робіт, які де мо н стру ва -
ли ся на різно манітних вис тав ках. Се ред них пси хо ло ги, ху дож ни ки
та гля дачі звер ну ли ува гу на кар ти ни Оле га За бо лот но го котрі, на їх
дум ку, вип роміню ють до сить силь ну енергію і справ ля ють по зи тив -
ний вплив на гля дачів, і як бу ло вста нов ле но зго дом, при цілесп ря -
мо ва но му ви ко рис танні здатні по зи тив но впли ва ти на психічний та
фізич ний стан лю ди ни. 

Рис. 3 — Вип роміню ван ня навк ру ги пальців лівої ру ки 
обс те жу ва но го до і після впли ву кар ти ни
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Рис. 1 — Нор маль ний тип вип роміню -
ван ня од но го паль ця здо ро вої лю ди ни

Рис. 2 — Вип роміню ван ня при ви ник -
ненні па то логії в пев них ор га нах
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Для то го, щоб пе ревіри ти дію цих кар тин на гля дачів, гру па фа -
хівців на чолі з про фе со ром док то ром ме дич них на ук Л.А. Пе соць -
кою про ве ла спеціальні досліджен ня впли ву п’яти кар тин наз ва но го
ху дож ни ка [2]. Для ць о го бу ло ви ко рис та но ме тод кірліаног рафії,
зас но ва ний на так зва но му, «эфектіКірліана», кот рий яв ляє со бою
плаз мо ве світіння елект ро роз ря ду навк ру ги пальців рук і відоб ра -
жує фізич ний та психічний стан лю ди ни [3]. На знімках з кірліаног -
рафії ви ба чи те відоб ра жен ня світіння навк ру ги пальців рук обс те -
жу ва ної лю ди ни [5]. 

Досліджен ня енер ге тич ності творів ху дож ни ка про во ди ло ся
більш, ніж на 20 пацієнтах різно го віку. Аналіз кірліаног рам про во -
ди ли за діаг нос тич ни ми кри теріям П. Ман де ла [4]. 

Вис но вок. Кірліаног рафія до сить інфор ма тив но та на оч но де -
мо н струє по зи тив ну те ра пев тич ну дію предс тав ле них кар тин ху -
дож ни ка О.За бо лот но го на гля дачів. У всіх обс те же них підви щив ся
за галь ний рівень за хис них сил ор ганізму. Про цес ро бо ти з кар ти -
ною збіль шує енер ге тич не по ле гля да ча, чим за без пе чує до дат ко -
вий за хист ор ганізму та гар монізує психічний стан лю ди ни. Екс пе -
ри мент не ви я вив жод но го не га тив но го ре зуль та ту.

Вра хо ву ю чи вплив кар тин Оле га За бо лот но го на психічний та
фізич ний стан ор ганізму лю ди ни, ре ко мен дуємо ви ко рис то ву ва ти
їх для се ансів артRте рапії, кот ру ми наз ва ли «му зи кою в коль орі».

За ре зуль та та ми досліджен ня роз роб ле но ре ко мен дації і пра ви -
ла про ве ден ня зап ро по но ва но го ви ду артRте рапії. 
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ВПЛИВ ТРИ ВОЖ НОСТІ ІНВАЛІДІВ 
НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ В СУСПІЛЬСТВІ

Ви хо дя чи з ко ла проб лем су час ної пси хо логії, ак ту аль ною на сь о -
год нішній день є проб ле ма три вож ності підлітків як та кої віко вої ка -
те горії, яка є «пе рехідною», кри зо вою, не стійкою, але в той же час —
фун да мен таль ною, ба зо вою для фор му ван ня «но вої» «осо бис тості.
Три вожність не га тив но впли ває не тіль ки на емоційне са мо по чут тя
лю ди ни, але й на далі її жит тя, по ру шує функціональні мож ли вості
психіки та приз во дить до за ни жен ня са мо оцінки, ригідності мис лен -
ня, відсут ності кре а тив ності, дест рукції і галь му ван ню роз вит ку
осо бис тості. Так звані «хронічні три во ги» в ос нов но му пе рет во рю -
ють ся на па топ си хо логічні роз ла ди. Знач на кількість три вож них
дітей ма ють проб ле ми зі здо ров’ям. Підлітко вий вік прий ня то на зи ва -
ти пе рехідним, оскіль ки са ме в цей період ди ти на ро бить вирішаль ний
крок в за вер шенні сво го ди ти н ства і пе ре хо дить до то го ета пу роз -
вит ку, пря мо, не опо се ред ко ва но, го тує її до са мостійно го жит тя.
Ре зуль та ти досліджен ня свідчать про підви ще ний рівень три вож -
ності підлітків, що пот ре бує про фесійної ро бо ти пси хо ло га.

Based on the range of issues of contemporary psychologist relevant today
there is a problem of anxiety teenagers as this age group that is «transitional»
crisis not stable, but at the same time — the fundamental, basic for the «new»
«person. Anxiety negatively impact not only on the emotional well*being, but
continue her life violates functionality psyche — low self*esteem, low level of
training of force rigidity of thought, lack of creative imagination, memory
performance — is the destruction and inhibition of personality development.
The so*called «chronic anxiety» in pathopsychological basically turn into
frustration. a significant number of anxious children with health problems.
Adolescence is called a transition, as during this period the child is a decisive
step in the completion of his childhood and moves to the stage of development,
directly, not indirectly, to prepare it for independent living.

Підлітко вий вік є ха рак те ри зуєть ся якісни ми зміна ми в роз вит ку
ди ти ни та суп ро вод жуєть ся зміною ха рак те ру пізна валь ної ді яль -
ності, що ви ма гає роз вит ку ре сурсів, що до зас воєння знань. У про цесі
відно син з до рос ли ми і од нолітка ми фор муєть ся са мосвідомість
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підлітка. Зба га чуєть ся мо ти вація нав чаль ної діяль ності, ут во рю -
ють ся сис те ми мо тивів, в яких провідне місце зай ма ють мо ти ви
ши ро ко го соціаль но го змісту (Ви готсь кий Л.С.).

Фор му ють ся і воль ові якості, зміцнюєть ся якість волі, як здат -
ність ке ру ва ти ся у своїй по ведінці та діяль ності більш відда ле ни ми
ціля ми, усвідом лен ням своїх обов’язків. Помітно зрос та ють си ла
волі, вит рим ка, на по лег ливість, са мо ко нт роль. Зба га чуєть ся мо ти -
ваційна сто ро на воль о вих дій. У їх ре гу ляції важ ли вої ролі на бу ва -
ють іде а ли і мо ральні пе ре ко нан ня. 

Емоційне жит тя підлітка тісно пов’яза не з роз вит ком свідо мос -
ті, са мосвідо мості, мо ти ваційної та воль о вої сфе ри, а та кож за ле -
жить від пе ребігу пізна валь них про цесів. У підлітків спос терігаєть -
ся знач не зба га чен ня емоційності. «Нові емоції вик ли ка ють ся не
тіль ки об’єкта ми, але і діючи ми взаєми на ми з інши ми людь ми, но -
ви ми ви да ми діяль ності та їх ре зуль та та ми».

У період підлітко вості жит тя, у інваліда відбу ва ють ся зміни
у відно шен нях та емоційної сфе ри. Ми ви я ви ли у однієї гру пи
підлітківRінвалідів, що во ни більш чут ливі, три вожні та замк нуті.
Все це ду же за ле жить від ко ла сім’ї, ото чу ю чих та їх відно шен ня до
інвалідів. Все це фор мує по ведінку та ха рак тер у підлітка інваліда.

По чи нає фор му ва ти ся ви ща емоційна чут ливість, здатність спів -
пе ре жи ва ти, ро зуміти і відгу ку ва ти ся на пе ре жи ван ня іншої лю ди -
ни. Це суп ро вод жуєть ся підви щен ням рівня три вож ності, що мо же
суп ро вод жу ва ти ся пев ною де за дап тацією. Та ким чи ном, бу ли роз -
гля нуті про я ви три вож ності і спо со би, за до по мо гою яких підлітки
уни ка ють три вож них пе ре жи вань та прис то со ву ють ся до жит тя
в умо вах хронічно го ду шев но го конфлікту.

За галь ний емоційний стан у дослідженні гру пи підлітків ін ва -
лідів ду же зв’яза ний з різни ми фор ма ми вклю чен ня в жит тя інва лі -
да лю дей та інте ресів.

Аналізу ю чи дані, от ри мані шля хом по пе реднь о го діаг нос ту ван ня,
мож на зро би ти нас тупні вис нов ки: спос терігаєть ся ви со кий рівень
за галь ної три вож ності. Страх, як і будьRяка емоція, дає змо гу лю -
дині орієнту ва тись у пред мет но му та соціаль но му світі, ре гу лює ді -
яльність, по ведінку, охо ро няє від не без пе ки, неп риємнос тей, тоб то
є не обхідною скла до вою са моз бе ре жен ня осо бис тості. Здо ро ва ди -
ти на — не та, яка нічо го не боїть ся, а та, яка не боїть ся бо я ти ся.

От же, вікові стра хи є ко рис ни ми, не обхідни ми для са моз бе ре -
жен ня та роз вит ку осо бис тості, то му ос нов на до по мо га що до цієї
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гру пи страхів — не за ва жа ти ди тині відчу ва ти, усвідом лю ва ти, по -
ва жа ти свої стра хи, щоб зго дом во на змог ла са ма пе ре рос ти їх і
відчу ти свою здатність до ла ти страх.
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Інсти тут соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна».

ПСИ ХО ЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У КО ЛЕК ТИВІ 
ПРИ ФОР МУ ВАННІ НО ВОЇ ГРУ ПИ

В час, ко ли ко лек тив на творчість виз на чає успіхи в еко номіці, на
зовнішньо — політичній арені, в на уці, твор чості ви ни кає не обхідність
в підтримці та фор му ванні спри ят ли вих міжо со бистісних відно син,
які вклю чені в про цес взаємодії, життєдіяль ності пев них соціаль них
спіль нот, груп, ор ганізацій. Сфе ра міжо со бистісних відно син вклю чає
надз ви чай но ши ро кий спектр соціаль но — пси хо логічних явищ: оцінку
гру по вих соціаль но — пси хо логічних про цесів, спілку ван ня, внутрішнь о -
колек тив ну по ведінку ок ре мих членів гру пи, оцінку ди намічної струк ту -
ри ко лек ти ву, оцінку гру по вих соціаль но*пси хо логічних ут во рень та інше. 

At a time when the collective creativity determines success in the econo-
my, foreign — political arena, science, creativity is necessary to support and
create a favorable interpersonal relationships, which are included in the
process of interaction, social life of certain communities, groups and organi-
zations. The sphere of interpersonal relationships includes an extremely wide
range of socio — psychological phenomena: social assessment group psycho-
logical processes, communication, vnutrishnokolektyvnu behavior of indivi dual
members of the group dynamic structure evaluation team, the assessment
group socio*psychological and other entities.

Проб лемі соціаль ноRпси хо логічно го кліма ту в ко лек тиві прис вя -
чено ба га то робіт як у вітчиз няній так і за рубіжній пси хо логії. Інте рес
до цієї те ми впер ше був відміче ний при про ве денні Хо то рнсь ких
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досліджень, ко ли ви я ви лось, що про дук тивність праці зрос ла зав -
дя ки пок ра щен ню сто сунків між працівни ка ми в самій групі та їх
без по се реднім керівни ком, тоб то пок ра щен ню пси хо логічно го
кліма ту у дослідженій групі [1]. Екс пе ри мент три вав на про тязі де -
ся ти років, він надз ви чай но підви щив ав то ри тет пси хо логів і спри -
яв ши ро ко му по ши рен ню пси хо логічних досліджень пси хо логічно -
го кліма ту у ко лек тиві.

Соціаль ноRпси хо логічний клімат це ре зуль тат сумісної діяль ності
лю дей, їх міжо со бистісні відно си ни. Він ви яв ляєть ся в та ких гру по -
вих ефек тах, як настрій та ко лек тив на дум ка, індивіду аль не са мо -
по чут тя в ко лек тиві. Гру пові ефек ти, як соціаль ноRпси хо логічні
яви ща спіль ної діяль ності, вив ча ють ся з мо мен ту ви ник нен ня екс -
пе ри мен таль ної пси хо логії (В. Ме де, Ф. Ол пор та, М. Бех те ре ва) та
про ве ден ня прик лад них досліджень ба гать ма за рубіжни ми та
вітчиз ня ни ми пси хо ло га ми. Пси хо логічний клімат ко лек ти ву при -
та ман ний пев но му ко лек ти ву стійкий психічний настрій, який здійс -
нює знач ний вплив на взаєми ни лю дей, їх став лен ня до праці та
нав ко лишнь о го се ре до ви ща. Психічний настрій за В.Д. Па ригі ним,
може бу ти пред мет ним (спря мо ваність психіки на про цес діяль ності)
та емоційним, то наль ним (пе ре жи ван ням за до во ле ності діяль ністю,
її ре зуль та та ми). Соціаль ноRпси хо логічний клімат мо же розг ля да -
ти ся як поліфункціональ ний по каз ник: рівня пси хо логічної вклю -
че ності лю ди ни в діяльність; міри пси хо логічної ефек тив ності цієї
діяль ності; рівня психічно го по тенціалу осо бис тості і ко лек ти ву, не
тіль ки ре алізуємих, але і при хо ва них, не ви ко рис та них ре зервів
і мож ли вос тей; масш та бу і гли би ни бар’єрів, що ле жать на шля ху
ре алізації пси хо логічних ре зервів ко лек ти ву; тих зсувів, які відбу ва -
ють ся в струк турі психічно го по тенціалу осо бис тості в ко лек тиві.

По мірі усвідом лен ня за дач та цілей спіль ної діяль ності із аморф -
ної струк ту ри вик рис талізо ву ють ся такі струк ту ри, як міжгру пові від -
но си ни з всією га мою емоційних відтінків.(А. Пет ровсь кий, В. Шпа-
линсь кий). Ці па ра мет ри на дум ку ба гать ох вітчиз ня них і за ру біжних
пси хо логів і ха рак те ри зу ють пси хо логічний клімат в групі.

Нав чан ня в школі зай має ве ли ку част ку жит тя лю ди ни, впро -
довж якої відбу ваєть ся ак тив ний роз ви ток осо бис тості, то му важ ли -
вою умо вою бла го по луч но го роз вит ку осо бис тості шко лярів є на -
явність в школі і класі спри ят ли во го пси хо логічно го кліма ту.
Емоційне бла го по луч чя в класі — од на з най важ ливіших умов роз -
вит ку осо бис тості шко ля ра. Ліди ру ю ча роль у фор му ванні кліма ту
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на ле жить відно си нам до лю ди ни. Во ни мо жуть бу ти ша ноб ли ви ми,
дбай ли ви ми, доб ри ми, щи ри ми. У та ко му разі з’яв ля ють ся усі пе -
ре ду мо ви для фор му ван ня спри ят ли во го кліма ту. 

Фор му ван ня і вдос ко на лен ня пси хо логічно го кліма ту це пос тій -
не прак тич не зав дан ня вчи телів, шкіль но го пси хо ло га, во но є спра -
вою не ли ше відповідаль ною, але і твор чою, яка ви ма гає знань йо го
при ро ди і за собів ре гу лю ван ня, уміння пе ред ба ча ти вірогідні си ту ації
у взаємовідно си нах учнів. Фор му ван ня хо ро шо го пси хо логічно го
кліма ту ви ма гає ро зуміння пси хо логії шко лярів, їх емоційно го ста ну,
наст рою, ду шев них пе ре жи вань, хви лю вань, сто сунків між ни ми.

В ос танні де ся тиліття роз вит ку пси хо логічної на у ки май же
при пи ни ли ся досліджен ня ко лек ти ву і про цесів, що відбу ва ють ся
в нь о му. Од нак, вра хо ву ю чи те, що за ре зуль та та ми досліджень, що
про во дять ся, тіль ки в малій кіль кості шкіль них класів клімат мо же
бу ти наз ва ний бе зу мов но спри ят ли вим, а най частіше зустріча ють -
ся кла си з су пе реч ли вим, нестійким і помірно спри ят ли вим кліма -
том, а пи то ма ва га класів з несп ри ят ли вим кліма том до сить ве ли ка,
проб ле ма фор му ван ня кліма ту в су часній школі оче вид на. 
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ЗМІСТ ТА СУТНІСНІ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ 
ПСИ ХО ЛОГІЧНО ГО БЛА ГО ПО ЛУЧ ЧЯ ОСО БИС ТОСТІ 

Ак ту альність досліджен ня зу мов ле на корінни ми зміна ми па ра диг -
маль них ос нов освіти і на у ки та соціокуль тур ної політи ки суспільства
за га лом, вик ли ка ни ми інтен сив ни ми про це са ми гло балізації, тех но -
логізацією та інфор ма ти зацією. Ця проб ле ма має важ ли ве прик лад не
зна чен ня, пов’яза не із сис те мою оцінки якості жит тя осо бис тості,
що, в свою чер гу, пот ре бує виз на че них кон цеп ту аль них і ме то до логіч -
них за сад досліджен ня фе но ме на пси хо логічно го бла го по луч чя. Важ -
ливість досліджен ня да ної проб ле ми вик ли ка на та кож прак тич ною
не обхідністю у виз на ченні фак торів які без по се редньо впли ва ють на
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внутрішню рівно ва гу та роз ви ток осо бис тості, за без пе чу ють адек -
ват ну соціаль ну по ведінку та спри я ють мож ли вості її са мо ре алізації.

Relevance of the research is due to fundamental changes paradigmatic
foundations of education and science, socio*cultural society in general cau -
sed by intense processes of globalization and informatization technologizing.
This problem is of great practical value associated with the system of assessing
the quality of life of the individual, which in turn requires a defined concep-
tual and methodological principles of research of the phenomenon of psy -
chological well*being. The importance of the study of the problem is also due
to practical necessity in determining the factors that affect inner balance and
personal development, provide adequate social behavior and promote the
possibility of self*realization.

Ка те горія пси хо логічно го бла го по луч чя осо бис тості тісно
пов’яза на з уяв лен ня ми про гар монійне і пов ноцінне бут тя лю ди ни
в різних філо софсь ких кон цепціях, з клю чо ви ми по зиціями що до
ро зуміння осо бис тості та її роз вит ку у пси хо ди намічно му підході
(А. Ад лер, Дж. Бо улбі, З. Фрейд, Е. Фромм, К. Хорні, Е. Еріксон,
К. Юнг), а та кож з пси хо логічною кон цепцією по зи тив но го функ ціо -
ну ван ня лю ди ни, яка бе ре свій по ча ток в те оріях ек зис тенційноRгу -
маністич но го спря му ван ня пси хо логії (Дж. Бь юд жен таль, А. Ленг -
лі, А. Мас лоу, Р. Мей, К. Род жерс, В. Франкл) та по зи тив ної
пси хо логії (І. Бонівелл, П. Вонг, М. Селігман, М. Чіксентміхайі).
В ос но ву кон цеп ту пси хо логічно го бла го по луч чя пок ла де но те зу
про постійну пот ре бу і здібності лю ди ни до роз вит ку, са мо ре алізації
та са мо ак ту алізації, в за леж ності від сту пе ня здійснен ня яку во на
відчу ває, влас ну пси хо логічну цілісність і за до во леність. Для ха рак те-
рис ти ки ста ну суб’єктив но го світу осо бис тості в ас пекті йо го спри -
ят ли вості вжи ва ють різні терміни: пе ре жи ван ня (відчут тя) щас тя,
за до во леність жит тям, емоційний ком форт, бла го по луч чя, пси хо ло -
гічне здо ров’я, життєстійкість, життєвий по тенціал. Так, З. Фрейд
при пус кав ос нов ни ми умо ва ми бла го по луч но го існу ван ня (хо ча,
зви чай но, цей термін їм без по се редньо не ви ко рис то вуєть ся) зна -
чи му ро бо ту, лю бов як внутрішнє пе ре жи ван ня і нор маль ний інте -
лект для то го, щоб жит тя лю ди ни мог ло при но си ти біль ше за до во лен -
ня (як ми ба чи мо, праг нен ня до ге доністич но го підхо ду). А. Ад лер
змінює набір ком по нентів бла го по луч чя і до дає друж бу як най важ -
ливішу якість і вміння осо бис тості. Ме та роз вит ку осо бис тості
і підсу мок до сяг нен ня нею найбільш бла го по луч но го і гар монійно -
го ста ну, за К. Юн гом, індивіду ація (са мо ре алізація), що оз на чає
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ста нов лен ня єди но го, цілісно го, унікаль но го індивіда. Бла го по луч -
чя осо бис тості згідно К. Хорні вимірюєть ся в тій мірі, в якій во на
здат на ста ти цілісною, спон тан ною і са моіден тич ною, яка вста нов -
лює зна чущі відно си ни з інши ми людь ми. Тут ми мо же мо знай ти
і зна чущі кон цеп ту альні орієнтації Е. Фром ма, який вва жав ос нов -
ною ме тою осо бис тості ста ти найбільш цілісною, відповідаль ною
та відкри тою. 

Найбільш близь ким до ев де моністис но го нап рям ку стає екзіс -
тенційноRгу маністич на га лузь пси хо логії. К. Род жерс у своїй те орії
ство рює но вий кон цепт бла го по луч ної осо бис тості — пов ноцінно
і по зи тив но функціону ю чої. Ха рак те ри зу ю чи та ку осо бистість,
К. Ро д жерс на зи ває важ ли ви ми її особ ли вос тя ми відкритість пе ре -
жи вань, усвідом лен ня жит тя в ко жен мо мент те перішнь о го ча су,
відчут тя влас них мож ли вос тей і їх оцінку, віра у власні си ли і адек -
ватність прий ня тих рішень. Ви щою ме тою існу ван ня лю ди ни
А. Мас лоу вва жав са мо ак ту алізацію як пов ну ре алізацію осо бис -
тісних та лантів, умінь і по тенціалів. Н. Бред бурн вво дить по нят тя
«пси хо логічне бла го по луч чя» і ото тож нює йо го з суб’єктив ним відчут -
тям щас тя і за галь ною за до во леністю жит тям. В да ний час ка те горію
суб’єктив но го бла го по луч чя досліджу ють Т.В. Бес ко ва, Е.Е. Бо ча -
ро ва, М.В. Гри гор’єва, Н.В. Клюєва, Л.В. Ку ли ков, Д.А. Ле онтьєв,
С.К. Ле тягіна, Г.Л. Пуч ко ва, М.В. та інші, так са мо роз ме жо ву ю чи
йо го з бла го по луч чям пси хо логічним і виз на ча ю чи різні підхо ди
в ме то до логії досліджен ня. У те орії са мо де термінації Р. Райа на
і Е. Де си пси хо логічне бла го по луч чя пов’яза но, перш за все, з ре -
алізацією ба зо вих пси хо логічних пот реб в ав то номії, ком пе те нт -
ності та зв’яз ку з інши ми. Уза галь нив ши ре зуль та ти досліджень за -
рубіжної гу маністич ної тра диції, К. Ріфф виз на чає пси хо логічне
бла го по луч чя як ба га то фак тор ний фе но мен, що відоб ра жає оцінку
осо бистістю сво го функціону ван ня з точ ки зо ру мак си маль но мож -
ли во го розк рит тя внутрішнь о го по тенціалу. Су часні за рубіжні
досліджен ня виділя ють два по хо ди до ро зуміння бла го по луч чя:
індивіду аль ноRорієнто ва ний і соціаль ноRорієнто ва ний, що в де я ких
ас пек тах співвідно сить ся з ге доністич ним та ев де моністічним
підхо да ми [1; 2]. 

Та ким чи ном, на наш пог ляд, мож ли во го во ри ти про два на у кові
підхо ди до ро зуміння пси хо логічно го бла го по луч чя. Пер ший — це
виз на чен ня пси хо логічно го бла го по луч чя як пе ре жи ван ня, який
про яв ляєть ся в суб’єктив но му відчутті щас тя, за до во ле ності жит тям,
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цілісності осо бис тості. Дру гий підхід виз на чає пси хо логічне бла го -
по луч чя як ре су рс ний стан осо бис тості, що вклю чає су купність
ком по нентів, що ха рак те ри зу ють ступінь по зи тив но го і пов но цін -
но го функціону ван ня.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ 
СОЦІАЛЬ НО?ПСИ ХО ЛОГІЧНО ГО СУП РО ВО ДУ 

ОСВІТНЬ О ГО ПРО ЦЕ СУ 
В СИС ТЕМІ ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО НАВ ЧАН НЯ

В те зах предс тав ле но пог ляд ав то ра на виз на чен ня терміну «со -
ціаль но*пси хо логічний суп ровід», виділе но ос новні нап ря ми ро бо ти
соціаль но го працівни ка та прак тич но го пси хо ло га освітніх зак ладів як
єди ної ко ман ди, предс тав ле на прог ра ма*схе ма ор ганізації соціаль -
но*пси хо логічно го суп ро во ду от ри му вачів освітніх пос луг в ус та но вах
різних освітніх рівнів. 

In the theses it is presented the author’s view on the definition of «so -
cio*psychological support», highlighted the main directions of work of social
workers and psychologists of educational institutions as a unified team, presen ted
the program diagram of the organisation of socio*psychological support of
educational services recipients in institutions of various educational levels.

В су час них умо вах ак тив но го роз вит ку ук раїнсь ко го суспільст -
ва освіта зай має особ ли ве зна чен ня в житті кож ної лю ди ни, не за -
леж но від її ста ну її фізич но го здо ров’я. Кож на лю ди на має мож ли -
вості от ри ман ня освіти як шкіль ної та про фесійної, так і до дат ко вої
по зашкіль ної, яка вхо дить в сис те му не пе ре рв ної освіти і яка
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орієнто ва на на за до во лен ня пот реб дітей та мо лоді в пізнанні ото -
чу ю чо го світу, са мо роз вит ку, роз ши рен ню життєвих ком пе тенцій,
роз вит ку ав то ном но го роз вит ку влас них інте ресів та здібнос тей.

Те о ре ти коRме то до логічну ос но ву досліджен ня скла ли: те орії та
пог ля ди вче них різних на у ко вих нап рямів про особ ли вості ор га -
нізації нав чан ня та ви хо ван ня осіб з різни ми ста на ми фізич но го
здо ров’я в умо вах освітнь о го се ре до ви ща (Т. Вла со ва, М. Певз нер,
Д. Ісаєв, Г. Су ха ре ва, О. Ли тов чен ко, В. Кли мен ко, В. Ка щен ка,
Л. Ви  готсь ко го, Г. Кос тю ка, В. Су хом линсь ко го). 

По нят тя соціаль ноRпси хо логічний суп ровід в прак тичній ді яль -
ності соціаль но го пе да го га та прак тич но го пси хо ло га не ви ко рис то-
вуєть ся, оскіль ки в освітніх ус та но вах до їх обов’язків вхо дить ви ко-
нан ня різних функцій. В на у ко воRпрак тичній літе ра турі час то
зустріча ють ся відо мості про соціаль ноRпе да гогічний та пси хо ло гіч ний
суп ровід роз вит ку осо бис тості ок ре мо (Л. Олифірен ко, І. Баєва,
М. Бітя но ва, В. Па нок, І. Ма май чук), так під по нят тям «пси хо ло -
гічний суп ровід», під яким ро зумієть ся, що пси хо логічний суп ровід —
це сис тем на інтег ро ва на тех но логія соціаль ноRпси хо логічної до по -
мо ги ди тині, що спря мо ва на відкри ва ти перс пек ти ви осо бистісно -
го роз вит ку, орієнту ю чись на зо ну найб лиж чо го роз вит ку та яка ба -
зуєть ся на сис тем ноRосо бистісний та діяльнісний підхо ди. Ми ж під
соціаль но*пси хо логічним суп ро во дом ро зуміємо сис те му спіль ної про -
фесійної діяль ності пси хо ло га і соціаль но го пе да го га, яка спря мо ва на
на ство рен ня соціаль но*пе да гогічних, соціаль но*пси хо логічних, ме дич -
них умов для осо бистісно го роз вит ку спо жи ва ча освітніх пос луг че рез
взаємодію всіх учас ників освітнь о го про це су та з ак тив ним ви ко рис -
тан ням соціаль но*пе да гогічних та пси хо логічних ме тодів, прийомів,
з ура ху ван ням при род них мож ли вос тей от ри му вачів освітніх пос луг.

Про ве де не досліджен ня та аналіз йо го ре зуль татів доз во ля ють
виділи ти нас тупні нап ря ма ми: пси хоR та соціаль ноRдіаг нос тич ний;
кон суль та тив ноRме то дич ний, пси хо логічної та соціаль ної просві ти,
соціаль но го та пси хо логічно го кон суль ту ван ня, ко рекційноRроз ви -
валь ної та ре абілітаційної ро бо ти, соціаль ноRпси хо логічної профі -
лак ти ки. В сис темі не пе ре рв ної освіти ре алізація кож но го нап рям -
ку відрізня ють ся своєю спе цифікою та змістом за леж но від рівня чи
сту пе ня освітнь о го зак ла ду, рівня підго тов ки спеціалістів, фор му ю -
чи єди ний роз ви ва ю чий про цес. 

Емпірич ною ба зою ста ли освітні ус та но ви різних освітніх рів -
нів міста Києва та ре зуль та ти ро бо ти пе да гогічних ко лек тивів цих
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зак ладів при участі ав то ра. Для про ве ден ня досліджен ня на ми бу ли
опи тані предс тав ни ки різних груп от ри му вачів освітніх пос луг в цих
ус та но вах. Всь о го бу ло опи та но 1114 учас ників досліджен ня, які бу -
ли предс тав ни ка ми різних віко вих та освітніх рівнів і станів фізич -
но го здо ров’я. За ста ном фізич но го здо ров’я бу ло виділе но три гру пи:
гру па — фізич но здо ро вих — 61,5%, дру га гру па — час тох воріючі та
осо би, які зна хо дять ся на постійно му ме дич но му обліку — 25%;
тре тя гру па — осо би з інвалідністю — 13,5%. Скла де ний соціаль ний
порт рет учас ників досліджен ня доз во ля ють го во ри ти, що во ни бу -
ли предс тав лені гру па ми з різним соціаль ноRеко номічним ста ту -
сом: сім’я з низь ким ма теріаль ним за без пе ченні, ба га тодітни ми,
не пов ни ми сім’ями, тоб то сім’ї гру пи соціаль но го ри зи ку.

Ос нов ною ме тою ор ганізації соціаль ноRпси хо логічно го суп ро -
во ду в освітніх нав чаль них зак ла дах є ре алізація зав дань, спря мо ва -
них на збе ре жен ня здо ров’я учас ників освітнь о го про це су та пси хо -
логічної без пе ки освітньої ус та но ви, змен шен ню по тенціаль них
заг роз психічно му здо ров’ю учас ників освітнь о го про це су, підви щен -
ню впев не ності в своїх си лах, зацікав ле ності в са мо де терміно ва но му
роз вит ку, ство рен ню умов для фор му ван ня її мо ти вації. Тех но ло -
гічний про цес соціаль ноRпси хо логічно го суп ро во ду за без пе чуєть ся
на явністю прог ра ми, в яку вклю ча ють ся послідов но всі опе рації та
дії пси хо ло га, соціаль но го пе да го га та інших учас ників освітнь о го
про це су, нор ма тив но го за без пе чен ня, не обхідних ме тодів ре алізації
цілей суп ро во ду, спря мо ва но го на ство рен ня пси хо е моційно го бла -
го по луч чя кож но го з от ри му вачів освітніх пос луг. 

Ми предс та ви ли прог ра муRсхе му ре алізації соціаль ноRпси хо -
логічно го суп ро во ду:
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В прог рамі соціаль ноRпси хо логічно го суп ро во ду виділе но ета пи:
діаг нос тич ний, ко рекційний, пси хо ло гоRпе да гогічна підтрим ка,
кон суль та тив на та просітниць коRпрофілак тич на ро бо та. Та ка сис -
тем на діяльність пси хо ло га, соціаль но го працівни ка орієнтуєть ся
на осо бистісний та сис тем ноRдіяльнісний підхо ди і виз на чаєть ся як
цілесп ря мо ва на у ство ренні комп ле кс ної сис те ми соціаль ноRпси -
хо логічних та пе да гогічних дій (діаг нос тичні, ко рекційноRроз ви -
вальні, ре абілітаційні, профілак тичні).

Ко лес ник Марія Во ло ди мирівна
магістрант ПС 61*15 м (з)

Вінниць кий соціаль но*еко номічний інсти тут, kolesnik_marsya@mail.ru.
На у ко вий керівник: Ко тик І.О., к.пси хол.н., до цент

ЩАС ТЯ — ДОС ТУП НИЙ ПРОСТІР 
ДЛЯ ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Розк ри то підхо ди до виз на чен ня по нят тя щас тя: ге -
доністич ний та ев де монічний. Про а налізо ва но те орії щас тя. По ка за -
но ме ханізм ге доністич ної адап тації. Висвітле но ар хе ти пи лю ди ни
у по шу ках щас тя. Розк ри то взаємо за лежність щас тя і здо ров’я. 

Abstract. The article reveals approaches to the definition of happiness:
hedonistic and eudemonic. Analyzed theory of happiness. Showing mecha-
nism of hedonic adaptation. Lighted the archetypes of man in search of hap-
piness. It reveals the relationship between happiness and health. 

Щас тя — невід’ємна скла до ва про дук тив но го функціону ван ня
лю ди ни. 

Проб ле ма щас тя є міждис циплінар ною: філо софія щас тя розк -
ри та у пра цях Н. Боб ровсь кої, Т. Доб ко, В. Та тар ке ви ча; пси хо логія
щас тя — М. Ар гай ла, Р. Вин хо ве на, І.А. Джідар’ян, Л.З. Левіта,
С. Лю бомірські, М. Селігма на, М. Чіксентміхайі; пси хофізіологія —
Р. Девідсо на; соціологія щас тя — Е. Діне ра, Д. Майєрса; зв’язок
щас тя і здо ров’я досліджу ва ли Е.Десі, Б. Сінгер, А. Тел ле ген [1–7].

Згідно за ко но да в ства Ук раїни лю дям з інвалідністю га ран ту -
ють ся рівні з інши ми гро ма дя на ми пра ва [4]. Са ме то му досліджен -
ня особ ли вос тей пе ребігу про це су пе ре жи ван ня щас тя (суб’єктив -
но го бла го по луч чя) лю дей з інвалідністю є ак ту аль ною та ва го мою
проб ле мою, якій по ки що приділе но не дос татньо ува ги.

У на у ковій літе ра турі ви ок рем лю ють два ос новні підхо ди до
ба чен ня щас тя: ев де моністич ний (від грец. eudaimonia — щас тя,
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бла же н ство) — щас тя без по се редньо пов’яза не з мож ливістю лю ди -
ни ре алізу ва ти власні дос тоїнства і чес но ти че рез при ро довід по від -
ну діяльність; ге доністич ний (від грец. hedone — на со ло да) — вив -
чає суб’єктив ний стан ра дості, за до во лен ня, на со ло ди, які відчу ває
лю ди на [3; 5]. У пе ребігу на шо го досліджен ня бу ло ви яв ле но тен -
денцію злит тя ге доністич но го та ев де монічно го підхо ду на гу ма ніс -
тичній ме то до логічній ос нові.

Згідно те орії С.Лю бомірські фак то ра ми, що виз на ча ють щас тя
є: ба зо вий рівень щас тя (50% ) — ба зо ва лінія щас тя (пе ре да на ге не -
тич но від батьків) до якої ми по вер таємось після нев дач і успіхів;
зовнішні обс та ви ни жит тя (10%); усвідом лені дії (40%) — час ти на
ре аль ності, яка пе ре бу ває у нашій владі [6].

М. Ар гайл пе ре жи ван ня щас тя розг ля дав че рез такі па ра мет ри:
фізіологію, дію гор монів до фаміну, се ро тоніну; соціальні сто сун ки
і спілку ван ня; за до во лен ня об’єктив них пот реб; когнітивні фак то -
ри; цілі та ак тивність осо бис тості [1].

Л.З. Левіт роз ро бив осо бистісно–зорієнто ва ну кон цепцію щас -
тя, ком по нен ти якої роз та шо ву ють ся за трь о ма ос нов ни ми рівня -
ми: біологічно му (здо ров’я — як відсутність суттєвих тілес них пе -
реш код для пси хо логічної са мо ре алізації); пси хо логічно му (егоїзм,
що відповідає за за до во лен ня ос нов них інстинктів; ро зум ний его -
їзм, що вклю чає інте лек ту аль ноRре гу ля тивні та реф лек сивні ком -
по нен ти; осо бистісна унікальність); соціаль но му (помірність:
вибіркові соціальні кон так ти) [5].

На у ковці стве рд жу ють, що відчут тя щас тя не три ває пер ма не нт -
 но. При чи на ць о го — ге доністич на адап тація (в ос нові врод жені
ме  ханізми адап тації лю ди ни) — зви кан ня до ста ну щас тя і як ре зуль -
тат по вер нен ня до ба зо во го рівня. Ме ханізм ге доністич ної адап -
тації та кий: ріст очіку вань — зміна нор ми в бік зрос тан ня; соціаль -
не порівнян ня «а в сусіда є, і я теж хо чу» [2; 6].

Т. БенRШа хар зна хо дить такі ар хе ти пи лю ди ни у по шу ках щас тя:
ар хе тип щу ря чих пе ре гонів — стан лю ди ни, яка жи ве за ра ди світло -
го май бутнь о го, не от ри му ю чи за до во лен ня «тут і те пер»; ар хе тип ге -
донізму — стан лю ди ни, яка жи ве сь о годнішнім днем, ото тож  ню ючи
будьRяке зу сил ля зі страж дан ням, а на со ло ду — зі щас тям; ар хе тип
нігілізму — стан лю ди ни, при ку тої лан цю га ми до ми ну ло го, у яко му
бу ли нев дачі (при хильність до нев дач Мартін Селігман на зи ває «уче -
ною без по радністю»); ар хе тип щас тя — здатність на со лод жу ва ти ся
влас не до ро гою до ме ти, яку вва жа ють гідною [2, с. 33–45].
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За руч ни ка ми «уче ної без по рад ності» нерідко ста ють лю ди з ін ва -
лідністю. Відсутність дос туп но го прос то ру для та ких лю дей ро бить
не мож ли вим ком пен сацію вад їхнь о го здо ров’я.

Ви со кий рівень здо ров’я — один з чин ників суб’єктив но го бла -
го по луч чя. Знач ною мірою рівень здо ров’я за ле жить від умов і спо -
со бу жит тя. За А.А.Ток ма ном скла дові здо ров’я: фізич не, психічне,
ду хов не, соціаль не. Низь кий рівень однієї скла до вої ком пен суєть -
ся ви со ким рівнем іншої, то му за галь ний рівень здо ров’я за ли -
шаєть ся ви со ким. Пе ре ду мо ви здо ров’я: мир, дах над го ло вою,
соціаль на спра вед ливість, освіта, хар чу ван ня, при бу ток, стабіль на
еко сис те ма, сталі ре сур си [7, с.11–16].

Перс пек ти ви на ших досліджень — у роз робці ефек тив них і до -
с туп них пси хо ло гоRпе да гогічних тех но логій ство рен ня прос то ру
пси хо логічно го бла го по луч чя (пе ре жи ван ня щас тя) для лю дей з ін -
валідністю.
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ПРИН ЦИ ПИ НАВ ЧАН НЯ ІНФОР МА ТИ КИ УЧНІВ ПТНЗ
В УМО ВАХ ІНКЛЮЗІЇ

На ве де но прин ци пи нав чан ня інфор ма ти ки з ура ху ван ням особ ли -
вос тей інклю зив но го освітнь о го прос то ру. Поєднан ня цих прин ципів
у про цесі нав чан ня інфор ма ти ки за без пе чує пов не вклю ченні у нав чаль -
ний про цес усіх учнів інклю зив но го кла су. Спеціаль но*ме то дичні прин -
ци пи ко рекційної пе да гогіки до пов ню ють за гальні ди дак тичні прин ци -
пи та прин ци пи нав чан ня інфор ма ти ки. Комп ле кс не поєднан ня
прин ципів нав чан ня доз во ляє у повній мірі за без пе чи ти ви со кий рівень
нав чан ня інфор ма ти ки учнів інклю зив но го кла су. 

Клю чові сло ва: прин ци пи нав чан ня, інклю зив на освіта, нав чан ня
інфор ма ти ки. 

The article presents the principles of teaching science with the peculia -
rities of inclusive educational space. The combination of these principles in
teaching science provides full inclusion in the educational process of all stu-
dents in inclusive classes. Especially methodological principles of
Correctional Education supplement the educational principles and princip -
les of teaching science. Integrating the principles of learning allows to
fully ensure a high level training in computer science students in inclusive
classes.

Keywords: principles of education, inclusive education, teaching
computer science.

Ме то ди ка нав чан ня інфор ма ти ки в умо вах інклюзії — це ме то -
ди ка нав чан ня інфор ма ти ки з ура ху ван ням освітніх особ ли вос тей
нав чан ня учнів з ва да ми здо ров’я. Ме то ди ка нав чан ня інфор ма -
тики в умо вах інклю зив но го освітнь о го прос то ру ба зуєть ся на за -
галь них ди дак тич них та спеціаль ноRме то дич них прин ци пах на -
вчан ня. 

Ди дак тичні прин ци пи (прин ци пи ди дак ти ки) — це ос новні по -
ло жен ня, що виз на ча ють зміст, ор ганізаційні фор ми і ме то ди нав -
чаль но го про це су відповідно до йо го за галь них цілей і за ко номір -
нос тей [3].
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1. Прин ци пи роз вит ку інклю зив ної освіти згідно Кон цепції інклю -
зив ної освіти.

На у ковість. Роз роб ка те о ре ти коRме то до логічних ос нов інклю -
зив но го нав чан ня, прог рам ноRме то дич но го інстру мен тарію, аналіз
і моніто ринг ре зуль татів впро вад жен ня інклю зив но го нав чан ня,
оцінка ефек тив ності тех но логій, що ви ко рис то ву ють ся для до сяг -
нен ня по зи тив но го ре зуль та ту.

Сис темність. За без пе чен ня рівно го дос ту пу до якісної освіти
ді тей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, нас туп ності між рівня ми
осві ти: ран ня до по мо га — дошкіль на освіта — за галь на се ред ня
освіта).

Варіативність, ко рекційна спря мо ваність. Ор ганізація осо бис -
тісно орієнто ва но го нав чаль но го про це су у комп лексі з ко рек цій -
ноRроз вит ко вою ро бо тою.

2. Спеціаль но?ме то дичні прин ци пи. 
Прин цип діаг нос ту ван ня оз на чає не обхідність конс та тації ос -

нов но го де фек ту, су путніх зах во рю вань та вто рин них відхи лень,
ме дич них по ка зань і про ти по ка зань, особ ли вос тей психічних та
осо бистісних якос тей, по ру ше них і збе ре же них функцій уч ня.

Прин цип ком пен сації. Освіта і роз ви ток уч ня з особ ли ви ми пот -
ре ба ми бу дуєть ся у відповідності з йо го при род ни ми мож ли вос тя -
ми з опо рою на здо рові си ли ви хо ван ця.

Прин цип адек ват ності пе да гогічних мож ли вос тей оз на чає, що
пос та нов ка ко рекційних зав дань, вибір за собів, ме тодів, ме то дич -
них прийомів пе да гогічної ро бо ти по винні відповіда ти функціо -
наль но му ста ну ди ти ни і вра хо ву ва ти всі йо го особ ли вості [4].

3. Прин ци пи нав чан ня інфор ма ти ки за Н.В. Мор зе. 
Прин цип на у ко вості і по силь ної склад ності. Це відоб ра жен ня

новітніх до сяг нень інфор ма ти ки з адап тацією на пізна вальні мож -
ли вості учнів. 

Сис тем ний підхід до по дан ня нав чаль но го ма теріалу, йо го
струк ту ру ван ня і виділен ня ос нов них по нять і зв’язків між ни ми.

Прин цип послідов ності і сис те ма тич ності нав чан ня. Це оз на чає,
що по нят тя пов то рюєть ся, зба га чу ю чись, у но вих кон те кс тах.

Прин цип на оч ності змісту і діяль ності. За ра ху нок ви ва же но го
зас то су ван ня за собів на оч ності мож на по си ли ти емоційний вплив
на учнів, підви щи ти рівень дос туп ності ма теріалу, що вив чаєть ся.

Прин цип ак тив ності і са мостійності. Це інте лек ту аль на та
емоційна ак тивність у про цесі нав чан ня інфор ма ти ки.
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Прин цип свідо мості. За цим прин ци пом пе ред ба чаєть ся цілесп -
ря мо ва ний добір нав чаль но го ма теріалу, який за без пе чує роз ви ток
пізна валь них здібнос тей учнів.

Прин цип міцності і сис тем ності знань. Міцність зас воєння нав -
чаль но го ма теріалу з інфор ма ти ки за без пе че на шля хом підви щен ня
змістов ності нав чаль но го ма теріалу, внутрішньої мо ти вації вив чен -
ня ма теріалу.

Прин цип індивіду алізації і ко лек тив ності нав чан ня. Прин цип ін -
дивіду алізації ре алізуєть ся шля хом ура ху ван ня індивіду аль ноRпси -
хо логічних особ ли вос тей учнів [2].

Міжвідом ча інтег рація та соціаль не парт не р ство. Ко ор ди нація
дій різних відомств, соціаль них інсти туцій, служб з ме тою оп -
тимізації про це су освітньої інтег рації дітей з особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми [1].
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ГЕ НЕ ЗИС ТЕ О РЕ ТИЧ НО ГО ПІДХО ДУ ДО ПРОБ ЛЕ МИ 
ЗА ЛУ ЧЕН НЯ ОСІБ З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ

ДО ЗА ГАЛЬ НО ОСВІТНЬ О ГО ПРОС ТО РУ

Ано тація. Про а налізо ва но проб ле му соціалізації дітей з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми в сис темі су час ної спеціаль ної освіти. Ад же зак ла -
ди зак ри то го ти пу, яки ми є спеціальні шко ли*інтер на ти, де нав ча -
ють ся і ви хо ву ють ся діти з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку,
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не є осе ред ка ми їхньої соціалізації. То му, вар то на го ло си ти, що для на -
шої країни інклю зив на освіта пот ре бує сво го вирішен ня на ос нові
якісно го підхо ду як з бо ку дер жав них ор ганів вла ди, так і з бо ку гро -
мадсь кості, оскіль ки інклю зивні про це си у нав чанні дітей з особ ли вос -
тя ми пси хофізич но го роз вит ку у країнах пост ра дянсь ко го прос то ру
ма ють свою спе цифіку, роз ви ва ють ся в умо вах особ ли во го соціокуль -
тур но го ста ту су з ура ху ван ням по зи тивів і до сяг нень ди фе ренційо ва -
но го нав чан ня.

Summary. In the article the problem of socialization of children with
special educational needs in the system of modern special education is ana-
lyzed. As the institutions of the closed type, which are special boarding
schools where children are trained and educated with special needs are not
centers of their socialization. Therefore, it should be emphasized that our coun-
try inclusive education requires a solution based on a qualitative approach on
the part of public authorities and by the public as inclusive processes in teaching
children with special needs in the post*Soviet countries have their own
specifics, develop a special sociocultural status on the basis of positive and
differentiated learning achievements.

На сь о годні спеціаль на освіта в Ук раїні предс тав ле на сис те мою
ди фе ренційо ва но го нав чан ня, яке здійснюєть ся у нав чаль них зак ла -
дах, а та кож ус та но вах інно ваційно го ти пу (ре абілітаційних, оз до ров -
чих, соціаль ноRпе да гогічних, пси хо ло гоRме ди коRпе да гогічних цент -
 рах і т. ін.). Не вда ю чись до де таль но го аналізу сис те ми спеціаль ної
освіти, вар то заз на чи ти, що спеціальні зак ла ди для дітейRінвалідів
та дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми в нашій країні ма ють різну відом -
чу підпо ряд ко ваність: Міністер ству освіти і на у ки підпо ряд ко ву -
ють ся спеціальні дошкільні та шкільні зак ла ди, пси хо ло гоRме ди -
коRпе да гогічні та нав чаль ноRре абілітаційні цент ри, Міністер ству
охо ро ни здо ров’я — оз до ровчі цент ри, цент ри ран нь о го втру чан ня,
будин ки ди ти ни, Міністер ству соціаль ної політи ки та праці та Мі ніс -
тер ству у спра вах сім’ї, мо лоді та спор ту — ди тячі бу дин киRінтерна -
ти, цент ри соціаль ноRпе да гогічної ре абілітації, спеціальні ди тячі
бу дин ки і т. ін. Та ка міжвідом ча роз по рядність спеціаль них ус та нов
для дітей з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку ство рює цілу низ -
ку труд нощів, оскіль ки міжвідомчі бар’єри ста ють на за ваді про ве -
ден ню пов но го обліку дітей з особ ли вос тя ми пси хофізич но го, роз бу -
до ви єди ної сис те ми соціаль ноRпе да гогічної до по мо ги та підтрим ки.
Досвід функціону ван ня спеціаль них зак ладів в Ук раїні доз во ляє
конс та ту ва ти значні до сяг нен ня, що ма ють ці освітні осе ред ки. До

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



206

без пе реч них до сяг нень мож на віднес ти: ство рен ня в спеціаль них
нав чаль них зак ла дах дос татньої ма теріаль ної ба зи, за без пе чен ня від -
повідних умов для на дан ня ко рекційної до по мо ги, ор ганізацію про -
фесійноRтру до вої підго тов ки, нав чан ня та відпо чин ку У спеціаль -
них зак ла дах діти з по ру шен ня ми роз вит ку здо бу ва ють освіту, яка
спря мо ва на на одер жан ня знань з ос нов на ук, роз ви ток осо бис тіс -
них якос тей, ко рекцію по ру шень роз вит ку й по даль шу соціаліза -
цію. Ко рекційні за нят тя за без пе чу ють не ли ше вип рав лен ня по ру -
шень пси хофізич но го роз вит ку, а й за без пе чу ють вплив на осо бистість
в ціло му з ме тою до сяг нен ня по зи тив них ре зуль татів в її нав чанні,
ви хо ванні та інтег рації у суспільство

Спеціальні шко ли в ос нов но му за без пе чені су час ни ми нав чаль -
ноRме то дич ни ми ма теріала ми, які роз роб лені у відповідності до ви -
мог сь о го ден ня. Вар то відміти ти, що у ро боті спеціаль них зак ладів
та кий важ ли вий нап рям ху дожньоRес те тич не ви хо ван ня, що є важ -
ли вою скла до вою нав чаль ноRви хов ної ро бо ти. До сяг нен ня ви хо -
ван ців з особ ли вос тя ми роз вит ку у сфері прик лад ної твор чості та
ху дожньої са модіяль ності є зна чу щи ми й не од но ра зо во відміча ли -
ся ви на го ро да ми на фо ру мах різно го рівня. Вар то ви ок ре ми ти
суттєві не доліки су час ної сис те ми спеціаль ної освіти, перш за все:
її уніфіко ваність, що уне мож лив лює за без пе чен ня освітніх пот реб
всіх учнів, що ма ють особ ли вості пси хофізич но го роз вит ку, ут руд -
нює впро вад жен ня різно варіант них нав чаль них прог рам та вне сен -
ня не обхідних змін та до датків до нав чаль них планів; ізоль о ваність
дітей — інвалідів в спеціаль них шко лахRінтер на тах, які на сь о годні
є ос нов ни ми спеціаль ни ми освітніми зак ла да ми, і яка має ба га то
не га тив них соціаль них наслідків, зок ре ма, відчуд жен ня сім’ї від ви-
хов но го про це су; не дос тат ня соціаль ноRпрак тич на спря мо ваність
нав чаль но го про це су, наслідка ми якої є: низь кий рівень сфор мо ва -
ності соціаль ноRпо бу то вої ком пе те нт ності учнів, не за довіль на
орієнтація в сис темі соціаль них норм і пра вил та відсутність на ви -
чок са мостійної життєдіяль ності; не дос тат ня індивіду алізо ваність та
осо бистісна зорієнто ваність нав чаль ноRви хов но го про це су на слід -
ка ми якої є труд нощі емоційно го та осо бистісно го роз вит ку учнів,
не а дек ватні уяв лен ня про свої якості, здібності й мож ли вос ті; низь -
ка ефек тивність ко рекційноRроз ви валь них за нять, що зу мов лює низь -
кий рівень ко муніка тив ної ком пе те нт ності, замк ну тості, ізоль о ва -
ності; відсутність ліцензійо ва но го пси хо ло гоRпе да гогічно го
інстру мен тарію для діаг нос ти ки по ру шень, що ут руд нює пра виль не
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комп лек ту ван ня спеціаль них зак ладів й ор ганізацію відповідно го
нав чан ня; не дос татнє на у ко воRме то дич не та нав чаль не за без пе чен -
ня освітнь о го про це су дітей з важ ки ми па то логіями, ати по ви ми по -
ру шен ня ми, що пот ре бу ють до дат ко вих освітніх та ко рекційноRре -
абілітаційних пос луг.

Тре ба за у ва жи ти, що в Ук раїні пов но го ста тис тич но го дер жав но го
обліку дітейRінвалідів та дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми, не має, оскіль -
ки на за ваді міжвідомчі бар’єри, відсутність єди ної ка те горіаль ної
кла сифікації, різні підхо ди до про ве ден ня обліку та ких дітей. То му,
виз на чен ня кіль кості дітей з особ ли ви ми нав чаль ни ми пот ре ба ми,
що не охоп лені спеціаль ним нав чан ням яв ляє значні труд нощі.

Та ким чи ном, за на яв ності до сить роз га лу же ної та роз ви не ної
сис те ми спеціаль ної освіти в Ук раїні знач на час ти на дітей з особ ли -
ви ми нав чаль ни ми пот ре ба ми не от ри мує спеціаль ної до по мо ги
і не має змо ги за до воль ни ти свої особ ливі нав чальні пот ре би.

Крав чен ко Оле на Андріївна
cту де нт ка Дніпро пет ровсь кої філії, helen.krav77@gmail.com

ПСИ ХО ЛО ГО?ПЕ ДА ГОГІЧНІ ОС НО ВИ 
ПРО ФЕСІЙНО ГО СТА НОВ ЛЕН НЯ 

ТА СА МО РЕ АЛІЗАЦІЇ МО ЛОДІ 
В ІНКЛЮ ЗИВ НО МУ ОСВІТНЬ О МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ

«В Європі інваліди — це «лю ди з під -
ви ще ни ми пот ре ба ми», а в Ук раї ні —
це «лю ди з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми». Ось і весь мен талітет….»

Ав тор невідо мий

Пси хо ло го*пе да гогічні ос но ви про фесійно го ста нов лен ня та са мо -
ре алізації мо лоді в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі у нашій країні
пот ре бу ють пиль ної ува ги. «Інклю зив не нав чан ня — це комп ле кс ний
про цес за без пе чен ня рівно го дос ту пу до якісної освіти дітям з особ ли вими
освітніми пот ре ба ми шля хом ор ганізації їх нав чан ня у за галь но освіт -
ніх нав чаль них зак ла дах на ос нові зас то су ван ня осо бистісно*орієнто -
ва них ме тодів нав чан ня, з ура ху ван ням індивіду аль них особ ли вос тей
нав чаль но*пізна валь ної діяль ності та ких дітей» (Кон цепція роз вит ку
інклю зив ної освіти. На каз МОН від 01.10.2010 № 912). 
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Да ний те зо вий ма теріал розк риє са му суть то го, які дії пе да гогів,
пси хо логів та прос то батьків мо жуть до по мог ти у про фесійно му
ста нов ленні та са мо ре алізації мо лоді в інклю зив но му се ре до вищі.

Клю чові сло ва: інвалідність, інвалід, ви хо ван ня, мен талітет, адап-
тація, інклю зив на освіта, пси хо ло ги, пе да го ги.

Psycho*pedagogical foundations of professional development and
self*realization of young people in inclusive educational environment in our
country need attention. «Inclusive education — a complex process to ensure
equal access to quality education for children with special educational needs
by organizing their education in secondary schools on the basis of personali-
ty*oriented teaching methods, taking into account the individual characte -
ristics of teaching and learning of these children» (The concept of inclusive
education. Order of MES from 01.10.2010 number 912).

The given run*down material reveals the essence of the actions of tea -
chers, psychologists and parents just can help in professional development
and self*realization of young people in an inclusive environment.

Keywords: disability, disabled, education, mintalitet, adaptation, inclu-
sive education, psychologists and educators.

У нашій країні не має на леж них умов для нав чан ня, та й прос то
пов ноцінно го жит тя лю дей з підви ще ни ми пот ре ба ми — це факт.
І при чи на в кожній лю дині, так як во на в пер шу чер гу є матір’ю або
бать ком своїх дітей, і во на ви хо вує в них став лен ня до нав ко лишнь -
о го світу, а зок ре ма до лю дей інвалідів. У ви хо ванні бе руть участь не
тіль ки бать ки, а й пе да го ги, пси хо ло ги. Ви хо ван ня фор мує мен та -
літет. Мен талітемт — сис те ма пе ре ко нань, уяв лень і пог лядів ін ди -
віда або суспіль ної гру пи, відтво рен ня су куп но го досвіду по пе ред -
ніх по колінь. 

Ви щес ка за не до во дить той факт, що мен талітет мож на зміни ти,
тим са мим до по мог ти в са мо ре алізації і про фесійно му ста нов ленні
мо лоді в інклю зив ної за галь но освітньої се ре до вищі. 

Ви хо ван ня у дітей ми ро лю б ства, прий нят тя і ро зуміння інших
лю дей, вміння по зи тив но з ни ми взаємодіяти, ма ти ме знач ний
вплив на став лен ня до інклю зив ної освіти. І це зна чить, що ро зу -
міння то го, з чим до во дить ся сти ка ти ся лю дям інвалідам в соціумі,
приз ве де до зміни умов на їх шля ху са мо ре алізації і про фесійно го
ста нов лен ня.

Не хай ці дум ки бу дуть для Вас не прос то сло ва, але й спо ну ка -
ють до дій, які і до по мо жуть усім лю дям з «об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми» бу ти пов ноцінни ми гро ма дя на ми на шої країни.
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Пам’ятай те, що всі ве ликі звер шен ня скла да ють ся з ма лень ких
де та лей і не ве ли ких кроків. У ць о му світі важ ли вий ко жен, не за -
леж но від національ ності, ста ту су та кіль кості мож ли вос тей.

Кож на лю ди на має пра во на жит тя, і в ць о му ми рівні!

Літе ра ту ра

1. Ель ко нин Д. Б. Изб ран ные пси хо ло ги чес кие тру ды / Д. Б. Ель ко -
нин; под. ред. В. В. Да ви до ва, В. Л. Зин чен ко. — М.: Пе да го ги ка, 1989. —
С. 40–45.

2. Інтер нет — Вікіпедія https://uk.wikipedia.org

Кур ба то ва А.О.
стар ший вик ла дач ка фед ри пси хо логії 

Інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»

ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ЧИН НИ КИ 
МО ТИ ВАЦІЇ ВИ БО РУ ПРО ФЕСІЇ

Про фесійна мо ти вація розг ля даєть ся як су купність мо тивів, які,
відби ва ю чись у свідо мості, спо ну ка ють і ске ро ву ють осо бистість до
вив чен ня май бутньої про фесійної діяль ності. Про фесійна мо ти вація
вис ту пає як внутрішній рушійний чин ник роз вит ку про фесійної ком -
пе те нт ності так тіль ки на ос нові її ви со ко го рівня фор му ван ня —
мож ли вий ефек тив ний роз ви ток про фесійної освіче ності і куль ту ри
осо бис тості. Особ ли вості фор му ван ня про фесійних мо тивів у про цесі
підго тов ки сту дентів: ог ляд су час них досліджень.

Professional motivation as a set of motives, which are reflected in the
mind, motivate and direct the person to study future careers. Professional
motivation acts as an internal driving factor in the development of profes-
sional competence so only on the basis of its high level of formation — possible
effective development of professional education and cultural identity.
Peculiarities of forming professional reasons in preparing students: a review
of current research.

Уч бо ва діяльність сту дентів ба га то мо ти во ва на, виз на чаєть ся
склад ною взаємодією соціаль но зу мов ле них про цесів в яких здійс -
нюєть ся нав чан ня. Ос нов ною проб ле мою про фесійної освіти є пе -
рехід від ак ту аль ної здійсню ючої уч бо вої діяль ності сту дентів до
фор му ван ня в них про фесійної діяль ності. За за галь ною по зи цією
те орії діяль ності це пов’яза но з транс фор мацією пізна валь них
мотивів сту ден та в про фесійні мо ти ви спеціаліста. За да ни ми
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А.Н. Пєчніко ва і Г.А. Мухіної провідни ми нав чаль ни ми мо ти ва ми
у сту дентів єR «про фесійні» та «осо бис то го прес ти жу», менш зна -
чимі «праг ма тичні» (от ри ма ти дип лом про ви щу освіту) і «пізна -
вальні». На різних кур сах роль доміну ю чих мо тивів змінюєть ся. На
пер шо му курсі провідний мо тив — «про фесійний», на дру го му —
«осо бис то го прес ти жу», на треть о му і чет вер то му кур сах — обид ва
цих мо ти ви, на чет вер то му до даєть ся «праг ма тич ний» мо тив. На
успішність нав чан ня біль шою мірою впли ва ли «про фесійний»
і «пізна валь ний» мо ти ви. «Праг ма тичні» мо ти ви бу ли в ос нов но му
ха рак терні для сту дентів з не ви со ки ми по каз ни ка ми нав чан ня [1].
О.С. Гре бе нюк, виділив рівні роз вит ку мо ти вації нав чаль ноRтру до -
вої діяль ності: пер ший рівень (низь кий) ха рак те ри зуєть ся не чис -
лен ни ми по зи тив ни ми мо ти ва ми нав чаль ної та тру до вої діяль ності.
В ос нов но му це мо ти ви уник нен ня нез руч нос тей, дис ком фор ту або
вузь ко осо бисті. Пізна вальні інте ре си аморфні, си ту а тивні; дру гий
рівень — ви яв ляєть ся інте рес до нав чаль но го ма теріалу, всі по зи -
тивні мо ти ви пов’язані ли ше з ре зуль та тив ною сто ро ною, орієнто -
вані на успіх, до сяг нен ня ре зуль та ту, вчен ня вис ту пає в якості за со бу
до сяг нен ня ме ти; третій рівень — сфор мо ваність всіх ком по нентів,
мо ти вація чітка, спря мо ваність пізна валь них мо тивів їх стійка;
IV рівень — гли бо ке усвідом лен ня мо тивів, за галь на цілесп ря мо -
ваність [2].

Згідно іншої по зиції про фесійна мо ти вація розг ля даєть ся як су -
купність стійких про фесійних мо тивів фахівця. Про фесійні мо ти ви
справ ля ють доміну ю чий вплив на став лен ня сту дентів до нав чаль -
них дис циплін. Во ни зай ма ють провідне місце в струк турі нав чаль -
ної мо ти вації на всіх ета пах нав чан ня. Сту ден ти, які ма ють яск ра во
ви ра жені про фесійні мо ти ви нав чаль ної діяль ності, оціню ють про -
фесійну важ ливість пред метів і інте рес до них ви ще, ніж ті, хто не
праг не ста ти гар ним фахівцем і прид ба ти не обхідні гли бокі знан ня.

Умо ва ми фор му ван ня про фесійної мо ти вації сту дентів вис ту -
па ють:

— пе да гогічні (фор му ван ня спря мо ва ності осо бис тості сту ден -
та на ос воєння норм, ціннос тей май бутньої про фесії та роз ви ток
соціаль но і про фесійно зна чу щих якос тей осо бис тості за до по мо -
гою змісту нав чаль них дис циплін і ор ганізаційних форм нав чан ня
і ви хо ван ня);

— пси хо логічні (пси хо логічне кон суль ту ван ня, ко рекційно роз -
ви ва ю ча ро бо та, мо ти ваційний тренінг, ре алізація прог ра ми спец -
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кур су, цикл за нять з ос воєння тех но логій са мопізнан ня і са моп ро -
ек ту ван ня).

Мо ти вація сту дентів на про тязі їх нав чан ня у вузі заз нає де які
зміни. Тим ча сом, провідне місце в струк турі мо ти вації нав чаль -
ноRпро фесійної діяль ності сту дентів ву зу на ле жить про фесійно му
мо ти ву. Роз ви ток про фесійної мо ти вації мож ли во шля хом та кої ор -
ганізації діяль ності сту дентів, при якій во ни мо жуть усвідо ми ти і пе-
режи ти осо бистісноRемоційні ас пек ти про фесійних норм і прин ци пи.
Особ ли ва роль у цій взаємодії, на на шу дум ку, на ле жить фак то рам
як рушіїв да но го про це су, що виз на чає йо го ха рак тер або ок ремі йо -
го ри си. Пе ре ду мо ви за лу чен ня мо лоді до про це су про фесійно го
ви бо ру ми виз на чаємо як ті мож ли вості, які бу ли ство рені в гро -
мадській сфері в ре зуль таті корінних пе рет во рень всієї сис те ми
соціаль ноRеко номічних відно син. На на шу дум ку, їх мож на умов но
поділи ти на дві гру пи: І (мак ро фак то ри) ук ла дає в собі пе ре ду мо ви,
що виз на ча ють ся спе цифікою соціаль ноRеко номічно го ла ду, особ -
ли вос тя ми зміни еко номіки в су час них умо вах; ІІ гру па (мікро чин -
ни ки) обу мов ле на ши ро ким роз вит ком інно ваційних тех но логій,
комп’юте ри зацією ви роб ни цт ва і уп равління і, як наслідок, уск лад -
нен ням всіх видів діяль ності.

Відповідно, вибір про фесії стає ос нов ною сфе рою життєдіяль -
ності лю ди ни, са мо ст ве рд жен ня і са мо ви ра жен ня осо бис тості,
в ос нові яких чи ма лу роль відіграє провідна мо ти вація про фесійної
діяль ності. Як що най важ ливішою стає са ма про фесія, то і орієн та -
ція на неї вис лов лює праг нен ня осо бис тості про я ви ти і зат вер ди ти
се бе в будьRякій конк ретній про фесії (мо ти ви са мо ре алізації, са мо -
ст ве рд жен ня та ін.). Ціннісні орієнтації, пов’язані з тру до вою сфе -
рою, мож на виз на чи ти як ви ра жен ня суб’єктив ної зна чу щості для
осо бис тості різних ком по нентів праці та сторін тру до вої діяль ності.
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ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ІНВАЛІДІВ 
У ПРО ФЕСІЙНО МУ СТА НОВ ЛЕННІ ТА СА МО РЕ АЛІЗАЦІЇ

В ІНКЛЮ ЗИВ НО МУ ОСВІТНЬ О МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ

В су час ний період збіль шуєть ся кількість осіб, які на род жу ють ся
з оз на ка ми об ме жен ня життєдіяль ності та об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми внаслідок чо го во ни пот ре бу ють соціаль ної підтрим ки. Для розг -
ля ду пи тан ня про емоційний стан інвалідів під час про ве ден ня про -
фесійної ре абілітації шля хом їх нав чан ня та пра цев лаш ту ван ня для
са мо ре алізації в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі не обхідно про во -
ди ти аналіз та оцінку їх життєво го ста но ви ще. Інвалідність — це
стан осо бис тості з об ме жен ня ми життєдіяль ності в різних її сфе рах.
У те зах вирішуєть ся зав дан ня з вив чен ням емоційно го ста ну інвалідів,
з проб ле ма ми, з яки ми во ни сти ка ють ся на шля ху про фесійно го ста -
нов лен ня та са мо ре алізації в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі.

Клю чові сло ва: інвалідність, інвалід, емоційна сфе ра, адап тація,
про фесійна ре абілітація, соціаль на підтрим ка, інклю зив на освіта.

In the modern period an increasing number of individuals who are born
with signs of disability and a disability due to which they need social support.
To consider the emotional state of persons with disabilities during the voca-
tional rehabilitation through education and employment opportunities for
self*realization in an inclusive educational environment it is necessary to
conduct an analysis and evaluation of their life situation. Disability is a con-
dition of the person with disabilities in different areas. The thesis solves the
problem with the study of the emotional state of persons with disabilities, prob -
lems they face on the road of professional development and self*realization in
the inclusive educational environment.

Key words: disability, disabled person, emotional sphere, adaptation,
professional rehabilitation, social support, inclusive education.

В ро боті розг ля даєть ся емоційний стан інвалідів в освітнь о му
се ре до вищі.

Інвалід — лю ди на, у якої об ме же на життєдіяльність та со ціаль ні
мож ли вості че рез йо го фізичні, ро зу мові або психічні відхи лен ня [2, 3].

В емоційно му стані інвалідів спос теріга ють ся зни жен ня емо -
ційно го то ну су, млявість, апатія, тоб то оз на ки за галь ної психічної
та са мо тин ної асенізації.
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Емоційний стан ба га то в чо му за ле жить від тяж кості зах во рю -
ван ня, прог но зу та стійкості де фек ту. Як що у інваліда є мож ливість
за ста ном здо ров’я вес ти ак тив ний спосіб жит тя, але він постійно
сти каєть ся з соціаль ни ми об ме жен ня ми, то це нерідко приз во дить
до йо го пси хо логічної де за дап тації [1].

В той же час не до оцінка тяж кості сво го ста ну(гіпо со ма то но зог -
нозія) час то суп ро вод жуєть ся не а дек ват ним ви бо ром про фесії.

То му в період про фесійно го ста нов лен ня інваліди сти ка ють
з та ки ми проб ле ма ми: на сам пе ред не обхідності виз на чен ня пе -
реліку про фесій, мож ли вих для опа ну ван ня при про ве денні про -
фесійної орієнтації;виз на чен ня форм нав чан ня без ви ко рис тан ня
до поміжних за собів, не дос татній рівень мо ти вації до нав чан ня та
са мо оцінки, зне важ ли ве став лен ня ото чу ю чих.

Інклю зив не нав чан ня пе ред ба чає ство рен ня се ре до ви ща, яке
б відповіда ло пот ре бам кож ної осо би з об ме же ни ми мож ли вос тя -
ми, не за леж но від особ ли вос тей її пси хофізич но го роз вит ку [2].

Бу ла вста нов ле на роль емоційно го ста ну інвалідів (три вож ність,
аг ре сивність, деп ре сивність) який впли ває на якість їх про фесійно -
го ста нов лен ня та са мо ре алізацію в інклю зив но му освітнь о му се ре -
до вищі.

Фор му ван ня когнітив ної сфе ри дає змо гу вміння ос мис лю ва -
ти, аналізу ва ти яви ща ото чу ю чо го світу, певні си ту ації, які до по ма -
га ють ре алізу ва ти ся в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі.

Емоційний інте лект нап рав ле ний на конт ро лю ван ня своїх
емоцій, бу ти стре со вит ри ва лим.

Вра хо ву ю чи вікові особ ли вості та гру пу інвалідності при пус каєть -
ся при пу щен ня взаємозв’яз ку когнітив ної сфе ри та емоційної. Що
дає змо гу лю дям з об ме же ни ми мож ли вос тя ми адап ту ва ти ся в се ре -
до вищі, емоційно бу ти стре со вит ри ва ли ми та ак тив но ре алізу ва ти -
ся в про фесійно му ста нов ленні.
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СОЦІАЛЬНІ НАДЗ ВИ ЧАЙНІ СИ ТУ АЦІЇ 
ТА ПРОБ ЛЕ МИ НАВ ЧАН НЯ ЛЮ ДЕЙ 

З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ 
В ВИ ЩО МУ НАВ ЧАЛЬ НО МУ ЗАК ЛАДІ

Розг ля ну то пи тан ня нав чан ня лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми
в ви що му нав чаль но му зак ладі, які пост раж да ли внаслідок соціаль них
надз ви чай них си ту ацій. 

Розг ля ну то прин ци пи на яких бу дуєть ся сис те ма ви щої інтег ро -
ва ної освіти.

Розг ля ну то скла дові тех но логії ре алізації інтег ро ва ної ви щої
освіти для лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми, які пост раж да ли внаслідок
соціаль них надз ви чай них си ту ацій.

Розг ля ну то за кор до ний досвід на чан ня мо лоді с особ ли ви ми пот ре -
ба ми.

Considered training people with disabilities in higher education who
have suffered as a result of social emergencies.

The principles on which the system of education integrated.
The components of the integrated technologies of higher education for

people with disabilities who have suffered as a result of social emergencies.
Discussed foreign experience of training young people with special needs.
Без пе ка життєдіяль ності вив чає не без пе ки, надз ви чайні си ту а -

ції, які мо жуть бу ти заг ро зою жит тю, здо ров’ю лю ди ни у будьRяких
умо вах її про жи ван ня. Однією із та ких не без пек вис ту па ють со ціаль-
 ноRполітичні не без пе ки. Такі соціаль ноRполітичні не без пе ки мо -
жуть ма ти тяжкі наслідки, в то му числі не тіль ки ма теріальні збит -
ки, а й людські втра ти. Відне сен ня та кої не без пе ки, надз ви чай ної
си ту ації до кла сифікаційних ха рак те рис тик виз на чаєть ся цент раль -
ним ор га ном ви ко нав чої вла ди, який за без пе чує фор му ван ня та ре -
алізує дер жав ну політи ку у сфері цивіль но го за хис ту, а ос нов ним
пра во вим ак том вис ту пає Ко декс «Цивіль но го за хис ту Ук раї ни».
Пост раж далі від та кої соціаль ної надз ви чай ної си ту ації пот ре бу ють
дов гот ри ва лої ре абілітації, соціаль но го за хис ту. Од нак, для мо лоді
яка в си лу соціаль ної надз ви чай ної си ту ації пе рейш ла у ка те горію
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особ ли вих пот реб, пев ним чи ном не обхідно існу ва ти в соціаль но му
се ре до вищі, от ри му ва ти про фесії, нав ча тись. То му ви ни кає ак ту аль не
пи тан ня за лу чен ня та кої ка те горії на се лен ня в освітній про цес, в то -
му числі в сис те му ви щої освіти. Нові ідеї все біль ше впли ва ють на
фор му ван ня то ле ра нт но го став лен ня суспільства до мо лоді з особ ли -
ви ми пот ре ба ми, що відкри ває нові мож ли вості для роз вит ку інтег ро -
ва но го та інклю зив но го нав чан ня в сис темі ви щої освіти. У роз ви ну -
тих країнах виділя ють нас тупні ос новні ком по нен ти тех но логії ви щої
інтег ро ва ної освіти: інфор му ван ня абітурієнтів та до по мо га до всту пу
у ви щий нав чаль ний зак лад; за без пе чен ня фізич но го дос ту пу до
приміщен ня нав чаль но го зак ла ду; адап тація тра диційних пе да -
гогічних прак тик до пот реб інва лідів. Дані тех но логії ре алізу ють ся
ство рен ням так зва них без бар’єрних місте чок зі спеціаль но прис то со -
ва ни ми для інвалідів нав чаль ни ми кор пу са ми (об лаш ту ван ня пан ду -
са ми, міжпо вер хо ви ми підійма ча ми), гур то жит ка ми; сту ден ти за без -
пе чу ють ся технічни ми за со ба ми нав чан ня; ство рю ють ся спеціальні
умо ви в бібліоте ках; є мож ли вість за мов ля ти за пи си нав чаль но го ма -
теріалу на ка се ту або диск; ау ди торії об лад на но мікро фо на ми; пси хо -
ло ги, ме ди ки, соціальні працівни ки на да ють фа хо ву до по мо гу. У ви -
що му нав чаль но му зак ладі пра цює упов но ва же ний у спра вах
сту дентівRінвалідів. Те о ре тич  ну ос но ву тех но логії ви щої інклю зив ної
освіти скла дає філо софія не за леж но го жит тя, тоб то не обхідність
ство рен ня рівних мож ли вос тей для нав чан ня відповідно до пот реб
сту ден таRінваліда та участі в житті ко лек ти ву. При ви ко рис танні тех -
но логії інклю зив но го нав чан ня сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми
вирішу ють ся нас тупні ос новні зав дан ня: за хист прав та інте ресів сту -
дентів, пов’я за них з нав чан ням у ВНЗ; ство рен ня спеціаль них умов
для нав чан ня; за лу чен ня до участі в освітніх прог ра мах та іншій діяль -
ності ВНЗ сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми нарівні з інши ми сту -
ден та ми. Нез ва жа ю чи на суттєві пе ре ва ги інклю зив ної ви щої освіти,
не всі лю ди з важ ки ми ва да ми здо ров’я мо жуть нею ско рис та тись че -
рез не мож ливість відвіду ва ти зак лад освіти. То му ос таннім ча сом на -
бу ває роз вит ку дис танційна фор ма нав чан ня, по бу до ва на на ос нові
су час них інфор маційноRте ле ко мунікаційних тех но логій, і в ба гать ох
ас пек тах во на є аль тер на ти вою інклю зивній формі. Інте рес яв ляє
досвід універ си те ту шта ту Віскон син (США) для мо лоді з фізич ни ми
ва да ми, яка не мо же приїха ти до ВНЗ чи нав ча тись у зви чайній ау ди -
торії, ви ко рис то ву ють прог ра му Не за леж но го (дис танційного) на -
вчан ня. Для інфор му ван ня сту дентів в універ си теті підго тов ле но
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ка та лог кур су Не за леж но го нав чан ня, який містить не обхідні
роз’яс нен ня політи ки нав чаль но го зак ла ду, прав і обов’язків сту -
дентівRінвалідів. Пла ну ван ня нав чан ня відповідає змісту кур су та
індивіду аль ним пот ре бам сту дентів. При ць о му ре тель но роз роб ля -
ють прог ра ми технічних пос луг, ви ко рис то ву ю чи індивіду аль ний
підхід до кож но го сту ден та для за без пе чен ня відчут тя ком фор ту під
час нав чан ня. Ре алізація на прак тиці ос нов них прин ципів не за леж -
но го нав чан ня вклю чає нас тупні ком по нен ти: інфор му ван ня сту -
дентівRінвалідів чи їх предс тав ників про зміст прог ра ми і мож ли -
вості на дан ня освітніх пос луг; індивіду аль не пла ну ван ня технічної
до по мо ги і дос ту пу сту дентів до пев них ре сурсів; за без пе чен ня дос -
туп ності нав чан ня, нав чаль них ма теріалів, тес ту ван ня; нав чан ня
і підтрим ка вик ла дачів і до поміжно го пер со на лу; от ри ман ня суб -
сидій для нав чан ня і до по мо ги сту ден тамRінвалідам; ви ко рис тан ня
но вих тех но логій, особ ли во технічних роз ро бок, які пок ра щу ють чи
по лег шу ють підтрим ку і дос туп сту дентівRінвалідів до ма теріалів інс -
ти ту ту. Інклю зив на ви ща освіта в Ук раїні пе ре бу ває по ки що на по -
чат ковій стадії роз вит ку, нез ва жа ю чи на на явність дос татньої нор -
ма тив ноRпра во вої ба зи для впро вад жен ня інклю зив но го нав чан ня.
Без пе реч но нав чан ня сту ден та з особ ли ви ми пот ре ба ми який пост ра -
ж дав в наслідок соціаль ної не без пе ки пот ре бує обов’яз ко во до дат -
ко вої пси хо логічної підтрим ки. То му не обхідно пе ре хо ди ти від ви -
вчен ня те о ре тич них ас пектів інклюзії в сис темі ви щої освіти до
прак тич но го втілен ня інклю зив них тен денцій у прак ти ку соціаль -
ноRпе да гогічної ро бо ти ВНЗ., в то му числі для сту дентів які от ри -
ма ли ва ди внаслідок не без печ них подій, надз ви чай них си ту ацій. 

Мор гун Зінаїда Петрівна
«Києво*Мо ги лянсь ка ака демія», ст. вик ла дач ка фед ри фізич но го ви хо ван ня 
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МОЖ ЛИ ВОСТІ ВДОС КО НА ЛЕН НЯ КО ОР ДИ НАЦІЇ РУХІВ
ТА УВА ГИ ПІД ЧАС ГРИ У НАСТІЛЬ НИЙ ТЕНІС

Анотація. У роботі показані основні напрямки вдосконалення ко -
ор динації рухів та уваги студентів під час гри у настільний теніс.
Розглянута така психічна функція, як увага. Процес виховання різних
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складових уваги. Показано можливість моделювання ігрових ситуацій
під час тренувальних занять. Застосування настільного тенісу як засо-
бу профілактики хвороб очей.

Annotation. Basic directions of perfection of coordination ofmotions and
attention of players are inprocess shown atplay in table tennis. Such is con-
sidered your psychicalfunction, as attention. Process of education of differ-
entconstituents of attention. Possibility of design of playingsituations is shown
during training employments.Application of table tennis as means of pro -
phylaxis of eyeillnesses.

Ме та ро бо ти — вив чи ти мож ливість вдос ко на лен ня ко ор ди -
нації рухів та ува ги під час тре ну валь них за нять настіль ним тенісом,
зас то су ван ня еле ментів гри настіль но го тенісу як за со бу профілак -
ти ки хво ро би очей.

Ме то ди і ор ганізація досліджен ня. Для вирішен ня пос тав ле них
зав дань зас то со ву ва лись нас тупні ме то ди досліджень: аналіз та уза -
галь нен ня на у ко воRме то дич ної літе ра ту ри, пе да гогічне спос те ре -
жен ня, бесіди, мо де лю ван ня ок ре мих ігро вих епізодів.

Досліджен ня про во ди лись із сту ден та ми секції з настіль но го
тенісу під час тре ну валь них за нять. В про цесі нав чаль ноRтре ну валь -
них за нять ве ли ку час ти ну ча су бу ло відве де но відпра цю ван ню ко -
ор ди нації рухів та увазі. Розг ля да лась мож ливість по даль шо го роз -
вит ку ко ор ди нації рухів та ува ги під час гри.

В про цесі гри у настіль ний теніс мо де лю ва лись ігрові си ту ації:
від еле мен тар них до більш склад них. Ступінь склад ності ре гу лю ва -
лась нап ря мом поль о ту куль ки, йо го траєкторією та швидкістю.
Сту ден там про по ну ва ли кіль ка варіантів ігро вих си ту ацій, які умов -
но на зи ва лись як «ближ чеRдалі», «впра воRвліво», «ви щеRниж че».
В пер шо му варіанті сту ден ту тре ба бу ло ко ор ди ну ва ти ру хи «впе -
редRна зад». У дру го му — «впра воRвліво». Третій варіант ви ма гав не об -
хідної по зи грав ця та роз та шу ван ня кисті ру ки з ра кет кою віднос но
влас но го тіла та тенісно го сто лу. Та кий підхід доз во ляв дос татньо
швид ко і ефек тив но роз ви ва ти ко ор ди націю рухів. Зміню ва лись
у ве ли ко му діапа зоні прос то ро воRча сові ха рак те рис ти ки ігро вої
діяль ності. Ре гу ля то ром вка за них змін бу ли траєкторія, швидкість
і нап ря мок поль о ту тенісної куль ки.

Так, за дав ши ви со ку траєкторію поль о ту куль ки, ство рю ва ли ся
оп ти мальні умо ви для аналізу ви ни ка ю чої си ту ації, прий нят тя адек-
ват но го рішен ня та нас туп ної ру хо вої дії, де важ ли ву роль відігра -
ють ко ор ди нація та ува га.
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Розг ля не мо де тальніше ос новні ха рак те рис ти ки ко ор ди нації.
Ко ор ди нація — це здатність лю ди ни раціональ но уз год жу ва ти ру хи
ла нок тіла при вирішенні конк рет них ру хо вих зав дань [2]. Ко ор ди на -
ційні здат ності лю ди ни ду же різно манітні і спе цифічні. За ме то ди кою
роз вит ку ко ор ди наційних здат нос тей тре ба про во ди ти ви ко нан ня
ру хо вих зав дань в уск лад не них умо вах. Для ць о го впра ви ви ко ну -
ють ся при дефіциті прос то ру і ча су, не дос татній або надмірні ін -
фор мації. Пос ту по во, зміню ючи прос то ро воRча сові ха рак те рис ти -
ки, мож на цілесп ря мо ва но фор му ва ти ши ро кий діапа зон варіантів
аналізу си ту ацій, прий нят тя рішен ня ви ко нав чих рухів [4].

Як що сис те ма рухів бу дуєть ся на ме ханізмі відоб ра жен ня прос -
то ру, то про ек туєть ся прос то ро ве пе ре су ван ня тіла або пред ме та. Це
відоб ра жен ня конт ро лює пра вильність дії [1].

Ігрові си ту ації при грі в настіль ний теніс різко зміню ють ся,
дефіцит ча су для прий нят тя рішен ня та ви ко нан ня са мо го ру хо во -
го ак ту ви ма га ють від грав ця роз вит ку та кої психічної функції як
ува га. Найрізно манітніші обер тан ня куль ки в ігро вих си ту аціях ви -
ма га ють ви со ко го рівня роз вит ку ува ги. До ся гаємо ць о го, мо де лю -
ючи мож ливі ігрові си ту ації під час нав чаль них та тре ну валь них за -
нять. В про цесі гри сту ден ту потрібно про я ви ти різні скла дові
ува ги: об’єм, роз поділ, пе ре ми кан ня, стійкість. Ува га є як довіль ною
(або ак тив ною) так і ми мовіль ною (або па сив ною) за спря мо ва ніс -
тю і зо се ред женістю психічної діяль ності лю ди ни. Тіль ки за од ну
се кун ду гра вець пе ре ми кає ува гу на 4–7 об’єктів. Ви хо ван ня різних
скла до вих ува ги йде, як пра ви ло, па ра лель но. 

Роз поділ і об’єм ува ги доціль но роз ви ва ти при ви ко нанні
різно го ро ду ес та фет, гімнас тич них вправ на ко ор ди націю рухів,
жонг лю ван ня дво ма куль ка ми, пе ре дачі куль ки при зустрічно му
русі парт нерів. Пе ре ми кан ня ува ги кра ще всь о го роз ви ва ти при ви -
ко рис танні різно го ро ду пе ре су вань із зміною тем пу, нап ря му, спо -
со бу пе ре су ван ня, зміні так ти ки ве ден ня гри за сиг на лом тре не ра.
Стійкість ува ги підтри муєть ся воль о ви ми зу сил ля ми або інте ре сом
до да но го ви ду діяль ності (зок ре ма, до настіль но го тенісу). 

Всі пе ре ра хо вані влас ти вості ува ги до ся га ють ся тре ну ван ням
воль о вих якос тей, стійкості, терпіння, рішу чості, а та кож ство рен ням
пси хофізіологічної ос но ви для мож ли вості про я ву стійкої ува ги [3]. 

Настіль ний теніс яв ляє со бою од ну із за хоп лю ючих форм ру хо -
вої ак тив ності. Обер тан ня тенісної куль ки, ба га то чис ленні варіан ти
пе реміщен ня її в прос торі здійсню ють відповідний тре ну валь ний
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вплив на зо ро вий апа рат лю ди ни. Це виз на чає ве ли ку пот ре бу в пос -
тійному зо ро во му спос те ре женні. Зас то су ван ня тре ну вань з настіль -
но го тенісу дає мож ливість про во ди ти профілак ти ку хво роб очей,
а та кож віднов лю ва ти ті по ру шен ня зо ро во го апа ра ту, які вже ма -
ють місце [5]. Під час нав чан ня здібність ока ба чи ти і оціню ва ти
прос то рові відно си ни сприяє пок ра щен ню ко ор ди нації рухів
в прос торі, швид ко му до сяг ненні ме ти. 

Вис нов ки. Та ким чи ном, роз ви ток ко ор ди нації рухів та ува ги
під час гри у настіль ний теніс є не обхідною час ти ною у тре ну валь -
но му про цесі. Ста ло зро зуміло, що під час гри є мож ливість мо де -
лю ва ти безліч си ту ацій, ство рю ва ти са ме ті, які потрібні то му, або
іншо му, сту ден ту; ко ре гу ва ти і роз ви ва ти як фізичні, так і пси хо мо -
торні якості, а та кож про во ди ти профілак ти ку хво роб очей. 
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ПСИ ХО ЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР У ЛЮ ДЕЙ 
З ЗАХ ВО РЮ ВАН НЯМ ОПОР НО?РУ ХО ВО ГО АПА РА ТУ

Ано тація. Розг ля да ють ся особ ли вості пси хо логічно го прос то ру
осо бис тості, зовнішні і внутрішні чин ни ки, що впли ва ють на йо го фор  му -
ван ня, сто сов но лю дей, які ма ють по ру шен ня опор но*ру хо во го апа ра ту.
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Відзна ча ють ся відмінності в фор му ванні та сприй нятті пси хо ло гіч -
но го прос то ру і йо го меж при врод же них зах во рю ван нях опор но*ру хо -
во го апа ра ту (ДЦП), а та кож по ру шен нях, що ви ни ка ють внаслідок
трав ма тич ної хво ро би спин но го моз ку. Да ють ся ре ко мен дації для кон -
суль таційної ро бо ти з людь ми, що ма ють зах во рю ван ня опор но*ру хо -
во го апа ра ту.

Summary. Features of psychological space of the individual, internal
and external factors affecting its formation, in relation to people with disor-
ders of the musculoskeletal system. There have been differences in the for-
mation and psychological perception of space and its borders with congenital
diseases of the musculoskeletal system (CP), as well as violations resulting
from traumatic spinal cord disease. Some recommendations for the consul -
ting work with people with diseases of the musculoskeletal system.

Пси хо логічний простір осо бис тості розг ля даєть ся як суб’єк тив -
ний зна чи мий фраг мент бут тя, що виз на чає ак ту аль ну діяльність
і стра тегію жит тя лю ди ни. Він вклю чає комп лекс фізич них, со ціаль -
них і су то пси хо логічних явищ, з яки ми лю ди на се бе ото тож нює (те -
ри торію, осо бисті пред ме ти, соціальні при хиль ності, ус та нов ки). Ці
яви ща ста ють зна чу щи ми в кон тексті пси хо логічної си ту ації, на бу ва -
ю чи, для суб’єкта осо бистісний сенс і по чи на ють охо ро ня ти ся всіма
дос туп ни ми йо му фізич ни ми та пси хо логічни ми за со ба ми.

Пси хо логічний простір — це те ри торія, в яку ото чу ючі не вправі
про ни ка ти без зап ро шен ня лю ди ни, зо на ком фор ту, в якій лю ди на
по чу ває се бе впев не но і за хи ще но. 

Пси хо логічний простір осо бис тості близь кий за змістом до по -
нят тя — «при ватність». При ватність пе ред ба чає мож ливість осо -
бис то го конт ро лю над обс та ви на ми сво го жит тя і вста нов лен ням
меж між лю ди ною, соціумом і йо го різни ми інсти ту та ми. Зок ре ма,
мо ва йде про ре гу лю ван ня взаємодії і ре гу ляції інфор мації. 

Близь ке за змістом по нят тя та кож «пер со налізація». Пер со на -
лі зація — це праг нен ня ви нес ти свої осо бистісні дум ки за межі се бе
в нав ко лишній світ. Як що при ватність слу жить цілям адап тації лю -
дини, то пер со налізація — ек зис тенційним цілям, доз во ля ю чи вста -
нов лю ва ти зв’яз ки зі світом. У осо бистісний простір вклю чені і осо -
бистісні межі, які до по ма га ють лю дині виз на ча ти, що є Я, а що неRЯ.

Лю дям з ДЦП важ ко сприй ма ти тим ча сові об ме жен ня, конт ро -
лю ва ти потік інфор мації. Внаслідок то го, що їх найб лиж че ото чен -
ня свідо мо чи несвідо мо сис те ма тич но по ру шує їх осо бистісні межі,
во ни по га но відчу ва ють межі іншої лю ди ни. У си ту ації пси хо логічно -
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го кон суль ту ван ня це ви ра жаєть ся в то му, що до во дить ся час то на -
га ду ва ти про час, об ра ну те му роз мо ви, так як їм влас ти во біль ше
го во ри ти, ніж слу ха ти. Ство рюєть ся вра жен ня, що про тя гом три ва -
ло го ча су ці лю ди відчу ва ли «роз мов ний го лод» і на ма га ють ся на до -
лу жи ти зга я не. Невміння відчу ва ти час, дис танцію, чер говість
в бесіді — од на з при чин, чо му ото чу ючі час то праг нуть ско ро ти ти
спілку ван ня з та ки ми людь ми. От же, од не із зав дань кон суль та тив -
ної ро бо ти з та ки ми людь ми мо же скла да ти ся в об го во ренні і усві -
дом ленні ролі ча су і пси хо логічних меж в житті лю дей, роз вит ку
чут ли вості до них.

У лю дей, що ма ють по ру шен ня опор ноRру хо во го апа ра ту вна -
слідок трав ма тич ної хво ро би спин но го моз ку (ТБСМ), та кож ба га -
то си ту ацій спот во рен ня осо бистісно го пси хо логічно го прос то ру.
Ос нов на відмінність — це час нас тан ня де фор мацій. Трав ма ділить
жит тя лю ди ни на дві час ти ни: «до» і «після». В ць о му її жах, але
в ць о му ж — і ре сурс, як що зуміти пра виль но ви ко рис то ву ва ти на -
ко пи че ний до трав ми осо бистісний досвід.

Ос нов на проб ле ма лю дей з ТБСМ, не за леж но від рівня доб ро -
бу ту інших по каз ників, — це об ме женість віль но го пе реміщен ня
в прос торі. Во на сприй маєть ся на ба га то гостріше, ніж у лю дей з ДЦП,
так як ви ни кає «рап то во», і лю ди на не підго тов ле на до неї по пе ред -
нім досвідом сво го жит тя. Здатність віль но взаємодіяти з прос то -
ром і соціумом — од на з най важ ливіших ха рак те рис тик, які виз на -
ча ють якість жит тя лю ди ни. Для нор маль но го са мо по чут тя лю дині
не обхідно відчу ва ти се бе вклю че ною в більш ши ро кий кон текст,
ніж сім’я, — в простір соціуму, при ро ди, на решті, світо бу до ви.

Один з нап рямків пси хо логії се ре до ви ща — пер со но логія се ре -
до ви ща — яка вив чає на явність тісно го взаємозв’яз ку між осо бис -
тістю, її внутрішнім світом і тим се ре до ви щем, в якій зна хо дить ся
лю ди на. К. Левін у своїй кон цепції «життєво го прос то ру» розг ля дав
по ведінку лю ди ни як об’єднан ня зу силь осо бис тості і сприй ма но го
ним ото чен ня. Умо ви се ре до ви ща мо жуть або підтри му ва ти, або
пе реш код жа ти здійснен ню цілей лю ди ни. А. Мюр рей вва жав, що
об раз дій індивіда не мо же аналізу ва ти ся без ура ху ван ня ха рак те -
рис тик се ре до ви ща, яка де термінує йо го по ведінку.

От же, при кон суль ту ванні лю дей з зах во рю ван ням опор ноRру хо-
во го апа ра ту важ ли во пам’ята ти, що, до по ма га ю чи лю дині по до ла -
ти об ме жен ня фізич но го тіла, не мож на по ру шу ва ти її осо бистісні
межі. З ог ля ду на те, що са ма спе цифіка по ру шень не ми ну ча, хо ча
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б тим ча со во, ве де до де фор мації осо бистісних кор донів, кон суль -
тан ту важ ли во бу ти так тов ним і терп ля чим в кон такті з да ною осо -
бистістю. Йо го зав дан ня — спри я ти віднов лен ню при род них меж
осо бис тості, в то му числі че рез ви роб лен ня спіль но з лю ди ною адек -
ват них копінгRстра тегій по ведінки, спи ра ю чись на ро зуміння особ -
ли вос тей роз вит ку пси хо логічно го прос то ру в си ту аціях по ру ше них
ста то ди намічних функцій.
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та міжна род них зв’язків ДВНЗ «Універ си тет ме не дж мен ту освіти» НАПН

ВИК ЛА ДАЧ ТЕХНІЧНИХ ДИС ЦИПЛІН АВ ТО МОБІЛЬ НО ГО
ПРОФІЛЮ В УМО ВАХ ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ

Ано тація: вик ла дач технічних дис циплін ав то мобіль но го профілю
в умо вах інклю зив ної освіти вис ту пає провідни ком між су час ни ми ви -
мо га ми до рівня підго тов ле ності май бутнь о го спеціаліста шля хом
впро вад жен ня індивіду аль но го нав чаль но го пла ну для сту дентів з інва -
лідністю та суспільством. Вик ла дач ро зуміє мо ти вації та усвідом лює
не обхідність адап тації, мо дифікації нав чаль но го ма теріалу як для ко -
лед жу, так і для універ си те ту.

Abstract: the teacher of technical disciplines of the automotive profile, in
terms of inclusive education acts as a conduit between modern requirements
to the level of readiness of the future specialist by implementing individual
educational plan for students with disabilities and society. The teacher
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understands motivation and is aware of the need for adaptation, modification
of teaching material both for College and for the University.

Вра хо ву ю чи умо ви нав чан ня сту дентів з інвалідністю: у ко -
леджі «Освіта» на спеціаль ності: «Обс лу го ву ван ня та ре монт ав то -
мобілів і дви гунів», а у по даль шо му в універ си теті «Ук раїна», для
вик ла да ча технічних дис циплін ав то мобіль но го профілю важ ли вим
є ро зуміння мо ти вації та усвідом лен ня не обхідності адап тації, мо -
дифікації нав чаль но го ма теріалу, що пок ра щить успішність нав чан -
ня на кож но му курсі не ли ше конк рет ної осо бис тості з пев ним пси -
хо ло го — фізіологічним роз вит ком, а та кож гру пи в ціло му. 

У су час них умо вах все біль шо го зна чен ня на бу ває про фесійне
са мо виз на чен ня сту ден та як мо лод шо го спеціаліста, так і ба ка лав -
ра, тоб то про цес фор му ван ня осо бис тості виз на чаєть ся відно шен ням
до се бе як суб’єкта про фесійної діяль ності, який во лодіє знан ня ми,
уміння ми та на вич ка ми, що здо бу ва ють ся під час нав чаль но го про -
це су при підтримці ви со кок валіфіко ва но го вик ла да ча технічних
дис циплін.

Во лодіти знан ня ми з на у ко воRтехнічних, суспіль них і політич -
них проб лем; ма ти здатність зас то со ву ва ти при род ни чо — на у кові,
ма те ма тичні та інже нерні знан ня на прак тиці; фор му лю ва ти
й вирішу ва ти інже нерні проб ле ми; про ек ту ва ти про це си або сис те ми
відповідно до пос тав ле них зав дань. Май бутній фахівець по ви нен
ефек тив но взаємодіяти з ко лек ти вом, уміти зас то со ву ва ти на вич ки
та вив чені ме то ди в інже нерній прак тиці, во лодіти про фесійною та
етич ною відповідальністю [1].

Для підви щен ня рівня май бутніх техніківRме ханіків та інже -
нерівRме ханіків з інвалідністю вик ла дач технічних дис циплін має
роз ро би ти «ку ри ку лум» (індивіду аль ний нав чаль ний план) для тих
сту дентів, які пот ре бу ють індивіду аль но го підхо ду при вив ченні са -
ме технічних дис циплін. 

Індивіду аль ний нав чаль ний план фор муєть ся з двох час тин:
1. Адап тив на (про цес нав чан ня, де виз на ча ють ся фор ми, ме то -

ди, технічне й ме то дич не за без пе чен ня нав чаль но го про це су, а та кож
за без пе чу ють ся зміни фізич но го се ре до ви ща).

2. Мо дифікаційна (вно сять ся зміни до по нятійної сут ності на -
вчаль но го ма теріалу, йо го змісту, форм та ме тодів нав чан ня).

Уза галь не ним для ство рен ня нав чаль но го пла ну для конк рет -
ної технічної дис ципліни є стан дартні нав чальні пла ни, прог ра ми,
ме то дичні ре ко мен дації, конс пек ти лекцій.
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От же, ро бо та вик ла да ча технічних дис циплін ав то мобіль но го
профілю в умо вах інклю зив ної освіти виз на чи ти індивіду аль ну
спря мо ваність осо бис тості сту ден та для по даль шо го пра цев лаш ту -
ван ня та ре алізації сво го по тенціалу.
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ОР ГАНІЗАЦІЯ ДИС ТАНЦІЙНО ГО НАВ ЧАН НЯ 
В УМО ВАХ ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ 

ДЛЯ ІНЖЕ НЕР НИХ СПЕЦІАЛЬ НОС ТЕЙ

Ано тація: Розг ля да ють ся пи тан ня впро вад жен ня су час них інфор -
маційних тех но логій в умо вах інклю зив ної освіти для інже нер них спе -
ціаль нос тей шля хом ор ганізації дис танційно го нав чан ня. Розк ри ва єть ся
сутність по нят тя «дис танційне нав чан ня для інже нер них спеціаль -
нос тей», ок рес лю ють ся йо го ос новні ор ганізаційні фор ми.

Abstract: The questions of application of modern information technolo-
gies in terms of inclusive education for engineering specialties through dis-
tance education. The essence of the concept of «distance learning for engi-
neering specialties», outlines its main organizational forms. 

Аналіз спо собів та видів нав чан ня в найбільш роз ви не них країнах
Євро пи по ка зав, що в да ний час відбу ваєть ся про цес кар ди наль них
змін в сис темі освіти, який ха рак те ри зуєть ся тен денцію впро вад -
жен ня су час них інфор маційних тех но логій у про цес нав чан ня. Та -
ке швид ке пе ре ос на щен ня ви щих нав чаль них зак ладів су час ни ми
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інфор маційни ми сис те ма ми доз во ляє до сить ефек тив но за без пе чи -
ти пе ре да чу знань і дос туп до різно манітної нав чаль ної інфор мації
іноді ефек тивніше, ніж тра диційні за со би нав чан ня. Спри ят ли вий
вплив но вих тех но логій на освітній про цес доз во лив роз по ча ти
впро вад жен ня сис те ми дис танційної освіти.

Зміст дис танційної освіти мо же ха рак те ри зу ва ти ся терміном
«дис танційне нав чан ня», який пе ред ба чає та ку ор ганізацію нав чаль -
но го про це су у якій ос нов на ува га приділяєть ся са мостійно му на -
вчан ню сту ден та. Звісно та кий спосіб освіти має свої важ ливі пе ре -
ва ги в умо вах інклю зив ної освіти. Без пе реч но, до та ких пе ре ваг
мож на віднес ти: індивіду аль ний темп нав чан ня, який ха рак те ри -
зуєть ся різною швидкістю вив чен ня дис циплін за леж но від осо бис -
тих пот реб та мож ли вос тей сту ден та; дос тупністю, яка не за ле жить
від ге ог рафічно го і ча со во го по ло жен ня сту ден та і вик ла да ча; мо -
більністю інфор мації, яка за без пе чує ефек тив ну ре алізацію зво рот -
но го зв’яз ку між вик ла да чем і сту ден том; тех но логічністю, яка пе -
ред ба чає ви ко рис тан ня в освітнь о му про цесі новітніх до сяг нень
інфор маційних і те ле ко мунікаційних тех но логій; соціаль ною
рівноп равністю, яка за без пе чує рівні мож ли вості одер жан ня освіти
не за леж но від місця про жи ван ня, ста ну здо ров’я, елітар ності та ма -
теріаль но го за без пе чен ня сту ден та, то що.

Од нак по ряд з пе ре ва га ми дис танційної освіти існу ють і оче -
видні не доліки, зок ре ма це сто суєть ся інже нер них спеціаль нос тей,
які, нап рик лад, ви ни ка ють в ре зуль таті склад ності са мостійно го
сприй ман ня технічної інфор мації з фа хо вих пред метів, то що. 

То му на галь ною ме тою по даль шо го роз вит ку дис танційної осві ти
інже нер них спеціаль нос тей для лю дей з інвалідністю є не об хідність
з’ясу ва ти сутність по нят тя «дис танційне нав чан ня для інже нер них
спеціаль нос тей», ок рес ли ти йо го ос новні ор ганізаційні фор ми.

Без пе реч но є пе ре ко нан ня, що сис те ма за ходів, для ство рен ня
і ви ко рис тан ня дис танційних нав чаль них курсів для фахівців інже -
нер них спеціаль нос тей має по чи на ти ся з гли бо ко го аналізу цілей
нав чан ня, ди дак тич них мож ли вос тей но вих тех но логій пе ре дачі
нав чаль ної інфор мації, ви мог до тех но логій дис танційно го нав чан ня
з пог ля ду нав чан ня конк рет ним дис циплінам, ко ри гу ван ня кри те -
ріїв успішності. З іншої сто ро ни тре ба вра хо ву ва ти, що ви ко рис -
тан ня інфор маційних тех но логій ви су ває нові ви мо ги і до про -
фесійних якос тей вик ла дачів, що пе ред ба чає не тіль ки ово лодіння
не обхідни ми про фесійни ми знан ня ми, а й прид бан ня ме то дич но го
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досвіду ви ко рис тан ня су час них комп’ютер них тех но логій у нав чаль -
но му про цесі. Слід вра ху ва ти, що при впро вад женні дис танційної
освіти кар ди наль но змінюєть ся роль вик ла да ча, який відіграє ос нов -
ну роль ко ор ди на то ра інфор мації в про цесі зви чай но го нав чан ня за
ра ху нок без по се реднь о го кон так ту зі сту ден том. При дис тан ційній
освіті за ра ху нок відсут ності та ко го кон так ту та ка роль повністю або
част ко во зни кає. У ре зуль таті не має пов ної га рантії, що сту дент нав -
чить ся са мостійно ви ко ну ва ти ті чи інші зав дан ня не обхідні для зас -
воєння технічної дис ципліни, та от ри має на явність не обхідних вмінь.

Част ко вим вирішен ням цієї проб ле ми для технічних дис цип лін,
на на шу дум ку, є ви ко рис тан ня анімаційних ма теріалів, які на оч но
де мо н стру ють ро бо ту склад них технічних ме ханізмів та прист роїв,
а та кож прог рам для їх роз ра хун ку. Як од ним із нап рямків ви хо ду із
та ко го ста но ви ща є досвіт ка фед ри ав то мобіль но го транс пор ту та
соціаль ної без пе ки, на якій по ча ли роз роб ля ти власні анімаційні ма -
теріали для технічних дис циплін. Та кий підхід доз во ляє підви щу ва ти
ефек тивність са мостійної ро бо ти сту дентів з інвалідністю, дає аб со -
лют но нові мож ли вості для їх твор чості, зна ход жен ня і закріплен ня
різних про фесійних на ви чок, а вик ла да чам доз во ляє ре алізо ву ва ти
прин ци по во нові фор ми і ме то ди нав чан ня із зас то су ван ням кон цеп -
ту аль но го і ма те ма тич но го мо де лю ван ня явищ і про цесів. 

Од нак з аналізу ре зуль татів впро вад жен ням дис танційної освіти
для інже нер них спеціаль нос тей, все біль ше стве рд жуєть ся дум ка, що
у гло баль но му освітнь о му прос торі во на вис ту пає як ефек тив не до пов -
нен ня до тра диційних форм освіти, як засіб част ко во го вирішен ня її
на галь них проб лем, зок ре ма, на дає мож ливість сту ден там з інвалідніс -
тю прак тич но на бу ти уміння та на вич ки у про цесі соціалізації.
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ОР ГАНІЗАЦІЯ СИС ТЕМ НО ГО 
ПСИ ХО ЛОГІЧНО ГО СУП РО ВО ДУ 

СТУ ДЕНТІВ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ У ВНЗ

Предс тав ле но шля хи фор му ван ня соціаль но*пси хо логічної го тов -
ності сту дентів з інвалідністю та членів їх ро дин до ак тив но го і про дук -
тив но го функціону ван ня в інклю зив но му се ре до вищі че рез ро бо ту пси хо -

Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 



227

логічної служ би ВНЗ; вив че но особ ли вості діаг нос ту ван ня пси хо логічних
проб лем сту дентів з інвалідністю, ко рекції їх пси хо логічної сфе ри та
осо бистісно го роз вит ку, по до лан ня стре со вих явищ, конфлікт них си -
туацій, мо ти вації до про дук тив ної нав чаль ної та тру до вої діяль ності.

In this article were presented socio*psychological forming problems of
students’ with disability and their family members’ readiness for active and
productive functioning in inclusive surroundings through the work of University
psychological service; peculiarities of psychological problems’ diagnostic in
handicapped students, their psychological sphere and individual growth cor-
rection, overcoming of stressful occurrences, conflict situations and produc-
tive learning and labor activities were studied.

Відо ма нам усім істи на про те, що лю ди на як носій соціаль них,
куль тур них, політич них відно син при хо дить у цей світ, щоб бу ти
щас ли вою і ко рис ною суспільству. Але як бу ти тим, хто з’явив ся на
цей світ з пев ни ми ва да ми або ж із тих чи інших об’єктив них при -
чин от ри мав інвалідність? Лю ди на з інвалідністю — не па сив ний
член суспільства, а осо бистість, яка має пра во на за до во лен ня влас -
них соціаль них пот реб, на пра цю, відпо чи нок, ство рен ня сім’ї,
пен сійне за без пе чен ня, дос туп до куль тур них ціннос тей.

Міністер ством соціаль ної політи ки Ук раїни вже за реєстро ва но
близь ко 3 млн. лю дей з інвалідністю, зок ре ма 168 тис. дітей. Крім то -
го, збіль шуєть ся їх кількість: щорічно реєструєть ся 200–220 тис. осіб,
на 450 тис. вагітнос тей на род жуєть ся 150 тис. дітей з врод же ни ми
ва да ми, се ред яких 20 тис. — із важ ки ми по ру шен ня ми. Пе ред на -
шим суспільством стоїть гост ра проб ле ма за лу чен ня на ших співгро -
ма дян, що ма ють де які особ ли вості фізич но го роз вит ку в соціум,
проб ле ма їх ак тив ної адап тації, соціалізації та роз вит ку в рам ках
суспільства і на бла го суспільства.

Інклюзія сту дентів з інвалідністю в соціум ВНЗ про цес ба га то -
гран ний і неп рос тий. Од ним із шляхів ство рен ня умов для фор му -
ван ня соціаль ноRпси хо логічної го тов ності сту дентів з інвалідністю
та членів їх ро дин до ак тив но го і про дук тив но го функціону ван ня в
інклю зив но му се ре до вищі є ро бо та пси хо логічної служ би ВНЗ, до
скла ду якої вхо дять вик ла дачі та сту ден ти спеціалізо ва ної ка фед ри,
які у тісній взаємодії здійсню ють за без пе чен ня спри ят ли во го пси -
хо логічно го мікрокліма ту в інклю зивній сту дентській групі, до по -
ма га ють в адап тації та по до ланні пси хо логічних пе реш код на шля -
ху до от ри ман ня якісної освіти, виз на чен ня се бе у про фесійній
діяль ності та суспіль но му житті. 
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Слід відзна чи ти, що тренінгові за хо ди у ро боті пси хо логічної
служ би є найбільш ефек тив ною фор мою вклю чен ня сту дентів з ін -
валідністю в освітній простір ВНЗ, фор му ван ня в них соціаль них
знань та вмінь, на бут тя соціаль но го досвіду. Для ви яв лен ня най -
більш вірогідних пси хо логічних бар’єрів на шля ху дос ту пу до здо -
бут тя якісної ви щої освіти пси хо логічна служ ба здійснює аналіз да -
них пси хо логічної діаг нос ти ки що до виз на чен ня ролі ціннісних
орієнтацій, са мо ре гу ляції по ведінки, намірів до са мо ак ту алізації та
пси хо логічної сфе ри якості жит тя в соціаль но му функціону ванні
мо лоді з особ ли ви ми пот ре ба ми. Сту ден ти зі знач ни ми відхи лен ня -
ми заз на че них пси хо логічних ха рак те рис тик про хо дять де таль не
обс те жен ня пси хо ло га зі скла дан ням пси хо логічно го вис нов ку та
на дан ням ре ко мен дацій що до форм і змісту пси хо ко рекційних за -
ходів. Про тя гом нав чаль но го ро ку та ким сту ден там на даєть ся мож -
ливість звер та тись за кон суль тацією з при во ду не га раздів у сто сун ках
з близь ки ми людь ми, конфліктів у спілку ванні, труд нощів у вста -
нов ленні відно син зі здо ро ви ми ро вес ни ка ми. У відповідності із ре -
ко мен даціями пси хо ло га з ци ми осо ба ми про во дить ся індивіду аль -
ний чи гру по вий ко рекційноRвіднов лю валь ний суп ровід.

Для на дан ня ре гу ляр ності і не нав’яз ли вості цій ро боті во лон те -
ри із чис ла сту дентів — май бутніх пси хо логів і соціаль них праців -
ників дос ко на ло зас во ю ють ви ко нан ня відповідних прийомів пси -
хо ко рекції і зас то со ву ють їх в про цесі нав чан ня і по за нав чаль них
спілку вань з ко ле га ми, що ма ють інвалідність. 

Спос те ре жен ня по ка зу ють, що ба га то сту дентів з інвалідністю
відчу ва ють такі емоційні пе ре жи ван ня, як пригніченість, страх,
три во га, які за ва жа ють адап ту ва ти ся, зла му ють звичні життєві сте -
ре о ти пи, по род жу ють стан емоційно го дис ком фор ту та ви ра же ний
хронічний стрес. То му у своїй ро боті пси хо логічна служ ба ВНЗ
тісно співпра цює із бать ка ми цих сту дентів, здійснює їх пси хо ло -
гічне кон суль ту ван ня, про ве ден ня ндивіду аль них та гру по вих кон -
суль та тив них та ко рекційноRроз ви валь них за нять, те ма ти ка яких
пе ред ба чає об го во рен ня проб лем та пе реш код на шля ху адап тації
сту ден та з інвалідністю до но вих умов нав чан ня, висвітлен ня мож -
ли вос тей йо го соціаль ноRпси хо логічно го суп ро во ду в універ си теті,
на дан ня пси хо логічної до по мо ги та підтрим ки для за без пе чен ня
са мо ре алізації осо бис тості, на ла год жен ня про дук тив них ро дин них
сто сунків то що.
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ПСИ ХО ЛО ГО?ПЕ ДА ГОГІЧНІ ОС НО ВИ 
ПРО ФЕСІЙНО ГО СТА НОВ ЛЕН НЯ 

ТА СА МО РЕ АЛІЗАЦІЇ МО ЛОДІ 
В ІНКЛЮ ЗИВ НО МУ ОСВІТНЬ О МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ

«…Лег ко жи ти із зап лю ще ни ми очи ма…» 
Джон Лен нон

Інклю зив не нав чан ня — це комп ле кс ний про цес за без пе чен ня рівно -
го дос ту пу до якісної освіти дітям з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми
шля хом ор ганізації їх нав чан ня у за галь но освітніх нав чаль них зак ла дах
на ос нові зас то су ван ня осо бистісно орієнто ва них ме тодів нав чан ня,
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з ура ху ван ням індивіду аль них особ ли вос тей нав чаль но*пізна валь ної
діяль ності та ких дітей.

На наш час пси хо ло го*пе да гогічні ос но ви про фесійно го ста нов лен -
ня та са мо ре алізації мо лоді в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі те -
ма, яка на жаль не є ак ту аль ною для біль шості лю дей, а та кож для
держслуж бовців, які «тур бу ють ся» ли ше про, так зва ну, «пов ноцінну»
гру пу на се лен ня, зак ри ва ю чи очі на те, що ці лю ди є та ки ми ж пред -
став ни ка ми на шо го суспільства, як і реш та.

Inclusive education — a complex process to ensure equal access to quali-
ty education for children with special educational needs by organizing their
education in secondary schools on the basis of personality*oriented teaching
methods, taking into account the individual characteristics of teaching and
learning of these children.

In our time of psychological and pedagogical foundations of professional
development and self*realization of young people in inclusive educational
environment topic that unfortunately is not relevant to most people, and for
civil servants who «care» only about the so*called «full» group of people, closing
eyes to the fact that these people are the same members of society like
everyone else.

Для лю дей із особ ли ви ми пот ре ба ми, на жаль, не має пов но -
цін них умов а ні на транс пор ту ван ня, а ні на не обхідні ліки. Про
нав чан ня годі і ка за ти, оскіль ки не всі уч бові зак ла ди ма ють пан ду -
си, а та кож підруч ни ки із шриф том Брай ля. То му це ро бить нав чан -
ня цих лю дей біль ше схо жим на бо роть бу, аніж на са мо роз ви ток,
оскіль ки їм тре ба що ден но до ла ти безліч пе ре пон.

Так, звісно, у нас є спеціальні шко ли та інші на чальні зак ла ди,
але їх так ма ло, що вмісти ти в се бе всіх охо чих прос то не має змо ги.
А де які за галь но нав чальні дер жавні зак ла ди прос то відмов ля ють ся
від та ких учнів. І це — обур ли во!!

Тоб то, Стівен Хокінг не має змо ги навіть нор маль но го во ри ти,
про те він став од ним із най ви датніших фізиків у історії людства!
І мені навіть страш но уя ви ти, скіль ки втра ти ла як на ша країна, так
і інші, пря мо скажімо, по га но роз ви нені індустріаль но країни. Скіль-
ки ми втра ти ли вче них, ви нахідників, діячів куль ту ри?!

І до по ки наші «вель ми вель можні» па ни міністри, бу дуть роз -
ви ва ти та підтри му ва ти ли ше «здо рові» кас ти на се лен ня, на жаль
в нашій країні бу дуть про дов жу ва ти гу би ти ся ви датні осо бис тості.
Оскіль ки ли ше оди ни цям із них вдаєть ся пе ре мог ти той гніт, і ту
несп ра вед ливість, що на жаль при сут ня у на ших ре аліях. 
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Вінниць кий соціаль но*еко номічний інсти тут. 
На у ко вий керівник: Да ви ден ко Г.В., д.пед.н., про фе сор

ка фед ри еко номіки і ме не дж мен ту 

ДЕВІАНТ НА ПО ВЕДІНКА МО ЛОДІ 
ЯК НАСЛІДОК ВАЖ КО ВИ ХО ВУ ВА НОСТІ

Ано тація. Про а налізо ва но су часні проб ле ми ви хо ван ня в їх взаємо -
зв’яз ку із не га тивні соціаль но*еко номічни ми та політич ни ми про це са ми.
Виз на че но, що при чи на ми ць о го є: погіршен ня криміно ген ної обс та нов -
ки в умо вах кри зо вих явищ в еко номіці, падіння ви роб ни цт ва, по ру шен -
ня ко лишніх ви роб ни чих та людсь ких сто сунків, гост рий дефіцит та
низь ка якість про мис ло вих то варів, про дуктів хар чу ван ня, азартні
ігри то що. Все це сприяє по ши рен ню се ред мо лоді та ко го яви ща як
«девіант на по ведінка».

Summary. In the article the modern problems of education in their
relationship with negative socio*economic and political processes are ana-
lyzed. It is determined that the reasons for this are: worsening the crime situ-
ation in the conditions of the economic crisis, the decline in production,
breach of former industrial and human relations, an acute shortage and
poor quality of industrial products, food, gambling and so on. All this con-
tributes to the spread of this phenomenon among young people as «deviant
behavior».

За умов сь о го ден ня мо лодь має бу ти не ли ше підго тов ле на до
жит тя, а й ма ти про фесійноRтехнічну освіту, во лодіти гли бо ки ми
знан ня ми з про фесії, вміння ми у ви роб ничій діяль ності. У вирі шенні
ць о го зав дан ня провідні місце на ле жить фахівцям, які пок ли кані
пе ре да ти юна кам і дівча там свої знан ня і досвід, пе ре ко нан ня, а та -
кож, що особ ли во цінно — ви хо ва ти ак тив ну життєву по зицію. Сам
про цес ви хо ван ня ба зуєть ся на взаємо ро зумінні та по зи тив них сто -
сун ках і є склад ною взаємодією ви хо ванців і ви хо ва телів. Пос лаб -
лен ня ви хов но го впли ву пе да го га здебіль шо го приз во дить до по -
силен ня не га тив них впливів на мо ло ду лю ди ну ото чу ю чо го
се ре до ви ща, у ре зуль таті чо го зни жуєть ся: рівень ви хо ва ності ди ти ни,
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ви ни кає і закріплюєть ся стан її не ви хо ва ності. Як що взаємодія
і по зи тивні взаєми ни у сис темі «ви хо ва тельRви хо ванці» не віднов -
лять ся, пе да гогічна за нед баність мо же пе ре рос ти в соціаль ну, тоб то
від не по ко ри що до пе да го га учень чи сту дент мо же пе рей ти до по ру-
 шень норм, пра вил та ви мог суспільства, вчи нен ня суспіль но не без-
печ них діянь — зло чинів. Ди ти на, підліток, юнак, які не підда ють ся
або ж важ ко підда ють ся ви хо ван ню, ста ють важ ки ми у ви хов но му
відно шенні, інак ше ка жу чи, важ ко ви хо ву ва ни ми.

По нят тя «важкі діти» на бу ло особ ли во го по ши рен ня в Ук раїні
в до воєнний час. Сь о годні важ ко ви хо ву ва ни ми вва жа ють фізич но
здо ро вих дітей, у по ведінці яких спос теріга ють ся не ор ганізо -
ваність, не дис ципліно ваність, хуліганство, пра во по ру шен ня, опір
вихов ним впли вам, тоб то тих, по ведінка яких відхи ляєть ся від нор ми.
Для ха рак те рис ти ки та кої по ведінки час то ви ко рис то вуюь спе ціаль ні
терміни «деліквентність», «девіантність». Делінкве нт на по ведінка
вклю чає про ви ни, пра во по ру шен ня, а девіант на пе ред ба чає відхи -
лен ня від прий ня тих в суспільстві норм, вжи ван ня ал ко го лю і нар -
ко тиків, схильність до суїци ду.

Важ ко ви хо ву ва ни ми є такі ка те горії мо лоді, у яких під впли вом
несп ри ят ли вих для їхнь о го роз вит ку соціаль них, пси хо ло гоRпе да -
гогічних і ме ди коRбіологічних фак торів відбу ваєть ся по ру шен ня
мо раль но го став лен ня до нав чан ня та норм по ведінки, зни жен ня
або й втра та по чут тя відповідаль ності за свої вчин ки.

Термін «важ ко ви хо ву ваність» має ба га то похідних, інак ше ка -
жу чи зок ре ма: «важ ке ди ти н ство», що є ре зуль та том несп ри ят ли во -
го впли ву се ре до ви ща та неп ра виль но го ви хо ван ня в сім’ї та школі:
«важ ка ди ти на», тоб то та ка, по відно шен ню до якої ро бо та пе да го -
га ви яв ляєть ся ма ло е фек тив ною. За своєю сут тю «важ ко ви хо ву -
ваність» — ан тонім ви хо ва ності, а ви хо ваність є та кою здатністю
осо бис тості, ко ли та пра виль но сприй має і зас воює ос новні суспільні
нор ми і ви мо ги та піддаєть ся ви хов ним впли вам. «Важ ко ви хо ву -
ваність» завж ди вис ту пає фак то ром ри зи ку. Во на не стри мує від не -
га тив них вчинків, а нав па ки, сприяє на ко пи чен ню досвіду не га -
тив ної по ведінки і мо же приз вес ти до зло чи ну.

Слід ска за ти, в цю ка те горію важ ких дітей пот рап ля ють різні
шко лярі та сту ден ти (особ ли во мо лод ших курсів), ті, що не всти га ють
у нав чанні, не дис ципліно вані, з різни ми нер во ви ми та психічни ми
роз ла да ми: мо лодь, що пе ре бу ває на обліку в служ бах у спра вах
дітей; діти з так зва них неб ла го по луч них сімей. Фак тич но всі ці діти
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скла да ють «гру пу ри зи ку» з точ ки зо ру мож ли вості вчи нен ня ни ми
зло чин них діянь.

Вар то за у ва жи ти, що нестійкий тип учнів та сту дентів з пе ре ва -
жаю чою не га тив ною спря мо ваністю (фор муєть ся, як пра ви ло, у не -
сп ри ят ли во му се ре до вищі, по люб ляє бійки, вжи ван ня ал ко голь них
на поїв, паління). Такі мо лоді лю ди аг ре сивні, насліду ють не га тивні
звич ки до рос лих, до сить час то вчи ня ють пра во по ру шен ня. 

Най частіше девіант на по ведінка учнів та сту дентів спо чат ку
є не мо ти во ва ною. Девіантні вчин ки збіль шу ють при ваб ливість
підлітка, який їх скоїв для осіб, які сприй ма ють та кий стиль по -
ведінки, ад же спря мо ву ю чи весь свій по тенціал на ан ти нор мальні
дії, учень чи сту дент при вер тає до се бе ува гу, цікавість. Вод но час,
девіантні вчин ки по си лю ють пот ре бу ди ти ни у соціаль но му схва -
ленні гру пи, особ ли во як що ви рос ла у нор маль но му се ре до вищі, де
такі вчин ки за суд жу ва ли ся. Як що схва лен ня не відбу ло ся, девіант -
ний учень (сту дент) вик лю чаєть ся із спілку ван ня з «нор маль ни ми»
діть ми і та ке соціаль не відчу жен ня сприяє ще більшій ак тивізації
йо го кон так ту з девіант ним се ре до ви щем, змен шує мож ливість
соціаль но го конт ро лю і сприяє скоєнню девіант них, навіть зло чин -
них дій у май бутнь о му

Для по до лан ня «важ ко ви хо ву ва ності» та профілак ти ки зло чин -
ності не пов нолітніх пе да го гам не обхідно на ла го ди ти тісний кон -
такт з бать ка ми, пси хо ло га ми, пра во охо рон ни ми ор га на ми, гро -
мадськістю, ви ро би ти пра вильні фор ми по ведінки у став ленні до
важ ко ви хо ву ва ної ди ти ни, ор ганізу ва ти нав чаль ноRви хов ний про -
цес з ура ху ван ням індивіду аль ноRпси хо логічних особ ли вос тей учнів
( сту дентів), знай ти оп ти мальні за со би вклю чен ня ди ти ни у жит тя
учнівсь ко го чи сту де нтсь ко го ко лек ти ву, ви хо ва ти у дітей впев -
неність у собі, своїх мож ли вос тях, зміню ючи при ць о му став лен ня
ди ти ни до нав чан ня (учень, сту дент сам візь ме участь у пос та новці
ме ти, усвідом ленні умов та шляхів її до сяг нен ня), ство ри ти умо ви
для відчут тя ви хо ван цем успіху і пов’яза них з ним по зи тив них
емоцій. Ви корінен ня дур но го, не га тив но го без на пов нен ня хо ро -
шим, по зи тив ним — про цес, що при ре че ний на нев да чу, то му цей
пос ту лат по ви нен бу ти на озб роєнні у кож но го вчи те ля та вик ла да -
ча, бо тіль ки так бу дуть зроб лені дієві кро ки в по до ланні важ ко ви -
хо ву ва ності, що в свою чер гу бу де спри я ти профілак тиці девіацій
у мо лодіжно му се ре до вищі.
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ІНТЕГ РАЦІЯ ДО СУСПІЛЬ НО ГО ЖИТ ТЯ ЛЮ ДЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ ЧЕ РЕЗ ТРУ ДО ВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Ано тація. Да на те за прис вя че на інтег рації лю дей з інвалідністю
до суспіль но го жит тя че рез тру до ву діяльність. В тезі розк ри та проб -
ле ма праці та зай ня тості гро ма дян з інвалідністю. 

Abstract. This thesis focuses on the integration of people with disabilities
in society through employment. The thesis reveals the problem of labor and
employment of citizens with disabilities.

Ре алізація Ук раїною стра тегічно го кур су що до по бу до ви со -
ціаль но орієнто ва ної рин ко вої еко номіки та інтег рація її у світо вий
еко номічний простір пот ре бу ють здійснен ня ря ду пер шо чер го вих
за ходів що до по си лен ня соціаль но го за хис ту та за без пе чен ня роз -
вит ку враз ли вих верств на се лен ня, в то му числі, осіб з об ме же ни ми
фізич ни ми мож ли вос тя ми. Прог ре сивні країни, пря му ю чи до ін -
тег  ро ва но го цивілізо ва но го суспільства, ке ру ють ся за галь ною стра -
те гіч ною ме тою — за без пе чен ня пов ноцінної участі лю дей з ін -
валід ніс тю в суспіль но му житті та вирішен ня пи тань, пов’яза них
з за лу чен ням гро ма дян з інвалідністю до усес то рон нь о го ак тив но го
жит тя.

Світо ва прак ти ка ви ко рис тан ня праці лю дей з інвалідністю за
умо ви на дан ня їм мож ли вос тей ви ко ну ва ти ро бо ту, яка відповідає
їх кваліфікації, інте ре сам та здібнос тям, по ка за ла, що лю ди з інва -
лід ністю мо жуть бу ти цінни ми працівни ка ми, успішни ми бізнес -
ме на ми, що спрос то вує по мил ко ве уяв лен ня про їх нез датність до
праці. То му в країнах світу усе біль ше укріплюєть ся усвідом лен ня
то го, що лю ди з інвалідністю яв ля ють со бою ве ли кий по тенціал,
який у більшій мірі не ви ко рис то вуєть ся і те, що во ни мо жуть вно -
си ти суттєвий вне сок у роз ви ток національ ної еко номіки, і що їх
пра цев лаш ту ван ня доз во ляє змен ши ти ви дат ки на вип ла ту до по -
мо ги з інвалідності та ско ро ти ти бідність, бо між інвалідністю та
бідністю існує тісний зв’язок. 
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Для ка те горії до рос лих інвалідів ак ту аль ним є підви щен ня рівня
їх зай ня тості, що є од ним із пріори тетів дер жав ної соціаль ної
політи ки що до лю дей з інвалідністю. За галь но виз на но, що са ме тру -
до ва діяльність відіграє особ ли ву роль у про цесі інтег рації інвалідів
до суспіль но го жит тя, це до по ма гає їм відчу ти влас ну не обхідність
як з бо ку ро ди ни, так і суспільства в ціло му, по до ла ти наслідки ін ва -
лідності, поліпши ти влас ний ма теріаль ний доб ро бут зав дя ки от ри -
ман ню за робітної пла ти, за без пе чи ти пов ноцінну ре абілітацію.

Ре алізація політи ки що до інтег рації інвалідів у суспільство на су -
час но му етапі пот ре бує за без пе чен ня мак си маль но зруч них умов
жит тя і по бу ту лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми, зок -
ре ма ство рен ня «без бар’єрно го» се ре до ви ща, в яко му заз на че на ка -
те горія гро ма дян ма ти ме мож ливість без уск лад нень ко рис ту ва ти ся
усіма еле мен та ми інфра ст рук ту ри, відвіду ва ти будьRякі об’єкти жит -
ло во го та гро мадсь ко го приз на чен ня, віль но пе ре су ва ти ся транс пор -
том, ко рис ту ва ти ся за со ба ми зв’яз ку та ма ти дос туп до інфор мації. 

Про те рівень дос туп ності нав ко лишнь о го прос то ру для лю дей
з різни ми фор ма ми інвалідності по ки що за ли шаєть ся однією з най -
на гальніших проб лем. Складність у за без пе ченні дос туп ності по ля -
гає в то му, що лю ди з різни ми фор ма ми інвалідності пот ре бу ють
різних видів дос туп ності. Так, інвалідиRвізоч ни ки пот ре бу ють за -
без пе чен ня по ло го го в’їзду у приміщен ня та відповідну ши ри ну
две рей, на явність ліфтів відповідно го розміру то що. У той час лю ди
зі слаб ким зо ром пот ре бу ють на писів на ос нов них об’єктах шриф том
Брай ля і т.п. То му виз на чи ти од ноз нач но, на який відсо ток дос туп ним
є нав ко лишнє се ре до ви ще для лю дей з інвалідністю до сить склад но. 

За лу чен ня лю дей з функціональ ни ми об ме жен ня ми до праці
доз во ляє знач но підви щи ти їх життєвий рівень та членів їхніх сі -
мей; приз во дить до ут ве рд жен ня інвалідів як осо бис тос тей, фор мує
і підтри мує по чут тя людсь кої гідності, доз во ляє за до воль ни ти їх
пот ре би в ак тивній життєдіяль ності. Окрім то го, пра ця інвалідів
ство рює до дат ко вий об сяг ви роб ни цт ва про дукції (на дан ня пос -
луг), а та кож пев ним чи ном мо же спри я ти відносній ком пен сації
дефіци ту ро бо чої си ли на рин ку праці.

Вар то виз на ти, що за ос танні ро ки хо ча й зроб ле но суттєві кро -
ки що до роз роб ки та ре алізації соціаль ної політи ки що до цієї ка те -
горії гро ма дян, про те, низ ка серйоз них проб лем за ли шаєть ся не
виріше ни ми. Ос нов ною ме тою дер жав ної соціаль ної політи ки що -
до інвалідів в Ук раїні має бу ти за без пе чен ня рівних мож ли вос тей та
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ре алізація конс ти туційних прав цією ка те горією гро ма дян, ство -
рен ня спри ят ли вих пра во вих, політич них, соціаль ноRеко номічних,
ме дич них, пси хо логічних, ор ганізаційних умов і га рантій для за без -
пе чен ня людсь ко го роз вит ку та інтег рації у суспіль не жит тя. 

Ви хо дя чи із ви мог міжна род них стан дартів сто сов но зай ня тос ті
лю дей з інвалідністю, су час на дер жав на політи ка що до зай ня тості
інвалідів в Ук раїні спря мо ва на на за без пе чен ня їх прав на пра цю,
за хист від диск римінації, за без пе чен ня їх інтег рації в еко номічне та
суспіль не жит тя, у то му числі на ос нові за галь но го та рівно го дос ту -
пу до освіти, інфор мації, пра цев лаш ту ван ня то що. Во на ґрун туєть -
ся на міжна род них до ку мен тах, за ко нах про пра цю та зай нятість, до
яких вклю че но ок ремі нор ми про пра ва осіб з інвалідністю, а та кож
спеціаль них за ко нах що до соціаль но го за хис ту та ре абілітації лю -
дей з функціональ ни ми об ме жен ня ми.
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ПРОБ ЛЕ МИ 
ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО ОСВІТНЬ О ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА

Проб ле ми інклю зив но го освітнь о го се ре до ви ща в Ук раїні ду же ак -
ту альні, кількість дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми зрос тає
з кож ним ро ком і здебільш спос теріга ють ся врод жені де фек ти. То му
ще де сять років то му на у ковці та гро мадські ор ганізації роз ро би ли
екс пе ри мен таль ну прог ра му інклю зив ної освіти.

Клю чові сло ва: ди ти на*інвалід, інклю зив на освіта.
The problems of inclusive educational environment in Ukraine is very

relevant, the number of children with disabilities is growing every year and
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mostly occur birth defects. So ten years ago, scientists and public organiza-
tions have developed a pilot programme for inclusive education.

Key words: child with disabilities, inclusive education.
Пер шою ор ганізацією, яка ста ла ініціато ром екс пе ри мен ту із зап -

ро вад жен ня інклю зив ної освіти в Ук раїні був Все ук раїнсь кий фонд
«Крок за кро ком». І зав дя ки ць о му екс пе ри мен ту на да ний мо мент ба -
га то нав чаль них зак ладів прак ти ку ють інклю зив не нав чан ня [2].

Інклю зив на освіта — це сис те ма освітніх пос луг, що ґрун туєть -
ся на прин ципі за без пе чен ня ос нов но го пра ва дітей на освіту та
пра ва нав ча ти ся за місцем про жи ван ня, за без пе чує дос туп до освіти
дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми у за галь но освітніх шко лах за ра ху -
нок зас то су ван ня ме тодів нав чан ня, що вра хо ву ють індивіду альні
особ ли вості та ких дітей [4].

Важ ли вим є зас то су ван ня новітніх видів нав чан ня (дис тан -
ційно го та ін.). В Універ си теті «Ук раїна» за по чат ко ва но прог ра му
«Пер ший комп’ютер для інваліда», ме тою якої є роз ши рен ня мож -
ли вос тей мо лоді з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми у на бутті
освіти, у соціальній ре абілітації та спілку ванні з зовнішнім світом
че рез вста нов лен ня в їхніх квар ти рах комп’ютерів, підклю чен ня їх
до спеціалізо ва но го сер ве ра «ІНВА НЕТ» та інших зовнішніх
інфор маційних дже рел [1].

В наш час ду же роз ви нуті тех но логії в сфері ме ди ци ни, то му ді -
тям інвалідам даєть ся мож ливість більш про яв ля ти се бе в різних ви -
дах діяль ності. Шко лиRінтер на ти прис то со вані до пев них видів зах во -
рю вань та ма ють всі потрібні ма теріали, ме то ди ки та посібни ки [1].

Ди ти наRінвалід — осо ба віком до 18 років (пов ноліття) зі стійким
роз ла дом функцій ор ганізму, зу мов ле ним зах во рю ван ням, трав мою
(її наслідка ми) або врод же ни ми ва да ми ро зу мо во го чи фізич но го роз -
вит ку, що приз во дить до об ме жен ня нор маль ної життєдіяль ності та
вик ли кає не обхідність на дан ня їй соціаль ної до по мо ги і за хис ту [3].

Літе ра ту ра

1. Освіта і про фесійна підго тов ка інвалідів. — Елект рон ний ре сурс. Ре -
жим дос ту пу: http://pidruchniki.com/10650913/sotsiologiya/osvita_profesiyna_
pidgotovka_invalidiv

2. Інклю зив не нав чан ня в Ук раїні шку тиль гає. — Елект рон ний ре сурс.
Ре жим дос ту пу: http://www.dw.com/uk/ 

3. По нят тя «Інвалід», «Інвалідність». Ос новні при чи ни, ка те горії, гру -
пи, мо делі інвалідності. — Елект рон ний ре сурс. Ре жим дос ту пу: http://
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studopedia.su/5_5119_ponyattyaRInvalidRInvalidnistRosnovniRprichiniRkategorii
RgrupiRmodeliRinvalidnosti.html

4. Інклю зив на освіта: сутність, по нят тя, терміно логія. — Елект рон ний
ре сурс. Ре жим дос ту пу: http://doshkilla.blogspot.ru/2012/03/blogRpost.html 

Хро могіна Юлія Андріївна
сту де нт ка У*09*15*Б1Пс Дніпро пет ровсь кої філії

ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬ НА ІНКЛЮЗІЯ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Діти на род жу ють ся з ве ли ки ми по тенціаль ни ми мож ли вос тя ми
пізна ва ти світ у всій йо го красі, жи ти, роз ви ва тись і тво ри ти в нь о -
му. Спілку ван ня є однією з ос нов них людсь ких пот реб. Ди ти на з особ -
ли ви ми пот ре ба ми — не па сив ний член суспільства, а осо бистість,
яка має пра во на за до во лен ня влас них соціаль них пот реб, на пра цю,
відпо чи нок, ство рен ня сім’ї, пенсійне за без пе чен ня, дос туп до куль -
тур них ціннос тей.

Збіль шен ня кіль кості на род жен ня дітей із по ру шен ня ми в роз вит -
ку не ли ше проб ле ма ук раїнсь ко го, але гло баль но го масш та бу. Рівень
підтрим ки, гу манізм та тер пимість у став ленні до дітей з особ ли ви -
ми пот ре ба ми, мож ливість на да ти їм дос туп ну та якісну освіту —
по каз ни ки сту пе ня роз вит ку суспільства, в яко му во ни жи вуть. Ре -
алізація прав на освіту дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я
розг ля даєть ся як од на з най важ ливіших зав дань дер жав ної політи ки
в га лузі ко рекційної освіти. От ри ман ня та ки ми діть ми якісної за галь -
ної та про фесійної освіти є од ним з ос нов них і невід’ємних умов їх
успішної соціалізації, за без пе чен ня пов ноцінної участі в житті су -
спільства, ефек тив ної себе у варіації форм професійної та соціальної
активності.

Children are born with great potential opportunities to explore the world
in all its glory, live, grow and create it. Communication is a basic human
need. A child with special needs — not passive member of society, a person
who has the right to meet their social needs, work, leisure, Marriage, pen-
sions, access to cultural values.

Increasing the number of children born with abnormalities in the deve -
lopment of not only Ukrainian problem, but a global scale. The level of sup-
port, humanism and tolerance in relation to children with special needs, the
opportunity to provide them with affordable and quality education — indica-
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tors of the degree of development of the society in which they live. The right
to education of children with disabilities is regarded as one of the most impor-
tant tasks of the state policy in correctional education. Getting these children
quality general and vocational education is a basic and essential conditions
of successful socialization, ensuring full participation in society, effective self
in various forms рrofesiynoyi and social activities.

Ак ту альність проб ле ми інклю зив ної освіти пов’яза на, на сам -
пе ред, з тим, що чис ло дітей, які пот ре бу ють ко рекційно го нав чан -
ня, не у хиль но рос те. В ос но ву інклю зив ної освіти пок ла де на іде о -
логія, яка вик лю чає будьRяку диск римінацію дітей, яка за без пе чує
од на ко ве став лен ня до всіх лю дей, але ство рює спеціальні умо ви
для дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Нав чан ня дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми ґрун туєть ся на прин -
ци пах соціаль ної пе да гогіки, дієвість яких підтве рд жуєть ся і від ви -
ко рис тан ня якої виг ра ють усі діти. Во на пе ред ба чає, що різно ма -
ніт ність між людь ми є при роднім яви щем. Че рез об ме жен ня
у спілку ванні, са мо обс лу го ву ванні, пе ре су ванні роз ви ток цих дітей
знач ною мірою за ле жить від за до во лен ня їхніх пот реб інши ми
людь ми, а це ста но вить ба га тог ран ний про цес соціаль ноRпе да -
гогічної інтег рації та про це су інклюзії, зок ре ма.

Освіта дітей з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку є од -
нією із най важ ливіших зав дань для країни. Це не обхідна ство рен ня
дійсно інклю зив но го се ре до ви ща, де ко жен змо же відчу ва ти зат ре бу-
ваність сво го існу ван ня. Суспільство зо бов’яза не да ти мож ливість
кожній ди тині, не за леж но від її пот реб та ко ристь суспільству і ста -
ти пов ноцінним йо го інших обс та вин, повністю ре алізу ва ти свій
по тенціал, при но си ти чле ном.

Пе ред на шим суспільством стоїть гост ра проб ле ма за лу чен ня
на ших співгро ма дян, що ма ють де які особ ли вості фізич но го роз -
вит ку в соціум, проб ле ма їх ак тив ної адап тації, соціалізації та роз -
вит ку в рам ках суспільства і на бла го суспільства.

Од ним з варіантів вирішен ня цієї проб ле ми є роз ви ток в Ук раї -
ні інклю зив ної освіти, націле ної на:

— за лу чен ня дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми в освітній
про цес;

— соціалізація дітейRінвалідів у су час но му суспільстві;
— ство рен ня ак тив ної по ведінко вої ус та нов ки у дітейRінвалідів

на впев не не по зиціону ван ня се бе в су час но му суспільстві;
— вміння пе рет во рю ва ти свої не доліки в дос тоїнства;
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— зміна став лен ня су час но го суспільства до лю дей з об ме же ни -
ми мож ли вос тя ми че рез ви щев ка за не за лу чен ня дітей з об ме же ни -
ми мож ли вос тя ми в на ше суспільство.

Вис нов ком є своєчасність, індивіду альність та про фесійність
роз вит ку фор му ван ня та ство рен ня умов «тут та за раз» для дітей —
інвалідів у освітнь о му се ре до вищі. Дає мож ливість лю дям з об ме -
же ни ми мож ли вос тя ми адап ту ва ти ся в суспільстві, бу ти мо ти во ва -
ним у нав чанні та впев ненішим у собі.

Літе ра ту ра

1. Інклю зив на освіта для дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми в Ук раїні : тре -
нінгові мо дулі. — К., 2011. 132 с.

2. Ярс каяRСмир но ва Е.Р., Ло ша ко ва И.И. Инк лю зив ное об ра зо ва ние
де тейRин ва ли дов // Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния. — 2003. — № 5. —
С. 100–106.

3. Три гер Р.Д. Пси хо логічні особ ли вості соціалізації дітей із зат рим кою
психічно го роз вит ку.R СПб.: Пи тер, 2008. [Текст] — С. 88–95.
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ПРО ЕКЦІЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСО БИС ТОСТІ 
В ПРО ФЕСІЙНІЙ РЕ АБІЛІТАЦІЇ

Ано тація. Про а налізо ва но ціннісні ут во рен ня як най важ ливіших
функціональ них ком по нентів струк ту ри осо бис тості, як во ни впли ва -
ють один на од но го. Розг ля ну то чин ни ки, що доз во ля ють осо бис тості
підтри му ва ти ефек тив ну співпра цю зі зна чи ми ми людь ми, до ма га ти -
ся успіху, бу ти щас ли вим при на яв ності несп ри ят ли вих зовнішніх обс -
та вин. Виз на че но, що життєстійкість є осо бистісною якістю, яка
підкрес лює ус та нов ки, що мо ти ву ють осо бистість з особ ли ви ми пот -
ре ба ми пе рет во рю ва ти стре сові життєві події у нові мож ли вості.

Клю чові сло ва: життєстійкість, осо бистість, стре сові жит тє ві
си ту ації.

Annotation. Analyzed the value of creation as the most important func-
tional components of personality?s structure, they influence each other. Re -
viewed the factors that allow the personality to maintain effective cooperation
with significant people, be happy in the presence of adverse external circum-
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stances. Determined that hardiness is a personal quality that emphasizes atti-
tudes that motivate a person with disabilities to turn stressful life events in new
opportunities.

Key words: hardiness, personality, stressful life situations.
Вра хо ву ю чи ре алії сь о го ден ня, а са ме: роз ви ток ук раїнсь ко го су -

спільства з ог ля ду на за го ст рен ня кри зо вих си ту ацій в соціальній, по лі -
тичній, еко номічній та ду ховній сфе рах пов сяк ден но го жит тя на бу ває
зна чен ня життєстійкості як фак тор про тис то ян ня жит тє вим труд  но -
щам. Як наслідок, зрос тає ак ту альність проб ле ми життєздат ності гро -
ма дян на шої дер жа ви, у то му числі й осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми.

В да ний час у соціаль ноRпро фесійній сфері відбу ва ють ся ди на -
мічні струк турні зміни, які тор ка ють ся фак тич но усіх сфер жит тя.
Чин ни ка ми ць о го вис ту па ють еко номічні транс фор мації, які спос -
теріга ють ся в країні, ду хов ноRмо раль ний стан суспільства, впро ва -
д жен ня різно го ро ду інно вацій в усі сфе ри діяль ності. За та ких умов
знач ної ак ту аль ності на бу ває проб ле ма по шу ку ак тивізації уп рав -
лінсь ко го по тенціалу пев ної ор ганізації, протікан ня бізнесRпро цесів
у якій, ба га то в чо му виз на чаєть ся про фесіоналізмом осо бис тості.

Вив чен ня життєстійкості є важ ли вим нап рям ком соціаль ноRпси -
хологічних досліджень. Все частіше мож на по чу ти за пи тан ня про
якість жит тя лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, їх за до во леність
со бою, своєю ро бо тою, сім’єю. Ува га кон це нт руєть ся на вив ченні
ключо вих пе ре ду мов, що доз во ля ють підтри му ва ти ефек тив ну взає -
модію зі зна чи ми ми людь ми, до ма га ти ся успіху в житті, бу ти щас -
ли ви ми навіть при на яв ності несп ри ят ли вих зовнішніх обс та вин.

Життєстійкість ха рак те ри зує ступінь сфор мо ва ності здат ності
осо бис тості з особ ли ви ми пот ре ба ми вит ри му ва ти си ту ацію гост -
ро го або хронічно го стре су, зберіга ти внутрішню зба лан со ваність,
не зни жу ю чи при ць о му успішності діяль ності. Життєстійкість є
од ним із клю чо вих па ра метрів індивіду аль ної здат ності лю ди ни до
зрілих форм са мо ре гу ляції, фун да мент її осо бистісно го по тенціалу.

Під життєстійкістю на ми ро зумієть ся осо бистісна якість, яка під -
крес лює ус та нов ки, які мо ти ву ють осо бистість з особ ли ви ми пот ре ба -
ми пе рет во рю ва ти стре сові життєві події у нові мож ли вості. Сприй -
нят тя лю ди ною змін, які з нею відбу ва ють ся доз во ля ють ско рис та ти ся
внутрішніми ре сур са ми, зберіга ю чи внутрішню зба лан со ваність.

Так, Д. Ле онтьєв ха рак те ри зує життєстійкість як мож ливість осо -
бис тості вит ри ма ти стре со ву си ту ацію, зберіга ю чи внутрішню зба -
лан со ваність не зни жу ю чи успішність діяль ності [1].
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Усе це обу мов лює не обхідність вив чен ня фе но ме на життє стій кос -
ті («hardiness»). По нят тя бу ло впер ше вве де но в на у ко вий обіг в аме ри -
канській пси хо логії S. Maddi. За S. Maddi, «життєстійкість» це — особ -
ли ва струк ту ра ус та но вок і на ви чок, що доз во ляє пе рет во ри ти зміни
в мож ли вості. Це дис по зиція, що вклю чає в се бе три ав то номні ком -
по нен ти: вклю ченість, конт роль, прий нят тя ри зи ку [3]. За S. Kobasa,
життєстійкість — це осо бистісні чин ни ки (конт роль, при хильність
і вик лик), які до по ма га ють пом’як ши ти від не га тив них наслідків стре -
су [2]. У пост ра дянській літе ра турі прий ня то пе рек ла да ти «hardiness»
як «стійкість» чи «життєстійкість» (за Д. Ле онтьєвим) [1].

От же, життєстійкість яв ляє со бою один із клю чо вих па ра метрів
індивіду аль ної здат ності лю ди ни до зрілих форм са мо ре гу ляції,
фун да мент йо го осо бистісно го по тенціалу.

Літе ра ту ра
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ РОЗ ВИТ КУ УЯ ВИ 
У ДІТЕЙ З ВА ДА МИ СЛУ ХУ

Ано тація: Висвітлю ють ся ос новні ас пек ти пси хо логічно го роз -
вит ку уя ви у дітей з ва да ми слу ху. Зок ре ма: про це си уя ви дітей до -
шкіль но го віку, особ ли вості роз вит ку уя ви дітей з ва да ми слу ху. 

Аbstract. Highlihts the main aspects psychological imagination children
with hearing impairments. In particular the processes of imagination pre-
school children especially the development of imsgination children with hearing
impairments.

По ряд з сприй нят тям, пам’ят тю і мис лен ням важ ли ву роль
у діяль ності лю ди ни відіграє уя ва. У про цесі відоб ра жен ня нав ко -
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лишнь о го світу лю ди на од но час но зі сприй нят тям то го, що діє на
неї в да ний мо мент, або зо ро вим уяв лен ням то го, що впли ва ло на
неї раніше, ство рює нові об ра зи. Уя ва — це психічний про цес ство -
рен ня но во го у формі об ра зу, по дан ня або ідеї. [4] Лю ди на мо же по -
дум ки уя ви ти собі те, що в ми ну ло му не сприй ма ла або не здійсню -
ва ла, у неї мо жуть ви ни ка ти об ра зи пред метів і явищ, з яки ми во на
раніше не зустріча ла ся [3].

Пи тан ня ми вив чен ня уя ви як пізна валь но го про це су зай ма ли ся
ба га то вітчиз ня них та за рубіжних вче них, зок ре ма Б.Г. Ананьєв,
М.В. Га ме зо, Л.С.Ви готсь кий, О.М.Ле онтьєв, Р.С. Нємов С.Л. Ру -
бін  штейн, та інші. Як по ка за ли досліджен ня Л.С. Се ме но ва, В.В. Да -
ви до ва, В.А. Кру тец ко го, Н.С. Лей те са, С.Л. Рубінштей на, Д.Б. Ель -
коніна та ін. Уя ва є не тіль ки пе ре ду мо вою ефек тив но го зас воєння
уч ня ми нав чаль но го ма теріалу, але і умо вою твор чо го пе рет во рен ня
на яв них знань, сприяє са мо роз вит ку осо бис тості, тоб то знач ною
мірі виз на чає ефек тивність нав чаль ноRви хов ної діяль ності в школі.

Особ ли вості уя ви дітей з ва да ми слу ху обу мов лені уповіль не -
ним фор му ван ням їх сло вес ної мо ви і абстра кт но го мис лен ня. Хо ча
зо рові об ра зи та ких дітей до сить пов ноцінні, в той же час спос те -
ріга ють ся труд нощі відволікан ня від конк рет них си ту ацій, труд -
нощі твор чої пе ре роб ки на яв них уяв лень, ство рен ня но вих об разів.
У про цесі відтво рен ня уя ви у не чу ю чих дітей ви яв ля ють ся по ру -
шен ня прос то ро вих відно син між об’єкта ми, роз та шу ван ня об’єк -
тів у ма люн ках дітей віднос но один од но го ви яв ляєть ся спот во ре -
ним, що не відповідає опи су.

У ре зуль таті ба гать ма діть ми в ма люн ки до текстів вно сять ся
об’єкти, знайомі з ми ну ло го життєво го досвіду, але не відповідні
текс ту. У зв’яз ку зі спро ще ним ро зумінням текстів спос теріга ють ся
труд нощі виділен ня істот но го, го лов но го в зоб ра женні си ту ації, час -
то на пер ший план вис ту па ють де талі, ви ни ка ють не дос татньо уза -
галь нені об ра зи. Ос новні труд нощі ви яв ля ють ся у ство ренні не чу ю -
чи ми шко ля ра ми об разів да ле ко го ми ну ло го, істо рич них подій.
Твор ча уя ва не чу ю чих роз ви ваєть ся зі знач ною своєрідністю, що ви -
ра жаєть ся в труд но щах ре ко н струкції сло вес них текстів, від во ліканні
від конк рет них си ту ацій, проб ле мах ро зуміння об раз них ви разів.

Не до роз ви нен ня сло вес но го мов лен ня і сло вес ноRлогічно го мис-
лен ня приз во дить до ве ли ких труд нощів відволікан ня від конк рет но -
го змісту ме та фор, прислів’їв, об раз них ви разів, які не чу ючі шко -
лярі в біль шості ви падків ро зуміють і пе ре да ють бук валь но. Твор че
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пе ре ос мис лен ня ма теріалу і ство рен ня на цій ос нові но вих об разів
уяви до ся гаєть ся не чу ю чи ми зі знач ни ми зу сил ля ми. У своїх тво рах,
лис тах шко лярі з ва да ми слу ху спи ра ють ся, пе ре важ но, на об ра зи
пам’яті, еле мен ти ви гад ки зай ма ють в них мен ше місце. Здатність
за до по мо гою уя ви про ни ка ти у внутрішній світ іншої лю ди ни фор -
муєть ся у не чу ю чих шко лярів пізніше, ніж у чу ю ючих.

Об ра зи, що ви ни ка ють у дітей з по ру шен ня ми слу ху при чи танні
літе ра тур них творів, не завж ди відповіда ють опи су. Та ка невідпо від -
ність час то є ре зуль та том не пов но го ро зуміння діть ми змісту про -
чи та но го. У ма люн ках, зроб ле них до роз повіді, зоб ра жу ва на обс та -
нов ка не завж ди відповідає йо го змісту. Ве ликі розбіжності між
текс том і ма люн ком ви ни ка ють че рез те, що діти вно сять у ма люн -
ки ба га то под ро биць зі сво го ми ну ло го досвіду, так як текст роз по -
віді ак ту алізує об ра зи доб ре знайо мих дітям пред метів, які біль ше
відно сять ся до об разів пам’яті, ніж уя ви. Значні труд нощі спос -
теріга ють ся у дітей з по ру шен ня ми слу ху у відтво ренні прос то ро вих
відно шень між об’єкта ми, опи са ни ми в літе ра тур но му творі.

Ве ли кий інте рес предс тав ляє досліджен ня твор чої уя ви дітей
з по ру шен ня ми слу ху, так як об ме женість спілку ван ня з до рос ли ми
і од нолітка ми не дає їм мож ли вості от ри му ва ти дос тат ню кількість
інфор мації, а відста ван ня в роз вит ку мис лен ня й мо ви пе реш код жає
зас воєнню прийомів і спо собів пе ре роб ки на яв них уяв лень. У мо лод -
шо му шкіль но му віці спос терігаєть ся відста ван ня у роз вит ку твор чої
уя ви. Не чу ючі пер шок лас ни ки про яв ля ють не дос тат ню гнучкість
у ви ко рис танні ідей. Ти по ви ми бу ли ма люн ки, в яких од на і та ж фігу -
ра пе рет во рю ва ла ся на один і той же пред мет (ко ло — в ко ле со), які
предс тав ля ли со бою пов то рю вані ком по зиції (ко ло, квад рат — го дин -
ник). Ство рені діть ми з по ру шен ня ми слу ху ком по зиції ви я ви ли ся
менш оригіналь ни ми, ніж у чу ю ючих дітей, більш сте ре о тип ни ми
і шаб лон ни ми, діти біль ше за ле жа ли від за да них мо де лей, зразків дій.

Відста ван ня мо лод ших шко лярів з по ру шен ня ми слу ху у роз вит -
ку твор чої уя ви по яс нюєть ся не дос татністю їх сен сор но го досвіду,
а го лов не — нес фор мо ваністю комбіна тор них ме ханізмів уя ви, що
приз во дить до труд нощів у пе ре ст рук ту ру ванні ми ну ло го досвіду [1].

У кож ної лю ди ни є пев на особ ливість, во на здат на пе ред ба ча -
ти наслідки своїх дій і бу ду ва ти об ра зи і мо делі, що раніше не існу -
ва ли в ма теріаль но му світі. В ос нові здат ності до пе ред ба чен ня ле -
жить уя ва. Без об разів уя ви не мож ли ва ос мис ле на діяльність лю дей.
Дже ре ло об разів уя ви — об’єктив на ре альність нав ко лишнь о го
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світу лю ди ни, але в об ра зах уя ви завж ди при сутній пев ний відрив
від ре аль ності, вихід за межі вже існу ю чо го ре аль но го світу.
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ПСИ ХО ЛОГІЧНІ УМО ВИ ПРО Я ВУ 
ВІДЧУТ ТЯ СА МОТ НОСТІ У ЗДО БУ ВАЧІВ ВИ ЩОЇ ОСВІТИ

Ано тація: Про а налізо ва но особ ли вості по нят тя «са мотність»,
при чи ни її ви ник нен ня та про я ву, пси хо логічні чин ни ки про я ву відчут -
тя са мот ності у юнаць ко му віці. Та кож предс тав лені досліджен ня
особ ли вос тей про я ву са мот ності у здо бу вачів ви щої освіти. 

Клю чові сло ва: са мотність, адап тація, соціаль но*пси хо логічна
адап то ваність

Аbstract. The features of concept «loneliness», reason of her origin and
display are analysed In the article, psychological factors of display of feeling
of loneliness in youth age. The bread*winners of higher education have the
also presented researches of features of display of loneliness. 

Key words: loneliness, adaptation, socialpsychological adapted.
У наш час інтен сифікація і тех но логізація нав чаль ної діяль ності

уск лад ню ють фор му ван ня на ви чок відкри то го спілку ван ня, спри я ють
са мот ності сту дентів. Особ ли во ак ту аль ним це пи тан ня стає в умо -
вах ви щих нав чаль них зак ладів, у яких ре алізу ють ся освітні прог ра -
ми підви ще ної склад ності, нап рик лад, орієнто ва них на інтен сив -
ний інте лек ту аль ний і куль тур ний роз ви ток осо бис тості сту ден та. 
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Пріори те ти ви щої освіти обу мов лю ють надз ви чай ну на си -
ченість нав чаль ної діяль ності, част ка по за у роч ної діяль ності знач -
но змен шуєть ся і міжо со бистісні відно си ни сту дентів, не пов’язані
з нав чаль ною діяльністю, не роз ви ва ють ся пов ною мірою. Заз ви -
чай, у не фор маль но му спілку ванні об го во рю ють ся пи тан ня про ве -
ден ня дозвілля, а дійсно ак ту альні, смис ло життєві пи тан ня, най -
важ ливішим з яких є са мотність — не розг ля да ють ся і, тим біль ше,
не вирішу ють ся. Тоб то, ви хов ний і роз ви ва ю чий по тенціал ви щої
освіти ре алізуєть ся не дос татньо.

Са мотність — це соціаль ний стан, який відоб ра жає пси хо фі зич -
ний ста тус лю ди ни, ут руд ню ючи їй вста нов лен ня но вих і підтри му -
ван ня ста рих кон тактів та зв’язків. Це гост ре внутрішнє, суб’єктив -
не пе ре жи ван ня [1, c. 101].

Зовнішня соціаль на ізо ляція не є са мотністю, во на ли ше мо же
приз вес ти до її ви ник нен ня чи по си ли ти ос новні симп то ми. Са -
мотність заз ви чай має два рівні:

1) емоційний: відчут тя пов ної заг либ ле ності у собі, при ре че ності,
не потрібності, без лад дя, по рож нечі, відчут тя втра ти, іноді жа ху;

2) по ведінко вий: па дає рівень соціаль них кон тактів, стаєть ся
роз рив міжо со бистісних взаємин [3, с.63].

Про те, са мотність є не дос татньо вив че ним пси хо логічним
яви щем, що пот ре бує ува ги дослідників. Існу ють різні підхо ди до
трак ту ван ня са мо го по нят тя «са мотність», при чин йо го ви ник нен -
ня та наслідків. Але за ли ша ють ся відкри ти ми пи тан ня про ме -
ханізми фор му ван ня да но го відчут тя, йо го зна чен ня для осо бис -
тості та впли ву на її життєдіяльність, а та кож вікові та ген дерні
відмінності у пе ре жи ванні ць о го фе но ме ну. 

Пе ре жи ван ня са мот ності тісно пов’яза но із про це сом адап тації
осо бис тості до но вих умов життєдіяль ності. Труд нощі адап таційно -
го періоду пов’язані з роз лу чен ням зі шкіль ни ми дру зя ми і поз бав -
лен ням їхньої підтрим ки та ро зуміння; не виз на ченістю мо ти вації
ви бо ру про фесії та не дос татнь ою пси хо логічною го товністю до
опа ну ван ня нею; нес фор мо ваністю сис те ми са мо ре гу ляції і са мо -
ко нт ро лю за своєю діяльністю і по ведінкою та відсутністю пов сяк -
ден но го конт ро лю за ни ми з бо ку батьків і вик ла дачів; по шу ком оп -
ти маль но го ре жи му праці й відпо чин ку та на ла год жен ням по бу ту;
відсутністю на ви чок са мостійної нав чаль ної ро бо ти. 

Для досліджен ня відчут тя са мот ності у здо бу вачів ви щої освіти
на ми бу ло виз на че но та екс пе ри мен таль но зас то со ва но діаг нос тич -
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ний комп лекс, який вклю чав у се бе: ме то ди ку суб’єктив но го
відчут тя са мот ності Д. Рас се ла, М. Фер гю со на; діаг нос тич ний опи -
ту валь ник «Са мотність» С.Г. Кор чагіної; ме то ди ку досліджен ня
соціаль ної адап то ва ності; ме то ди ку «Соціаль ноRпси хо логічна
адап то ваність (СПА)» К. Род жер са, Р. Дай монд.

Про а налізу вав ши та уза галь нив ши ре зуль та ти досліджен ня, ми
з’ясу ва ли, що се редній та ви со кий рівень відчут тя са мот ності у сту -
дентів, зу мов ле ний низь ким рівнем адап то ва ності та нез датністю
пов ною мірою прий ма ти се бе. Та кож вар то заз на чи ти і про ви со кий
рівень прий нят тя ото чу ю чих. Такі ре зуль та ти мо жуть бу ти обу мов -
лені індивіду аль ноRпси хо логічни ми особ ли вос тя ми досліджу ва -
них, нез датністю са мостійно у повній мірі адап ту ва ти ся до но во го
соціаль но го осе ред ку, прис то су ван ня до но вої соціаль ної ролі. Цей
період мож на наз ва ти пе рехідним, так як відбу ва ють ся зміни не ли -
ше у соціаль но му ото ченні (на лежність до ака демічної гру пи, сту -
де нтсь ко го осе ред ку), але відбу ваєть ся пе ре оцінка на бу тих раніше
особ ли вос тей ха рак те ру та по ведінки. Відбу ваєть ся пе ре ос мис лен -
ня праг нень, ба жань, життєвих ус та но вок, сту дент пе ре ос мис лює
влас не став лен ня до се бе та до ото чу ю чих.

Не га тив ний ха рак тер відчут тя са мот ності мо же про яв ля ти ся
у та ких чин ни ках: за тяж ний деп ре сив ний стан, апатія, заг либ лен ня
у власні пе ре жи ван ня, труд нощі у по бу дові взаємин у но во му со -
ціаль но му се ре до вищі.

От же, ми мо же мо заз на чи ти, що досліджен ня соціаль ноRпси -
хо логічних умов по до лан ня са мот ності є на сь о годні ак ту аль ним,
так як зі зміною тем пу жит тя, ви ник нен ням зовнішнь о го тис ку та
но вих соціаль них ро лей, ми зму шені зна хо ди ти ефек тивні спо со би
адап тації та на ла год жен ня соціаль них зв’язків.
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ДО ДАТ КОВІ ТРУ ДОВІ НА ВИЧ КИ ІНВАЛІДІВ

Ано тація. Те зи містять інфор мацію віднос но ефек тив ності на п -
ра цю ван ня людь ми з інвалідністю до дат ко вих тру до вих на ви чок, та їх
пріори тет ності на рин ку праці. 

Annotation. Abstracts include information on the efficiency achieve-
ments persons with disabilities, additional labor skills and their prioritization
in the labor market.

Про фесійна підго тов ка і не пе ре рв не нав чан ня уп ро довж жит тя
спри я ють більш ви сокій про дук тив ності ви роб ни цт ва, ство рен ню
біль шої кіль кості ро бо чих місць, більш ви сокій якості про дукції
і пос луг. Зрос тан ня про дук тив ності праці сприяє по ши рен ню зай -
ня тості на се лен ня, еко номічній і соціальній ста лості дер жа ви.

Про фесійна підго тов ка спря мо ва на на здо бут тя до дат ко вих
тру до вих на ви чок ско ро чує вит ра ти, що ви ни ка ють за ра ху нок не га-
тив но го впли ву з бо ку тех но логічних змін або будь яких інших змін
у рин ко во му се ре до вищі. Удос ко на лен ня про фесійних на ви чок, пе -
репідго тов ка і підви щен ня кваліфікації лю дей з інвалід ніс тю є важ -
ли вим еле мен том ак тив ної політи ки в га лузі про фесійної ре абі лі -
тації. Це ство рює по тенціал гнуч ко го, сту пе не во го оп ра цю ван ня
лю ди ною сис те ми знань, умінь і на ви чок, що ініціюють і під три му -
ють стійкий про цес відчут тя нею своєї зна чу щості у су спільстві. 

Провідним прин ци пом у су часній євро пейській стра тегії підго -
тов ки та підви щен ня кваліфікації лю ди ни праці, а відтак і лю ди ни
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з інвалідністю є роз ви ток про фесійних на ви чок фахівця. Ос но вою
політи ки роз вит ку про фесійних на ви чок є роз ши рен ня дос ту пу до
їх над бан ня і якості освіти. Да на кон цепція ба зуєть ся на то му, що
зрос тан ня про дук тив ності праці зни жує вит ра ти ви роб ни цт ва і під -
ви щує до ходність капіта ло вк ла день, що в кінце во му ра хун ку, сприяє
підви щен ню соціаль но го ста ту су робітни ка.

Зв’яз ки між про фесійним нав чан ням пер со на лу, підви щен ням
йо го кваліфікації, рос том про дук тив ності ви роб ни цт ва і зай ня тості
на се лен ня сприй ма ють ся як обґрун то ва ний і зро зумілий, ди на міч -
ний про цес зба лан со ва но го еко номічно го зрос тан ня.

Кла сифікація, роз роб лен ня та ре алізація нав чаль них прог рам
і виз нан ня на яв ності про фесійних на ви чок і про фесійної ком пе те -
нт ності в діапа зо нах ус та нов ле них рівнів здійснюєть ся за мо дуль -
ною ме то до логією МОП. 

Су час на си ту ація на рин ку праці зу мо ви ла пот ре би ро бо то -
давців у спеціалістах з до дат ко ви ми тру до ви ми на вич ка ми. Такі про -
фесійні на вич ки мо жуть не сто су ва ти ся ос нов ної про фесії робітни ка,
але є пріори тет ни ми для йо го пра цев лаш ту ван ня та са мо зай ня -
тості. Об сяг до дат ко вих тру до вих на ви чок фор муєть ся на за мов -
лен ня ро бо то дав ця / лю ди ни з інвалідністю у ме жах освітнь о го
стан дар ту з пев ної про фесії та обу мов люєть ся уго дою між за мов ни -
ком і пос та чаль ни ком освітніх пос луг.

Ак ту альність фор му ван ня до дат ко вих тру до вих на ви чок по ля -
гає в то му, що та кий підхід є зруч ним, су час ним інстру мен том для
за без пе чен ня сту пе не во го без пе ре рв но го про фесійно го нав чан ня
лю дей з інвалідністю про тя гом жит тя. 

Кон цеп ту альні за са ди про фесійно го нав чан ня з фор му ван ня
до дат ко вих тру до вих на ви чок ґрун ту ють ся на по ло жен нях Кон -
венції ООН про пра ва інвалідів, ра тифіко ва ної За ко ном Ук раїни
№ 1767RVI від 16.12.2009 р., Кон венції МОП № 159 «Про про фе -
сійну ре абілітацію і зай нятість інвалідів», За конів Ук раїни «Про ре -
абілітацію інвалідів в Ук раїні», «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності
інвалідів в Ук раїні», «Про освіту», «Про про фесійноRтехнічну осві -
ту», Роз по ряд жен ня Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 24 січня 2001 р.
№13Rр «Про за хо ди що до спри ян ня підприємствам в ор ганізації
про фесійно го нав чан ня кадрів на ви роб ництві», До ру чен ня Пре -
м’єрRміністра Ук раїни №12693/17 від 31 жовт ня 2002 р. що до здійс -
нен ня не обхідних за ходів по ши ро ко му впро вад жен ню су час них
мо дуль них тех но логій нав чан ня, Спіль но го на ка зу Міністер ст ва
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праці та соціаль ної політи ки і Міністер ства освіти і на у ки Ук раїни
«Про зат ве рд жен ня По ло жен ня про про фесійне нав чан ня кадрів на
ви роб ництві» від 26 бе рез ня 2001 р. №127/151.

По ло жен ня, вик ла дені у на ве де них до ку мен тах є підста вою для
на дан ня зацікав ле ним осо бам з інвалідністю до дат ко вих тру до вих
на ви чок. Во ни містять всі не обхідні ос но ви для впро вад жен ня у на -
в чаль ний про цес гнуч ких су час них тех но логій про фесійно го на вчан-
ня. Ці тех но логії за без пе чу ють на бут тя лю ди ною з інвалідністю ви -
со ко го рівня кваліфікації та про фесійної ком пе те нт ності, а відтак
і поліпшен ня її пра цев лаш ту ван ня та са мо зай ня тості. На бут тя лю -
ди ною з інвалідністю не обхідно го рівня кваліфікації та про фесійної
ком пе те нт ності, здо бут тя нею відповідно го про фесійно го ста ту су
є та кож пев ним фак то ром пре вен тив но го впли ву на без робіття. 

Ак ту альність впро вад жен ня нав чан ня до дат ко вим тру до вим
на вич кам стає оче вид ною в умо вах євроінтег раційних про цесів, що
відбу ва ють ся в Ук раїні, її праг нен ня увійти до євро пейсь ко го
освітнь о го прос то ру. По ши рен ня мож ли вос тей для збіль шен ня по -
ля влас ної про фесійної ком пе те нт носі лю дям з інвалідністю. 

Досліджен ня про ве дені вітчиз ня ни ми (А. М. Ми хай ли чен ко,
М. І. Мих нюк та ін) та за рубіжни ми (У. Пламбрідж, Е. Кро шель,
В. О. Мар ку шев, С. О. Кай но ва, О. І. Со ко ло ва та ін.) спеціаліста ми
да ють мож ливість пе ре ко на ти ся, що за умо ви дот ри ман ня не об хід -
них ви мог, про фесійне мо дуль не нав чан ня, що зас то со вуєть ся для
фор му ван ня до дат ко вих тру до вих на ви чок, за без пе чує прак тич но
100 відсот ко ву якість підго тов ки з од но час ним зни жен ням вар тості
і термінів нав чан ня, у порівнянні з йо го тра диційною фор мою. 

Авраменко М. Л.,
директор Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, 

кандидат медичний наук, заслужений лікар України,
Маліновська Н. М., 

начальник відділу з розробки та впровадження методичних 
та науково-дослідницьких програм, vcpri@ukr.net

НОВІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАДАННЯ
КОМПЛЕКСНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

З ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Анотація. В тезах висвітлюються концептуальні підходи до надан-
ня інноваційних комплексних реабілітаційних послуг особам з інвалід-
ністю в умовах Всеукраїнського центру професійної реабілітації інва-
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лідів. Розкриваються пріоритетні напрями розвитку системи надан-
ня послуг з професійної реабілітації. Акцентується увага на створенні
і впровадженні нової моделі ефективної професійної реабілітаційної
допомоги особам з інвалідністю. Підкреслюється необхідність широкого
використання загальносвітових тенденцій розвитку професійної реа-
білітації: відкритого, гнучкого, модульного та дистанційного навчання.

Annotation. In theses highlights conceptual approaches to provide inno-
vative comprehensive rehabilitation services to persons with disabilities in
terms of the Ukrainian Center for vocational rehabilitation of the disabled.
Disclosed priority directions of development of the provision of vocational
rehabilitation. Attention is focused on the creation and implementation of
a new model of effective vocational rehabilitation services to persons with dis-
abilities. The necessity of wide use of global trends in the development of
vocational rehabilitation: an open, flexible, modular and distance learning.

Зміни, що відбуваються на сучасному ринку праці, а це перш-
за все глобалізація економіки, активне впровадження у виробницт-
во науково- технічного прогресу та новітніх технологій, потребують
підготовки робітників зі значно вищим рівнем кваліфікації не лише
здорових громадян, а й осіб з інвалідністю.

Подальший розвиток системи надання комплексних реабіліта-
ційних послуг з професійної реабілітації спрямований на принци-
пово новий рівень і передбачає пріоритетний розвиток таких на -
прямів роботи: 

— організацію процесу професійної реабілітації інвалідів від-
повідно до вимог сучасного ринку праці; 

— удосконалення матеріально-технічної бази до рівня облад-
нання робочих місць на виробництві; 

— розвиток науково-методичного супроводження процесу
професійної реабілітації інвалідів; 

— комплексну реабілітація осіб з інвалідністю з числа учасни-
ків АТО; 

Це в свою чергу повинно відобразитися у створенні нової моделі
ефективної реабілітаційної допомоги особам з інвалідністю. Кін це вою
метою впровадження такої моделі є пошук, розробка і відпрацю-
вання нових індивідуальних форм і підходів здійснення всього ком-
плексу професійних реабілітаційних послуг для працездатних осіб
з інвалідністю. 

Досвід Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалі-
дів, як соціальної установи принципово нового типу, свідчить що
подальший розвиток безперечно потребує удосконалення класичних
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та імплементації нових підходів до системних взаємопов’язаних
складових професійної реабілітації інвалідів.

Основним пусковим механізмом впровадження кожного із за -
значених вище напрямів діяльності є конструктивна співпраця
з дер жавними установами та організаціями, соціальними партнера-
ми, громадськими організаціями інвалідів та волонтерським рухом.

Особлива увага має бути приділена розробці, апробації та впро-
вадженню освітніх та реабілітаційних технологій (з широким вико-
ристанням вітчизняного та закордонного досвіду) щодо осіб з інва-
лідністю в т. ч. з числа учасників АТО.

Технологічний та методологічний компонент цієї роботи має
ґрунтуватись на принципах безбар’єрності середовища, рівних
можливостей, інтеграції в соціум, пріоритету роботи перед профе-
сією, комплексності, раннього початку проведення реабілітаційних
заходів, їх етапності, індивідуальності, безперервності, послідовно-
сті, спадкоємності та активної участі самого інваліда в реабілітацій-
ному процесі. 

Потреби сьогодення потребують широкого використання за -
гальносвітових тенденцій розвитку професійної реабілітації, а це —
відкрите, гнучке, модульне та дистанційне навчання. Впрова дження
інноваційних технології професійного навчання для осіб з інвалід-
ністю, зокрема з числа учасників АТО передбачає: всебічне викори-
стання модульної методології Міжнародної організації праці, відкри-
того професійне навчання, розробку та апробацію короткотермінових
програм з опрацювання додаткових професійних навичок, забез -
печення індивідуальних підходів у здобутті сучасних робітничих
професій.

Створення та впровадження нової моделі ефективної комп лекс -
ної реабілітації неможливо без співпраці з роботодавцями щодо
професійної підготовки слухачів за їх замовленнями та їх праце -
влаштування.

В стратегічному аспекті кінцевою метою впровадження такої
моделі є пошук, розробка і відпрацювання нових індивідуальних
форм і підходів здійснення всього комплексу професійних реабілі-
таційних послуг для будь якої категорії працездатних осіб з інва -
лідністю.
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АДАП ТИВ НЕ ФІЗИЧ НЕ ВИ ХО ВАН НЯ СТУ ДЕНТІВ 
З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ ЗДО РОВ’Я

Ано тація. При ве де но ре зуль та ти влас них досліджень, які спря мо -
ва но на вдос ко на лен ня прог рам но*нор ма тив них ос нов адап тив но го
фізич но го ви хо ван ня сту дентів з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я
за ра ху нок всебічно го ви ко рис тан ня прин ципів індивіду аль но го та осо -
бистісно го підхо ду, пріори те ту оз до ров чої спря мо ва ності, ши ро ко го
ви ко рис тан ня різно манітних за собів, ме тодів і форм фізич но го ви хо -
ван ня та спор тив ної діяль ності, вдос ко на лен ня фізкуль тур ної освіти,
на у ко во го за без пе чен ня, ши ро кої інтег рації в міжна род ну сис те му
освіти та взаємо обмін пе ре до вим досвідом.

Annotation. The article presents results of research aimed at improving
program and regulatory framework of adaptive physical education of students
with disabilities through comprehensive use of principles of individual and
personal approach, the priority of health*improving orientation, wide use of
various means, methods and forms of physical education and sport, improving
physical education, scientific support, wide integration into the international
education and exchange best practices.

Фізич не ви хо ван ня сту дентів з об ме же ни ми мож ли вос тя ми
здо ров’я є важ ли вою скла до вою гу манітар но го ви хо ван ня і спря мо -
ва но на підви щен ня рівня здо ров’я, фор му ван ня та удос ко на лен ня
ос нов них ру хо вих вмінь та на ви чок, не обхідних для опа ну ван ня
май бутнь ою спеціальністю і ве ден ня ак тив но го жит тя. Всі сту ден ти
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я по винні обов’яз ко во зай ма -
ти ся фізич ни ми впра ва ми на за нят тях фізич но го ви хо ван ня та ок -
ре ми ми ви да ми спор ту. Це пот ре бує знач ної і прин ци по вої транс -
фор мації (ко рекції, адап тації) зав дань, прин ципів, за собів, ме тодів
фізич но го ви хо ван ня. То му цей кон тин гент сту дентів пот ре бує
зовсім поRіншо му ор ганізо ва но го пе да гогічно го про це су з фізич но -
го ви хо ван ня — адап тив но го фізич но го ви хо ван ня, що спря мо ва но
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не тіль ки на тілесні (фізичні) скла дові осо бис тості лю ди ни з різни -
ми ва да ми та зах во рю ван ня ми.

Роз роб ка та екс пе ри мен таль не обґрун ту ван ня нав чаль ної про -
г ра ми «Адап тив не фізич не ви хо ван ня» для сту дентів з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми здо ров’я. Ме тою Нав чаль ної прог ра ми є виз на чен -
ня стан дар ту адап тив но го фізич но го ви хо ван ня сту дентів з об ме же -
ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я та пев ний рівень їх обов’яз ко вої
фізкуль тур ної освіти, що сприяє підго товці до ви мог життєдіяль -
ності і об ра ної про фесії.

Вик лад ос нов но го ма теріалу. Зміст Нав чаль ної прог ра ми ґрун ту -
єть ся на та ких кон цеп ту аль них по зиціях, як за галь но освітня і спе -
ціаль на спря мо ваність про це су адап тив но го фізич но го ви хо ван ня сту -
дентів з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я, інтег рації функцій
фізич ної куль ту ри, сис тем ності нав чаль ноRви хов но го про це су, а та -
кож про фесійноRприк лад ної спря мо ва ності адап тив но го фізич но го
ви хо ван ня, нор ма тив ноRме то дич но му за без пе ченні освіче ності
сту дентів в га лузі фізич ної куль ту ри та спор ту, атес тації сту дентів
з адап тив ної фізич ної куль ту ри. Прог рам ний ма теріал з адап тив но го
фізич но го ви хо ван ня сту дентів з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо -
ров’я зас но ва но на пріори тет них ком по нен тах фізич ної куль ту ри, її
ма теріаль них та осо бистісних ціннос тях, котрі фор му ють змістов ну
спря мо ваність нав чан ня, ви хо ван ня та освіче ності сту дентів.

Го лов ним кри терієм ефек тив ності адап тив но го фізич но го ви хо -
ван ня сту дентів з ва да ми зо ру, слу ху, опор ноRру хо во го апа ра ту та ДЦП,
хво рих на цук ро вий діабет та ма ю чих со ма тичні хво ро би є: знан ня
і дот ри ман ня ос нов здо ро во го спо со бу жит тя; знан ня ос нов ор гані за -
ції і ме то ди ки найбільш ефек тив них видів та форм раціональ ної ру -
хо вої ак тив ності й уміння зас то со ву ва ти їх на прак тиці у своїй фі зич -
ній ак тив ності; знан ня ос нов ме то ди ки оз до ров лен ня і пок ра щен ня
влас но го здо ров’я тра диційни ми і нет ра диційни ми за со ба ми та ме -
то да ми фізич ної куль ту ри; знан ня ос нов про фесійноRприк лад ної
фізич ної підго тов ки й уміння зас то со ву ва ти їх на прак тиці; знан ня
ос нов фізич но го ви хо ван ня різних верств на се лен ня з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми здо ров’я; сфор мо ва на на вич ка до що ден них за нять
фізич ни ми впра ва ми у різно манітних раціональ них фор мах (з вра -
ху ван ням влас них особ ли вос тей но зо логії); сис те ма тич не фізич не
тре ну ван ня з оз до ров чою, або спор тив ною, спря мо ваністю; ви ко -
нан ня нор ма тивів про фесійноRприк лад ної пси хофізич ної підго тов -
ле ності (в ме жах влас ної но зо логії); поінфор мо ваність про всі го -
ловні цінності фізич ної куль ту ри і спор ту. 
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Вис нов ки. В ре зуль таті вив чен ня дис ципліни «Адап тив не фізич-
 не ви хо ван ня» сту ден ти з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я на -
бу ва ють знан ня що до: кри теріїв оцінки ста ну здо ров’я; за галь них
зако номірнос тей впли ву фізич них на ван та жень на ор ганізм лю ди ни
в ціло му, ок ремі ор га ни та функціональні сис те ми; ме ханізмів адап -
тації ор ганізму до фізич них на ван та жень, ком пен са торні та прис то су -
вальні ре акції ор ганізму; ефек тив них за собів фізич ної підго тов ки для
конк рет ної но зо логії; ос нов ме то ди ки са мостійних за нять фізич ни ми
впра ва ми з вра ху ван ням особ ли вос тей но зо логій та вад; ос нов ор га -
нізації зма гань з ок ре мих видів адап тив но го спор ту та ви дів спор ту,
що вхо дять до прог рам Па ра олімпійсь ких та Дефлімпійсь ких ігор.

Сту ден ти з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я на бу ва ють
уміння та на вич ки, що доз во ля ють їм: ви ко рис то ву ва ти оз до ровчі
тех но логії в осо бис то му житті; ко рис ту ва ти ся за со ба ми адап тив но го
фізич но го ви хо ван ня у профілак тиці влас них зах во рю вань та по -
ліпшені здо ров’я; оціню ва ти рівні фізич но го здо ров’я, фізич но го
роз вит ку, фізич ної та функціональ ної підго тов ле ності; ви ко ну ва ти
комп лек си фізич них вправ про фесійноRприк лад ної спря мо ва ності;
про во ди ти фізкуль тур ноRоз до ровчі за хо ди та спор тивні зма ган ня
з ок ре мих видів адап тив но го спор ту.

Адир хаєва Л.В. 
к.пед.н., до цент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня

До нець Н.В.
магістр ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня 

Універ си те ту «Ук раїна», zhenusik_93@ukr.net

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ 
ПРИ НЕС ПЕ ЦИФІЧНИХ ЗАХ ВО РЮ ВАН НЯХ 

БРОН ХО?ЛЕ ГЕ НЕ ВОЇ СИС ТЕ МИ

Ано тація. Проб ле ма фізич ної ре абілітація ди халь ної сис те ми на -
се лен ня Ук раїни ду же ак ту аль на і пот ре бує своєчас но го вирішен ня. До
за тяж но го пе ребігу нес пе цифічних брон хо*ле ге не вих зах во рю вань
приз во дять періодичні за го ст рен ня, які не підда ють ся пов но му ліку -
ван ню. По шу ку ефек тив них ме тодів фізич ної ре абілітації лю ди ни, яка
має зах во рю ван ня ди халь ної сис те ми, з ви ко рис тан ням нет ра диційних
за собів віднов лен ня і прис вя че на да на ро бо та.

Annotation. The problem of physical rehabilitation of the respiratory sys -
tem of the population of Ukraine is very urgent and requires timely decisions.
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To a protracted course of nonspecific bronchopulmonary diseases lead to
recurrent exacerbations, which cannot be completely cured. The search for
effective methods of physical rehabilitation of person that has a disease of the
respiratory system, using unconventional means of recovery and dedicated to
this work.

Проб ле ми ліку ван ня та ре абілітація хронічних нес пе цифічних
брон хоRле ге не вих зах во рю вань ха рак те ри зу ють ся за тяж ним пе -
ребігом, які періодич но за го ст рю ють ся та не підда ють ся пов но му
ліку ван ню — ма ють ве ли ке ме дич не та соціаль ноRеко номічне зна -
чен ня, що пов’яза но з по ши рен ням цієї па то логії, та кож пов’яза -
ною з заб руд нен ням нав ко лишнь о го се ре до ви ща, якістю їжі, во ди,
пси хо логічним на ван та жен ням, що приз во дить до втра ти здо ров’я
та відсут ності пра цез дат ності лю ди ни. Вив чен ня пе да гогічної, ме то -
дич ної та соціаль ної літе ра ту ри по ка зує, що досліджен ню проб ле -
ми ліку ван ня та ре абілітацію хво рих на хво ро би ди халь них шляхів
прис вя ти ли ро бо ти ба га то вче них, од нак, се ред вче них не існує од -
ноз нач ної сис те ми прин ципів ліку ван ня та ких хво рих.

Роз ро би ти комп лекс фізич ної ре абілітації для осіб з хронічни -
ми нес пе цифічни ми зах во рю ван ня ми брон хоRле ге не вої сис те ми.

В ро боті ви ко рис та но за галь новідомі ме то ди досліджен ня: те о -
ре тич ний аналіз та обґрун ту ван ня да них спеціаль ної літе ра ту ри;
спос те ре жен ня; пе да гогічні, ме ди коRбіологічні ме то ди досліджен -
ня; ме то ди ма те ма тич ної ста тис ти ки. 

Роз роб ле на та впро вад же на прог ра ма фізич ної ре абілітації для
осіб з хронічни ми нес пе цифічни ми зах во рю ван ня ми брон хоRле ге не-
вої сис те ми, що сприяє на дос товірно му рівні пок ра щен ню клі ніч -
них симп томів зах во рю ван ня (нічних, ден них симп томів, ран ко вої
ску тості), до змен шен ня пот ре би у брон холітич них пре па ра тах, по -
к ра щен ню по каз ників зовнішнь о го ди хан ня і змен шен ню до бо вої
варіабель ності піко вої об’ємної швид кості ви ди ху (ПОШ вид). Сис -
те ма ди хан ня по ряд з інши ми сис те ма ми є життєвоRваж ли вою, то -
му па то логічні зміни в цій сис темі приз во дять до по ру шень в інших
ор га нах і сис те мах і по ру шен ня життєдіяль ності ор ганізму в ціло му.
Фізич ну ре абілітацію зас то со ва но в усіх періодах та на всіх ета пах
ре абілітації хво рих відповідно до прин ципів ре абілітації та зав дань,
що вирішу ва ли ся на кож но му етапі з ура ху ван ням осо бис тих да них
хво рих (віку, статі, ви ду та важ кості зах во рю ван ня, функціональ но -
го ста ну, фізич но го роз вит ку). Виз на че но найбільш ефек тивні ме -
то ди ки ви ко рис тан ня ЛФК (дре нажні по ло жен ня, дре нажні ди -
хальні впра ви, комп лек си ЛФК, впра ви нет ра диційних ди халь них
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гімнас тик, ма са жу (за галь ний, сег мен тар ний, точ ко вий) та фізіоте -
рапії, пра це те рапії. До ве де но, що зас то су ван ня в комп лексній про -
г рамі фізич ної ре абілітації аро ма те рапії та пси хо со ма тич них
впливів ско ро чу ють стро ки ре абілітації і ці ме то ди мо жуть бу ти ви ко -
рис та но як в поліклініках, так і в до машніх умо вах. Комп ле кс на про -
г ра ма фізич ної ре абілітації вклю ча ла: ЛФК (ди хальні, дре нажні впра -
ви), ма саж, аро ма те рапію та фізіоте ра пев тичні ме то ди впли ву.

Ре зуль та ти про ве де них досліджень доз во ля ють ре ко мен ду ва ти
для підви щен ня ефек тив ності фізич ної ре абілітації хво рих на хро -
нічні нес пе цифічні зах во рю ван ня брон хоRле ге не вої сис те ми, при -
ско рен ня про цесів їх адап тації, змен шен ня строків неп ра цез дат -
ності, спо лу ча ти приз на че ну як тра диційну прог ра му гімнас ти ки,
ма са жу з фізіоте рапією та аро ма те рапією.

Адир хаєва Л.В.
к.пед.н., до цент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня

Ло зо ва Є.О. 
магістр ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня

Універ си те ту «Ук раїна», zhenusik_93@ukr.net

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ОСІБ 
З ГІПЕР ТОНІЧНОЮ ХВО РО БОЮ ТА ЇЇ СТАДІЇ

Ано тація. Ро бо та прис вя че на ак ту альній проб лемі — фізичній ре -
абілітації осіб з гіпер тонічною хво ро бою 1 стадії. Існує не обхідність
комп ле кс но го підхо ду для ко ре гу ван ня функціональ но го ста ну ць о го
кон тин ген ту з ви ко рис тан ням не ме ди ка мен тоз них ме тодів віднов но -
го ліку ван ня. На го ло ше но на не обхідності ви ко рис тан ня ефек тив них
за собів фізич ної ре абілітації для кра що го віднов лен ня функцій сис тем
ор ганізму лю ди ни з гіпер тонічною хво ро бою.

Annotation. The work is devoted to the problem of physical rehabilitation of
patients with hypertension 1 stage. There is a need for an integrated ap pro ach
for correction of the functional state of this contingent using non*drug me -
thods of rehabilitation. The necessity of using effective means of physical
rehabilitation for the best recovery of the functions of human body systems
with essential hypertension.

Сер це воRсу динні — ос нов на при чи на смерті в еко номічно роз ви-
не них країнах. Су час ний спосіб жит тя з йо го стрімким тем пом, ви со-
ким нер во воRпсихічним нап ру жен ням, пред’яв ляє до сер це воRсу дин -
ної сис те ми лю ди ни значні ви мо ги, вик ли кає ве ли ке, нерід ко
надмірне на ван та жен ня. 
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Ста тис тичні дані Всесвітньої ор ганізації охо ро ни здо ров’я
(ВО ОЗ) свідчать про збіль шені по каз ни ки ви со ко го ар теріаль но го
тис ку. За да ни ми до повіді, кож на тре тя до рос ла лю ди на в світі має
підви ще ний ар теріаль ний тиск — стан, що є при чи ною близь ко по -
ло ви ни всіх ви падків смерті від інсуль ту і хво роб сер ця. Гіпер тоніч -
на хво ро ба (ГХ) є од ним із най по ши реніших зах во рю вань сер це -
воRсу дин ної сис те ми, три ва ле прог ре су ван ня якої мо же приз вес ти до
важких функціональ них по ру шень ор ганізму. На сь о годнішній день
ГХ, як хво ро ба цивілізації, яв ляє со бою важ ли ву ме ди коRсо ціаль ну
проб ле му, для вирішен ня якої бу ла роз роб ле на та ре алізо ва на
Національ на прог ра ма із профілак ти ки та ліку ван ня ар теріаль ної
гіпер тензії. Та ким чи ном, ви хо дя чи з пан демічної си ту ації з при во -
ду по ши ре ності ГХ се ред на се лен ня у світі та, зок ре ма, в Ук раїні,
ви ни кає не обхідність комп ле кс но го підхо ду для ко ре гу ван ня функ -
ціональ но го ста ну ць о го кон тин ген ту з ви ко рис тан ням не ме ди ка -
мен тоз них ме тодів віднов но го ліку ван ня. То му існує не обхідність
ви ко рис тан ня ефек тив них за собів фізич ної ре абілітації для кра що -
го віднов лен ня функцій сис тем ор ганізму. Вка зані чин ни ки виз на -
чи ли ак ту альність проб ле ми.

В ро боті ви ко рис та но за галь новідомі ме то ди досліджен ня: те о -
ре тич ний аналіз та обґрун ту ван ня да них спеціаль ної літе ра ту ри;
спос те ре жен ня; пе да гогічні, ме ди коRбіологічні ме то ди досліджен -
ня; ме то ди ма те ма тич ної ста тис ти ки. 

Зас то су ван ня роз роб ле ної прог ра ми фізич ної ре абілітації
сприяє швид шо му зни жен ню ар теріаль но го тис ку, що в свою чер гу
приз во дить до змен шен ня інших роз ладів. На ос нові роз ра хун ко -
вих по каз ників мож на стве рд жу ва ти про те, що ефек тивність ліку -
ван ня за ле жить від форм та видів ЛФК та пра виль но го хар чу ван ня.
Всі ці фак то ри ви ко ну ють ос новні зав дан ня ліку ван ня, а са ме, ста бі -
лізу ють рівень ар теріаль но го тис ку та стійку тен денцію до йо го зни -
жен ня, підви щу ють то ле рантність до фізич них та нер во вих на ван -
та жень, спри я ють до пе ре хо ду на більш ви со кий ру хо вий ре жим,
поліпшу ють діаг нос тичні по каз ни ки інстру мен таль них та функціо -
наль них досліджень. Тоб то, зап ро по но ва на прог ра ма комп ле кс ної
фізич ної ре абілітації є ефек тив ною й сприяє найш вид шо му віднов -
лен ню й зміцнен ню здо ров’я.

Зас то су ван ня за собів фізич ної ре абілітації осіб хво рих на гіпер -
тонічну хво ро бу до по ма гає знач но зни зи ти до зу лікарсь ких за собів,
а та кож змен ши ти ри зик їх побічної дії на ор ганізм, що є ду же важ -
ли вим для про дов жен ня три ва лості жит тя пацієнтам. Ви ко рис тан -
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ня ЛФК, ма са жу та фізіоп ро це дур спри я ло пок ра щен ню за галь но -
го са мо по чут тя, за ко номірно суп ро вод жу ва ло ся зни жен ням ар те -
ріаль но го тис ку у пацієнтів обох груп.

Зістав лен ня ре зуль татів на ших спос те ре жень по ка за ло, що при -
з на чен ня пра виль но го ліку валь но го комп лек су на са на тор ноRку ро рт -
но му етапі сприяє швид шо му зни жен ню ар теріаль но го тис ку, що
в свою чер гу приз во дить до змен шен ня інших роз ладів. А до дат кові
роз ван та жу вальні дні в поєднанні з пла ван ням та ЛФК у ба сейні
до дат ко во спри я ють ефек тив но му ліку ван ню.

Адир хаєва Л.В.
к.пед.н., до цент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня.

Мель ни чен ко Т.А. 
магістр ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня

Універ си те ту «Ук раїна», melnichenko_77@inbox.ru

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ОСІБ 
З ВОГ НЕ ПАЛЬ НИ МИ ТА МІННО?ВИ БУ ХО ВИ МИ 

ТРАВ МА МИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Ано тація. Про ве де но всебічний аналіз на у ко вої літе ра ту ри з проб -
ле ми фізич ної ре абілітації осіб з вог не паль ни ми та мінно*ви бу хо ви ми
трав ма ми нижніх кінцівок. Виз на че но особ ли вості прог рам фізич ної
ре абілітації та їх зміст. Ос нов ни ми не ме ди ка мен тоз ни ми за со ба ми
фізич ної ре абілітації за ли ша ють ся за галь ноп рий няті ме то ди ки ЛФК,
ма са жу, ме ха но те рапії, фізіоте ра пев тич но го ліку ван ня, що про во -
дять ся за леж но від періоду фізич ної ре абілітації, виб ра но го ме то ду
ліку ван ня, ста ну хво ро го, на яв ності уск лад нень.

Annotation. Conducted a comprehensive analysis of the scientific literature
on the problem of physical rehabilitation of persons with gunshot and mine*exp -
lo sive injuries of the lower extremities. The features of physical rehabilitation
programs and their content. The main drug by means of physical rehabilita-
tion remains the standard techniques of exercise therapy, massage, mecha no -
therapy, physiotherapy, which are held depending on the period of physical
rehabilitation, the therapy, the patient’s condition, presence of complications.

Не обхідність розв’язан ня проб лем ре абілітації учас ників АТО
нині є од ним з найбільш зна чу щих пи тань, яко му приділяєть ся знач -
на ува га. За інфор мацією різних дже рел, на сь о годні в зброй но му
конфлікті на Сході Ук раїни бе руть участь близь ко 50 тис. ук раїнсь -
ких сол датів, при чо му за ос танній час знач но побіль ша ло тих, хто
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по вер таєть ся до до му інваліда ми, то му ре абілітація учас ників АТО
має важ ли ве зна чен ня не тіль ки для са мих во яків, а й для всь о го
суспільства. Вдос ко на лен ня за собів і спо собів ве ден ня війни при -
ве ли до істот ної зміни ха рак те ру бойо вих пош код жень. Зок ре ма,
в струк турі санітар них втрат од не з ос нов них місць ста ли зай ма ти
пост раж далі від мінноRви бу хо вої зброї (від 60 до 80%) та з вог не -
паль ни ми по ра нен ня ми нижніх кінцівок.

Ак ту альність да ної проб ле ми обу мов ле на дов гот ри ва лим по ру -
шен ням ста ну здо ров’я від мінноRви бу хо вої трав ми, три ва лим
терміном ліку ван ня, інваліди зацією і стійкою втра тою пра цез дат -
ності. Фізич на ре абілітація є невід’ємною скла до вою ліку валь но го
про це су та успішної соціаль ної адап тації ве те ранів АТО, які от ри -
ма ли по ра нен ня на війні.

Виз на чен ня особ ли вос тей фізич ної ре абілітації осіб з вог не -
паль ни ми та мінноRви бу хо ви ми трав ма ми нижньої кінцівки.

В ро боті ви ко рис та но за галь новідомі ме то ди досліджен ня: те о -
ре тич ний аналіз та обґрун ту ван ня да них спеціаль ної літе ра ту ри;
спос те ре жен ня; пе да гогічні, ме ди коRбіологічні ме то ди досліджен -
ня; ме то ди ма те ма тич ної ста тис ти ки.

Ос нов на ме та фізич ної ре абілітації осіб з вог не паль ни ми і мін -
ноRви бу хо ви ми по ра нен ня ми — ефек тив не і раннє по вер нен ня до
побу то вої, тру до вої діяль ності, суспіль но го жит тя, віднов лен ня осо -
бис тих якос тей лю ди ни. Зав дан ня, вибір, ви ко рис тан ня за собів та
ме тодів фізич ної ре абілітації виз на че но ре абілітаційним періодом,
на явністю уск лад нень, індивіду аль ним мор фо функціональ ним ста -
ном трав мо ва но го. Ос нов ни ми не ме ди ка мен тоз ни ми за со ба ми
фізич ної ре абілітації хво рих з наслідка ми мінноRви бу хо вої трав ми
на ам бу ла тор но му етапі на сь о годнішній день за ли ша ють ся за галь -
ноп рий няті ме то ди ки ЛФК, ма са жу, ме ха но те рапії, фізіоте ра пев -
тич но го ліку ван ня, що про во дять ся за леж но від періоду фізич ної
ре абілітації, виб ра но го ме то ду ліку ван ня, ста ну хво ро го, на яв ності
уск лад нень. В ре зуль таті аналізу су час них прог рам фізич ної ре абі -
літації в ліку ванні хво рих з мінноRви бу хо вою трав мою на ам бу ла -
тор но му етапі виз на че но, що зас то су ван ня нет ра диційних ме тодів
у фізичній ре абілітації (реф лек со те рапії, гідроRбан них тех но логій,
ма ну аль ної те рапії, кінезіоте рапії) на сь о годні істот но зрос тає і ста -
но вить в де я ких су час них досліджен нях до 70–80%. Од но час не зас -
то су ван ня тра диційних і нет ра диційних за собів і ме тодів ліку ван ня,
які ви ко рис то ву ють ся в прог ра мах фізич ної ре абілітації пост раж да -
лих з мін ноRви бу хо вої трав мою на ам бу ла тор но му етапі в дос тупній
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спе ціальній літе ра турі об го во рю ють ся до сить фраг мен тар но, при
ць о му роль фізич ної ре абілітації в рам ках ме дич ної оціне на не до -
статньо.

Про ве де ний аналіз по ка зав, що мінноRви бу хові по ра нен ня
увійшли в де сят ку ос нов них при чин смерт ності в зброй но му конф -
лікті на Сході Ук раїни.

Зав дя ки аналізу да них спеціаль ної літе ра ту ри до ве де но, що на
сь о годнішній день в Ук раїні відсутні мож ли вості для якісної ре -
абілітації війсь ко вос луж бовців, які от ри ма ли вог не пальні по ра нен -
ня під час про ве ден ня ан ти те ро рис тич ної опе рації.

Конк ретні ме то ди тра диційної ме ди ци ни і фізич ної ре абілі та -
ції, які ви ко рис то ву ють ся в прог ра мах ре абілітації пост раж да лих
з мінноRви бу хо вою трав мою на ам бу ла тор но му етапі ліку ван ня хі рур -
гічно го та те ра пев тич но го профілю, до сих пір не виділені і в літе -
ра турі об го во рю ють ся фраг мен тар но.

Прог ра ми фізич ної ре абілітації част ко во роз роб лені, але заз ви -
чай з не дос татнім і вибірко вим зас то су ван ням тра диційних ме тодів
фізич ної ре абілітації, роль якої на ета пах ме дич ної ре абілітації не -
дос татньо оціне на. 

На у ко ва оцінка ролі та ефек тив ності тра диційних і нет ра дицій -
них за собів і ме тодів фізич ної ре абілітації в ре абілітаційних прог ра -
мах по ра не них відно сить ся до чис ла найбільш важ ли вих зав дань
віднов ної ме ди ци ни.

Адир хаєва Л.В.
к.пед.н., до цент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня,

asoslan@mail.ru;
Павлічен ко О.В. 

магістр ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня
Універ си те ту «Ук раїна»

ПРОФІЛАК ТИ КА ПЛОС КОС ТО ПОСТІ У ДІТЕЙ

Ано тація. Роз роб ле но ме то ди ку профілак ти ки плос кос то пос ті
у дітей. Прог ра ма профілак ти ки плос кос то пості пе ред ба чає про ве -
ден ня за нять у формі ран ко вої гімнас ти ки, за нять з фізич ної куль ту -
ри, про гу ля нок та до машніх зав дань. До неї вклю чені гімнас тичні та
спеціальні фізичні впра ви, які зміцню ють м’язи нижніх кінцівок і струк -
ту ри, що відповіда ють за па сивні й ак тивні за тяж ки склепіння сто -
пи. Зап ро по но ва на тех но логія ре алізуєть ся про тя гом трь ох етапів:
підго тов чо го, ос нов но го та зак люч но го.

людей з інвалідністю Секція IІІ



Annotation. The methodology of prevention of flatfoot in children. Program -
me for the prevention of flat feet involves conducting classes in the form of
morning gymnastics, physical training, walking and homework. It includes
gymnastics and special exercises that strengthen the muscles of the lower
limbs and the structure responsible for passive and active tightening of the
arches of the foot. The proposed technology is implemented over three stages:
preparatory, main and final.

Здо ров’я дітей є важ ли вим по каз ни ком бла го по луч чя нації. На -
у кові досліджен ня інсти ту ту педіатрії, аку ше р ства та гіне ко логії АМН
по ка за ли, що 51,7% дітей ма ли різні хронічні зах во рю ван ня Згідно
з чис лен ни ми досліджен ня ми, зни жен ня ру хо вої ак тив ності в дітей
приз во дить до по ру шен ня опор ноRру хо во го апа ра ту. За ста тис ти -
кою ВО ОЗ плос кос топістю страж дає біль ше по ло ви ни на се лен ня
пла не ти. Фор му ван ня пра виль ної пос та ви й профілак ти ка плос -
кос то пості є од ним з ос нов них оз до ров чих зав дань фізич но го ви хо -
ван ня дітей. По зиціону ван ня сто пи на по верхні впли ває на стан
всь о го опор ноRру хо во го апа ра ту, а сте жи ти за нор маль ним по ло жен -
ням сто пи не обхідно з са мо го ди ти н ства, так як ди тя ча плос кос то -
пість — най по ши реніше зах во рю ван ня. Фор му ван ня фізич ної куль -
тури осо бис тості по чи наєть ся ще в дошкіль но му віці і са ме у ць о му
віці потрібно ство ри ти умо ви для зас воєння діть ми знань з фізич ної
куль ту ри, пов’яза них із ни ми життєво важ ли вих умінь, на ви чок, що
скла да ють ос но ву інте лек ту аль них ціннос тей фізич ної куль ту ри.

Рішен ня зав дан ня з про ве ден ня своєчас ної профілак ти ки, а та -
кож усу нен ня не га тив них наслідків да но го зах во рю ван ня, в то му
числі в про цесі ре абілітації ди ти ни, є важ ли вим еле мен том, як збе ре-
жен ня функцій сто пи, так і всь о го опор ноRру хо во го апа ра ту в ціло -
му. Це виз на чає ак ту альність те ми да но го досліджен ня. У кон тексті
цієї проб ле ми на пиль ну ува гу зас лу го ву ють пи тан ня фор му ван ня
опор ноRре сор них влас ти вос тей сто пи зад ля профілак ти ки 

Про аналізу ва ти при чи ни ви ник нен ня плос кос то пості у дітей
та роз ро би ти екс пе ри мен таль ну ме то ди ку її профілак ти ки.

В ро боті ви ко рис та но за галь новідомі ме то ди досліджен ня: те о -
ре тич ний аналіз та обґрун ту ван ня да них спеціаль ної літе ра ту ри;
спос те ре жен ня; пе да гогічні, ме ди коRбіологічні ме то ди досліджен -
ня; ме то ди ма те ма тич ної ста тис ти ки. 

Аналіз ре зуль татів досліджен ня засвідчує, що в про цесі ре алі -
зації тех но логії профілак ти ки плос кос то пості у хлоп чиків і дівча ток
екс пе ри мен таль ної гру пи відбу ли ся більш ва гомі зміни досліджу ва -
них по каз ників сагіталь но го профілю сто пи, ніж у дітей конт роль -
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ної гру пи. Пок ра щи ло ся п’ять по каз ників: кут а — на 6,6 град,
у хлоп чиків і на 6,5 град. — у дівча ток; кут Р — на 5,2 град, у хлоп -
чиків і на 5,0 град. — у дівча ток; кут у — на 11,8 град, у хлоп чиків
і на 11,5 град. — у дівча ток; ви со та гомілко вос топ но го суг ло бу — на
2,3 мм у хлоп чиків і на 2,7 мм — у дівча ток; ви со та верхнь о го краю
чов но подібної кістки — на 1,9 мм у хлоп чиків і на 1,4 мм — у дівча -
ток, що засвідчує зміцнен ня опор ноRре сор них влас ти вос тей сто пи
дошкіль нят та підтве рд жує ефек тивність зап ро по но ва ної на ми тех -
но логії профілак ти ки плос кос то пості. Аналіз на у ко воRме то дич ної
літе ра ту ри засвідчує, що в дошкіль но му віці сто па пе ре бу ває в стадії
інтен сив но го роз вит ку, її фор му ван ня ще не за вер ше но, то му
будьRякі несп ри ят ливі зовнішні впли ви мо жуть приз во ди ти до ви -
ник нен ня тих або інших функціональ них відхи лень. З іншо го бо ку,
у цей віко вий період ор ганізм відрізняєть ся ве ли кою плас тичністю,
у зв’яз ку з чим мож на порівня но лег ко при пи ни ти роз ви ток плос ко -
с то пості або вип ра ви ти йо го шля хом зміцнен ня опор ноRре сор них
влас ти вос тей сто пи. Біоме ханічні ха рак те рис ти ки, які не суть інфор -
ма цію про опор ноRре сорні влас ти вості сто пи в хлоп чиків, вищі,
ніж у дівча ток. Прог ра ма профілак ти ки плос кос то пості пе ред ба чає
про ве ден ня за нять у формі ран ко вої гімнас ти ки, за нять з фізич ної
куль ту ри, про гу ля нок та до машніх зав дань. Зап ро по но ва на тех но -
ло гія ре алізуєть ся про тя гом трь ох етапів, підго тов чо го (три тижні),
ос нов но го (19 тижнів) і зак люч но го (три тижні). Комп лек си фізич -
них вправ для профілак ти ки плос кос то пості роз роб лені з ура ху ван -
ням особ ли вос тей сагіталь но го профілю сто пи та рівня фізич ної
підго тов ле ності дошкіль нят, а та кож ос нов них по ло жень те орії
і ме то ди ки фізич но го ви хо ван ня. До них вклю чені гімнас тичні та
спеціальні фізичні впра ви, які зміцню ють м’язи нижніх кінцівок
і струк ту ри, що відповіда ють за па сивні й ак тивні за тяж ки склепін -
ня сто пи. 

От ри мані ре зуль та ти засвідчу ють ефек тивність зап ро по но ва ної
тех но логії профілак ти ки плос кос то пості в дошкіль нят, а та кож да -
ють підста ву стве рд жу ва ти про доцільність її зас то су ван ня з ме тою
підви щен ня фізич ної підго тов ле ності дітей.
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Адир хаєв С.Г. 
д.пед.н., до цент, завіду вач ка фед ри здо ров’я лю ди ни 

та фізич но го ви хо ван ня, asoslan@mail.ru
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магістр ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня 
Універ си те ту «Ук раїна» partizan*90@bk.ru

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ПРИ ПНЕВ МОНІЇ

Ано тація. Ро бо та прис вя че на ак ту альній проб лемі — фізичній ре -
абілітації дітей при пнев монії. Роз роб ле но комп ле кс ну прог ра му фізич -
ної ре абілітації де ра зом з тра диційним ліку ван ням, зас то со ву ва ли ся
за со би фізіоте рапії, ЛФК і ма саж. Ефек тивність комп ле кс ної прог ра -
ми фізич ної ре абілітації до ве де но поліпше ни ми по каз ни ка ми ди халь ної
сис те ми дітей за до по мо гою ме тодів спіро метрії та спірог рафії.

Annotation. The work is devoted to the problem of physical rehabilitation
of children with pneumonia. Developed complex program of physical reha-
bilitation along with the traditional treatment, use means of physical therapy,
physical therapy and massage. The efficiency of the complex program of
physical rehabilitation is proven superior performance of the respiratory sys-
tem children using the methods of spirometry and spirography.

Пнев монія в дітей — це гост рий інфекційний про цес в ле ге не -
вій па ренхімі із за па лен ням всіх струк тур ноRфункціональ них оди -
ниць респіра тор но го відділу ле гень. Зах во рю ван ня протікає з оз на -
ка ми інток си кації, каш лем, ди халь ною не дос татністю. Діаг ноз
пнев монії вста нов люєть ся на ос нові ха рак тер ної аус куль та тив ної,
клінікоRла бо ра тор ної та рент ге но логічної кар ти ни. Ліку ван ня та
ре абілітація пнев монії в дітей ви ма гає приз на чен ня ан тибіотиків,
брон холітиків, жа роз ни жу ю чих, відхар ку валь них, ан тигістамінних
пре па ратів, а та кож фізіоте рапії, ЛФК та ма са жу. Пнев монія в ди -
ти ни предс тав ляє со бою гост ре інфекційне ура жен ня ле гень, що
суп ро вод жуєть ся на явністю інфільт ра тив них змін на рент ге ног ра -
мах і симп томів ура жен ня нижніх ди халь них шляхів. По ши реність
пнев монії ста но вить 5–20 ви падків на 1000 дітей ран нь о го віку
і 5–6 ви падків на 1000 дітей віком від 3 років. Зах во рю ваність пнев -
монією се ред дітей щорічно підви щуєть ся в період се зон ної
епідемії гри пу. Се ред різних ура жень респіра тор но го трак ту част ка
пнев монії ста но вить 1–1,5%. Нез ва жа ю чи на до сяг нен ня діаг нос -
ти ки та фар ма ко те рапії, по каз ни ки зах во рю ва ності, уск лад нень та
смерт ності від пнев монії се ред дітей за ли ша ють ся стабіль но ви со -
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ки ми. Все це ро бить вив чен ня пнев монії в дітей ак ту аль ним пи тан -
ням педіатрії, фізич ної ре абілітації та ди тя чої пуль мо но логії.

Роз ро би ти прог ра му фізич ної ре абілітації дітей, які хворіють на
пнев монію з ви ко рис тан ням відхар ку валь них, ан тигістамінних
пре па ратів, а та кож фізіоте рапії, ЛФК та ма са жу.

В ро боті ви ко рис та но за галь новідомі ме то ди досліджен ня: те -
о ре тич ний аналіз та обґрун ту ван ня да них спеціаль ної літе ра ту ри;
спос те ре жен ня; пе да гогічні, ме ди коRбіологічні ме то ди досліджен -
ня; ме то ди ма те ма тич ної ста тис ти ки.

Для досліджен ня ми підібра ли дітей із пнев моніею, яких
поділи ли на дві іден тичні за ста ном гру пи: конт роль ну, у якій про -
во ди лось тіль ки кон сер ва тив не ліку ван ня, та ос нов ну, у якій ра зом
з тра диційним ліку ван ням, зас то со ву ва ли ся за со би фізич ної ре -
абілітації, такі як фізіоте рапія, ЛФК і ма саж. Співвідно шен ня хлоп -
чиків і дівча ток в обох гру пах бу ло 1: 1. Досліджен ня про во ди ли ся
в кіль ка етапів: на пер шо му етапі бу ло оп раць о ва но літе ра турні дже -
 ре ла по даній темі; на дру го му зас то со ва но фізіоте рапію, ЛФК та
ліку валь ний ма саж на лікар ня но му етапі ліку ван ня;

на треть о му етапі обг рун то ва но ефек тивність зас то су ван ня за -
собів фізич ної ре абілітації при пнев монії. На по чат ку і в кінці дослі -
джен ня всіх хво рих дітей обс те же но за до по мо гою ме тодів спіро -
метрії та спірог рафії, щоб до вес ти ефек тивність зас то су ван ня
фізич ної ре абілітації хво рим дітям з пнев монією.

Зах во рю ваність на пнев монію у дітей се ред хво роб ди халь ної
сис те ми в Ук раїни зна хо дить ся на ви со ко му рівні. Аналіз літе ра тур -
них дже рел з ос нов них ас пектів при чин, клінічних оз нак та форм
пнев монії свідчить про ши ро ке ко ло фак торів, що спри чи ня ють роз -
ви ток цієї хво ро би, різно манітність клінічних про явів пнев мо нії.
Літе ра турні дані підтве рд жу ють не обхідність ви ко рис тан ня фізич -
ної ре абілітації на стаціонар но му етапі ліку ван ня цієї хво ро би. Роз -
роб ле на на ми прог ра ма фізич ної ре абілітації дітей хво рих на пнев -
монію сприяє швид ко му оду жен ню без ре ци дивів, що до во дить її
ефек тивність ви ко рис тан ня на стаціонар но му етапі ліку ван ня. 

людей з інвалідністю Секція IІІ
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ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ЛЮ ДИ НИ 
ПІСЛЯ ОПЕ РАЦІЙНО ГО ВТРУ ЧАН НЯ 

ДО КОЛІННО ГО СУГ ЛО БА

Ано тація. В те зах предс тав ле но ре зуль та ти ви ко рис тан ня ав -
торсь кої прог ра ми фізич ної ре абілітації лю ди ни після опе раційно го
втру чан ня до колінно го суг ло ба. До ве де но ефек тивність прог ра ми
фізич ної ре абілітації та ос нов них її ком по нентів віднов лю валь но му
періоді. Знач но підви ще но рух ливість колінно го суг ло бу та опор но*ру -
хо во го апа ра ту в ціло му.

Annotation. The thesis presents the results of using the author’s program
of physical rehabilitation of a person after surgery to the knee joint. Proven
efficacy of a program of physical rehabilitation and its main components
recovery period. Significantly improved mobility of the knee joint and the
musculoskeletal system as a whole.

Ор ганізм лю ди ни до сить час то піддаєть ся різним трав ма тич -
ним фак то рам зовнішнь о го се ре до ви ща. В да ний час пош код жен ня
опор ноRру хо во го апа ра ту в ме дичній прак тиці зустріча ють ся до сить
час то. Як що розібра ти і пе ревіри ти трав ми всіх суг лобів лю ди ни, то
ко жен з них трав муєть ся май же на 70–80%, не за леж но від віку,
статі, про фесії. Суг ло би є надз ви чай но важ ли ви ми для за без пе чен -
ня ру ху,оскіль ки во ни є своєрідною лан кою, що з’єдну ють час ти ни
кінцівок і за без пе чу ють надійне укріплен ня і ут ри ман ня їх ра зом,
а та кож ви ко ну ють функцію зміни по ло жен ня кінцівок. Колінний
суг лоб є од ним з найбільш склад них ба га то функціональ них суг -
лобів людсь ко го ор ганізму. У біль шості ви падків зах во рю ван ня
колінно го суг ло ба та травм кісток, що йо го ут во рю ють, ви ма гає не -
гай но го хірургічно го втру чан ня — ос те о син те зу, арт рос копії, ен до -
п ро те зу ван ня. Хірургічні втру чан ня спря мо вані, в пер шу чер гу на
віднов лен ня втра че ної функції кінцівки, пок ра щен ня са мо обс лу го -
ву ван ня, підви щен ня функціональ ної ак тив ності хво рих. Пи тан ня
ліку ван ня та ре абілітації лю дей з зах во рю ван ня ми та трав ма ми
колінно го суг ло ба є од ним із най важ ливіших, ад же зміни в суг ло -
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бах, які відбу ва ють ся при ць о му, приз во дять до об ме жень функцій
ОРА та по даль шої інваліди зації. 

Роз ро би ти та обґрун ту ва ти прог ра му фізич ної ре абілітації лю -
ди ни після опе раційно го втру чан ня до колінно го суг ло ба. В ро боті
ви ко рис та но за галь новідомі ме то ди досліджен ня: те о ре тич ний ана -
ліз та обґрун ту ван ня да них спеціаль ної літе ра ту ри; спос те ре жен ня;
пе да гогічні, ме ди коRбіологічні ме то ди досліджен ня; ме то ди ма те -
ма тич ної ста тис ти ки. 

Ко рис ту ю чись су час ни ми літе ра тур ни ми дже ре ла ми бу ло про -
а налізо ва но ме то ди ки ви ко рис тан ня за собів фізич ної ре абілітації
лю дей після опе раційно го втру чан ня до колінно го суг ло ба і комп -
лек су за ходів, що ви ко рис то ву ють ся під час їх віднов лен ня. Роз роб -
ле на і впро вад же на комп ле кс на прог ра ма фізич ної ре абілітації для
лю дей після опе раційно го втру чан ня до колінно го суг ло ба. Про ве -
де на оцінка ефек тив ності зап ро вад же но го комп лек су фізич ної ре -
абілітації, спря мо ва но го на віднов лен ня колінно го суг ло бу після
опе раційно го втру чан ня. 

Колінний суг лоб — це об ласть людсь ко го тіла, яка частіше за ін -
ші трав муєть ся і піддаєть ся надмірним на ван та жен ням, за подіюю -
чи,в підсум ку, три валі і болісні відчут тя. Для віднов лен ня втра че ної
функції, ви ко рис то ву ють як кон сер ва тив не так і хірургічне ліку -
ван ня. Три валість та складність ре абілітаційно го періоду за ле жить
від ха рак те ру пош код жен ня та об ся гу про ве де ної опе рації. Прог ра -
ма фізич ної ре абілітації лю дей після опе ра тив но го втру чан ня до
колінно го суг ло ба має бу ду ва ти ся з ура ху ван ням сту пе ня й ха рак те ру
ушкод жен ня ОРА, пси хо е моційно го ста ну пацієнта, періоду від нов -
лю валь но го ліку ван ня. Ос нов ни ми прин ци па ми фізич ної ре абі лі -
тації має бу ти індивіду аль ний підхід, етапність та комп лексність.
Особ ли ву ува гу слід приділя ти верхнім кінцівкам, щоб пок ра щи ти
мож ливість ут ри му ва ти ся за до по мо гою за собів до дат ко во го пе ре -
су ван ня.

людей з інвалідністю Секція IІІ
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ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ

Ано тація. Зап ро по но ва на на ми комп ле кс на прог ра ма фізич ної ре -
абілітації жінок з ожирінням доз во ляє зни зи ти ва гу тіла, пок ра щи ти
стан внутрішніх ор ганів, вра хо ву ю чи гіпо ди намію в ре жимі ро бо чо го
дня біль шості хво рих жінок. Прог ра ма ре абілітації вклю чає в се бе
ран ко ву і ліку валь ну гімнас ти ки (пси хофізич на гімнас ти ка, фітбол),
до зо ва ну ходь бу і біг, дієто те рапію, а та кож ма саж за кла сич ною ме -
то ди кою з еле мен та ми точ ко во го ма са жу, са мо ма саж та фізіоте ра -
пев тич ний вплив.

Annotation. Offered by us is a comprehensive program of physical reha-
bilitation of women with obesity allows to reduce body weight, improve the
condition of the internal organs, given the lack of exercise in the mode of the
day, most of the patients women. The rehabilitation program includes morning
and medical gymnastics (psycho*physical gymnastics, fitball), dosed walking
and running, diet therapy and massage according to the classical method
with elements of acupressure, self*massage and physiotherapeutic impact.

Ожиріння на ле жить до найбільш по ши ре них хронічних зах во -
рю вань, які приз во дять до ранньої втра ти пра цез дат ності і ви со кої
смерт ності. Згідно досліджень Всесвітньої ор ганізації охо ро ни здо -
ров’я, проб ле ми надмірної ва ги та ожиріння сто су ють ся май же усіх
країн світу, віко вих ка те горій та соціаль них станів на се лен ня. Чис -
ленні епідеміологічні досліджен ня по ка за ли, що при чи ною по ши -
ре ності ожиріння є підви ще не спо жи ван ня енергії, зни жен ня
фізич ної ак тив ності, неп ра виль не хар чу ван ня. Важ ли ву роль
відігра ють, та кож, ен док ринні зах во рю ван ня, по ру шен ня в реп ро -
дук тивній сис темі, та прийом де я ких лікарсь ких за собів.

Несп ри ят ли ва си ту ація що до надмірної ва ги в нашій країні на го -
ло шує на не обхідності вдос ко на лен ня ме дич ної до по мо ги та ре абі лі -
таційних за ходів з ме тою поліпшен ня цих по каз ників. На у ко воRоб -
г рун то ва на і пра виль но ор ганізо ва на ліку валь ноRпрофілак тич на
до по мо га хво рим з ожирінням істот но впли ває на фізич ну пра цез дат -
ність та соціальні умо ви жит тя лю дей. Ве ли ке зна чен ня при ць о му
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відіграє фізич на ре абілітація — ліку валь на фізкуль ту ра, пра виль не
хар чу ван ня, фізіоте рапія та ін.

Роз ро би ти за со би та ме то ди ку фізич ної ре абілітації жінок
з ожи рінням.

В ро боті ви ко рис та но за галь новідомі ме то ди досліджен ня: те о -
ре тич ний аналіз та обґрун ту ван ня да них спеціаль ної літе ра ту ри;
спос те ре жен ня; пе да гогічні, ме ди коRбіологічні ме то ди досліджен -
ня; ме то ди ма те ма тич ної ста тис ти ки.

Зап ро по но ва на на ми комп ле кс на прог ра ма фізич ної ре абі лі та -
ції жінок з ожирінням доз во ляє зни зи ти ва гу тіла, пок ра щи ти стан
внутрішніх ор ганів, вра хо ву ю чи гіпо ди намію в ре жимі ро бо чо го
дня біль шості хво рих жінок. Прог ра ма ре абілітації вклю чає в се бе
ран ко ву і ліку валь ну гімнас ти ки (пси хофізич на гімнас ти ка, фіт бол),
до зо ва ну ходь бу і біг, дієто те рапію, а та кож ма саж за кла сич ною ме -
то ди кою з еле мен та ми точ ко во го ма са жу, са мо ма саж та фізіоте ра -
пев тич ний вплив. На да ний час гост ро стоїть пи тан ня профілак ти -
ки ви ник нен ня ожиріння се ред жінок, яке пов’яза не зі зміною
сте ре о ти пу жит тя, вжи ван ням ви со ко ка лорійної їжі та низь ким
рівнем фізич ної ак тив ності. Важ ли вим мо мен том є своєчас не ви яв -
лен ня проб ле ми та про ве ден ня ко рекційних за собів з ме тою оп -
тимізації ант ро по мет рич них, функціональ них по каз ників та за -
побіган ню по даль шо го на бо ру ма си тіла. От ри мані дані фізич но го
ста ну і пси хо логічно го ста ту су доз во ли ли обґрун ту ва ти та роз ро би -
ти комп ле кс ну прог ра му фізич ної ре абілітації, яка пе ред ба чає ви -
ко рис тан ня кіне зи те рапії (ЛГ, РГГ, ліку валь на до зо ва на нор дич на
ходь ба), за собів оз до ров чо го фітне су, гідрокіне зи те рапії (ак ва -
фітнес), дієто те рапію, ма са жу, ау то ген но го тре ну ван ня, баль неоR
і гідро те рапії з їх варіюван ням за леж но від ета пу віднов но го ліку -
ван ня. Всі за со би приз на ча ли ся з ура ху ван ням пра вил їх зас то су -
ван ня та про ти по ка зань і ме то дич них вказівок.

Надмірна ва га та ожиріння — од на з ак ту аль них проб лем сь о го -
ден ня, яка з кож ним ро ком на бу ває все біль ших обертів в усь о му
світу. Проб ле ма має ме ди коRсоціаль ний ха рак тер, ши ро ке роз пов -
сюд жен ня, тісний зв’язок із спо со бом жит тя та не га тив ний вплив
на здо ров’я, пра цез датність, якість жит тя. Ожиріння є хронічним
ре ци ди ву чим зах во рю ван ням, що ха рак те ри зуєть ся надмірним наг -
ро мад жен ням жи ро вої тка ни ни в ор ганізмі, яка в свою чер гу є фак -
то ром ри зи ку роз вит ку ря ду зах во рю вань. То му своєчас не ви яв лен -
ня та здійснен ня профілак тич них та ліку валь них за ходів ви ма гає
об’єднан ня зу силь лікарів різних спеціаль нос тей. 
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ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ЛЮ ДИ НИ 
З РА ДИ КУ ЛО ПАТІЯМИ 

У ПО ПЕ РЕ КО ВО МУ ВІДДІЛІ ХРЕБ ТА

Ано тація. До ве де но ефек тивність обґрун то ва ної прог ра ми фізич -
ної ре абілітації лю ди ни з ра ди ку ло патіями у по пе ре ко во му відділі
хреб та. Про а налізо ва на клінічна ха рак те рис ти ка м’язо во*тонічно го
та дист рофічно го ура жен ня м’язів та на ве де на ди фе ренційна діаг нос -
ти ка. При ви раз ності бо лю предс тав ле но ал го рит ми ліку ван ня вер -
теб ро ген ної па то логії та ра ди ку ло патії та мож ливі побічні дії та
уск лад нен ня.

Annotation. Proven efficacy of a program of physical rehabilitation of a per -
son with radiculopathy in the lumbar spine. Analyzed clinical characteristics
of muscular*tonic and degenerative muscle and given differential diagnosis.
If the severity of the pain presents treatment algorithms vertebrogene patho -
logy and radiculopathy and possible side effects and complications.

Нев ро логічні про я ви ос те о хо нд ро зу скла да ють від 60 до 70% се -
ред усіх зах во рю вань пе ри фе рич ної нер во вої сис те ми, а ра ди ку ло -
патії зай ма ють від 8 до 10% се ред інших уск лад нень ос те о хо нд ро зу
хреб та, що нерідко приз во дять не тіль ки до тим ча со вої, а й стійкої
втра ти пра цез дат ності. Розрізня ють три ос нов них типів боль о вих
синд ромів: со ма то ген ний (но ци цеп тив ний біль); ней ро ген ний
(нев ро па тич ний біль); пси хо ген ний (пси хо ген ний біль). По пе ре ко -
во-кри жо ва ра ди ку ло патія (ПКР) — один з найбільш важ ких
варіантів вер теб ро ген ных боль о вих синд ромів, який ха рак те ри -
зуєть ся особ ли во інтен сив ним і стійким бо лем, рух ли вості, що заз -
ви чай суп ро вод жуєть ся різким об ме жен ням. Хо ча ра ди ку ло патія
при па дає на част ку близь ко 5% ви падків бо лю в спині, са ме во на
є найбільш час тою при чи ною стійкої втра ти пра цез дат ності. В той
час ко ли у 90% пацієнтів з гост рим бо лем в спині (при вклю ченні
усіх йо го варіантів) він са мостійно про хо дить впро довж 6 тижнів,
не мен ше ніж у 30% осіб з ра ди ку ло патією біль зберігаєть ся на ба га -
то дов ше.
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Най частіша при чи на ПКР — гри жа між хреб це во го дис ка. У мо -
ло до му віці з при чи ни більш ви со ко го внутрішнь о дис ко во го тис ку
пуль поз но яд ро лег ше про ни кає між пош код же ни ми во лок на ми
фіброз но го кіль ця, що обу мов лює частіший роз ви ток дис ко ген ної
ра ди ку ло патії. Грижі міжхреб це вих дисків, здатні комп ре су ва ти
корінець, умов но підрозділя ють ся на три ти пи: ла те ральні (зміщу -
ють ся у бік міжхреб це во го от во ру), па ра медіанні (медіола те ральні)
і се ре динні. У осіб літнь о го віку ра ди ку ло патія частіше вик ли ка на
здав лен ням корінця в об ласті ла те раль ної ки шені або міжхреб це во -
го от во ру внаслідок фор му ван ня ос те офітів, гіперт рофії суг ло бо вих
фа се ток, зв’язок або інших при чин. Рідкісніші при чи ни — пух ли -
ни, інфекції, дис ме та болічні спон ди ло патії — в су куп ності по яс ню -
ють не біль ше 1% ви пад ку ра ди ку ло патії. То му, пи тан ня фізич ної
ре абілітації лю ди ни з ра ди ку ло патіями у по пе ре ко во му відділі
хреб та яв ляєть ся ак ту аль ни ми.

Обґрун ту ван ня та вдос ко на лен ня відо мих ме тодів і ме то дик
фізич ної ре абілітації лю ди ни з ра ди ку ло патіями у по пе ре ко во му
від ділі хреб та.

В ро боті ви ко рис та но за галь новідомі ме то ди досліджен ня: те о -
ре тич ний аналіз та обґрун ту ван ня да них спеціаль ної літе ра ту ри;
спос те ре жен ня; пе да гогічні, ме ди коRбіологічні ме то ди досліджен -
ня; ме то ди ма те ма тич ної ста тис ти ки. 

На ве де на клінічна кла сифікація вер теб ро ген них зах во рю вань
пе ри фе рич ної нер во вої сис те ми та при чин вер теб ро ген но го бо лю,
вик ли ка но го де ге не ра тив ни ми зміна ми хреб та. Предс тав ле на кіль -
кісна та якісна оцінка бо лю, за галь ноRнев ро логічні та спеціальні
ней ро ор то пе дичні ме то ди ки обс те жен ня хво рих з вер теб ро ген ним
боль о вим синд ро мом. Про а налізо ва на клінічна ха рак те рис ти ка
м’язо воRтонічно го та дист рофічно го ура жен ня м’язів та на ве де на
дифе ренційна діаг нос ти ка. При ви раз ності бо лю предс тав ле но ал го -
рит ми ліку ван ня вер теб ро ген ної па то логії та ра ди ку ло патії та мож -
ливі побічні дії та уск лад нен ня.

Роз роб ле на та ап ро бо ва на прог ра ма фізич ної ре абілітації, ос нову
якої скла дає ліку валь на гімнас ти ка з ура ху ван ням ти пу по ру шен ня
осан ки у поєднанні з фізич ни ми впра ва ми, доз во ляє зміцню ва ти
гли бокі м’язи спи ни і ко ри гу ва ти ста тич ний і ди намічний сте ре о -
ти пи хво ро го. У ос новній групі хво рих з ріди ку ло патією в по пе ре -
ково му відділі хреб та, уск лад не ни ми по ру шен ня ми осан ки, прог ра ма
фізич ної ре абілітації спри я ла: збіль шен ню рух ли вості у по пе ре ко во -
му відділі хреб та і в та зос тег но во му суг лобі; змен шен ню боль о во го
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синд ро му; поліпшен ню по каз ників життєдіяль ності. Перс пек ти ви
по даль ших досліджень по ля га ють в підви щенні ефек тив ності прог -
рам фізич ної ре абілітації, спря мо ва них на віднов лен ня біоге о мет -
рич но го профілю ста ти ки у пацієнтів з ра ди ку ло патією у по пе ре ко -
во му відділі хреб та, уск лад не ни ми по ру шен ня ми осан ки.

Ан то нен ко О.С.
ІІІ курс, гру па ПЗ*33,15К спеціальність «Пра воз на в ство», 

ко ледж «Освіта»,
тел. +380964605568, E*mail: oksana.antonenko.991@gmail.com

На у ко вий керівник: Сер дюк Є.В., кан ди дат юри дич них на ук

МЕ ДИЧ НА, ФІЗИЧ НА ТА СПОР ТИВ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ 
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. У ро боті про а налізо ва но сис те му про фесійної ре абі -
літації інвалідів в Ук раїні. Соціаль но*еко номічна інтег рація інвалідів
в суспільство, в то му числі в сфе ру тру до вих відно син. Спи ра ю чись на
досвід провідних країн Євро пи і роз ви ва ю чи влас ну інфра ст рук ту ру,
потрібно будь*яки ми спо со ба ми до по ма га ти, тим хто ць о го пот ре бує,
особ ли во лю дям з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Не мож на за ли ша ти -
ся в сто роні від проб лем, які тур бу ють більшість особ ли вої час ти ни
на се лен ня, бо ко жен з нас мо же до по мог ти. Потрібно ста ти: «Го ло -
сом тих, хто не мо же го во ри ти за се бе».

Summary. The paper analyzes the system of vocational rehabilitation of
disabled people in Ukraine. Socio*economic integration of disabled people in
society, including in the area of labor relations. Based on the experience of
leading countries in Europe and developing its own infrastructure, you should
by all means help to those who need it, especially people with disabilities. Can
not stay away from issues that concern most special part of the population,
because each of us can help. It should become «the voice of those who can not
speak for themselves».

Ак ту альність об ра ної те ми по ля гає у то му, що інтег рація Ук -
раїни в євро пейські струк ту ри пот ре бує но вих підходів до вирішен ня
проб лем лю дей з інвалідністю і но вих рішень в сис темі ме дич ної,
спор тив ної та фізич ної ре абілітації. 

За да ни ми ВО ОЗ, у роз ви ну тих країнах у ре абілітаційних за хо -
дах ма ють пот ре бу 20–25% стаціонар них хво рих і 40–45% хво рих,
які ліку ють ся в ме дич них зак ла дах. Постійний роз ви ток віднов ної
те рапії та ме ди коRсоціаль ної ре абілітації спря мо ва ний на підви щен ня
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якості жит тя хронічних та тяж ких хво рих та на змен шен ня еко но -
мічних вит рат суспільства на ут ри ман ня лю дей з об ме же ни ми мож -
ли вос тя ми.

Корінні зміни, що відбу ва ють ся у підхо дах до виз на чен ня та ви -
рішен ня проб лем інвалідності у дер жавній політиці, зу мо ви ли по си-
лен ня ре абілітаційної спря мо ва ності, фор му ван ня ме режі ре абілі -
таційних зак ладів, роз ви ток рин ку технічних за собів ре абілітації.
В Ук раїні вже ство ре но за ко но дав чоRнор ма тив не підґрун тя сис те -
ми про фесійної ре абілітації інвалідів, зок ре ма, прий ня то за ко ни
«Про ре абілітацію інвалідів в Ук раїні», «Про ос но ви соціаль ної за -
хи ще ності інвалідів в Ук раїні».

Здо бут тя інваліда ми про фесійної освіти без кош тов не і пов’яза не
з цим обс лу го ву ван ня відповідно до індивіду аль ної прог ра ми ре абі -
літації інваліда дер жа ва га ран тує стат тею 38 За ко ну Ук раїни «Про
ре абілітацію інвалідів в Ук раїні». План дій Ра ди Євро пи, зат ве р д же ний
Коміте том Міністрів Ра ди Євро пи 5 квітня 2014 ро ку на 961Rму за -
сіданні постійних предс тав ників міністрів, виз нає освіту як ос нов -
ний еле мент, що га ран тує соціаль не вклю чен ня та осо бис ту не за -
лежність для всіх лю дей, у то му числі для лю дей з інвалідністю [1, с. 3].
Сто сов но освіти Ра да Євро пи та дер жа виRчле ни ма ють намір: 

1. Га ран ту ва ти всім лю дям не за леж но від гру пи інвалідності
рівний дос туп до освіти. 

2. За о хо чу ва ти без пе ре рв не нав чан ня про тя гом усь о го жит тя
осіб з інвалідністю. 

3. Спри я ти зміні соціаль них ус та но вок і мен таліте ту у дітей по
відно шен ню до інвалідів. Про тя гом 2009–2015 років чи сельність
інвалідів в Ук раїні, які нав ча ють ся у ви щих нав чаль них зак ла дах
I–IV рівнів ак ре ди тації, зрос ла з 6,1 тис. осіб у 2008 р. до 9,7 тис.
осіб у 2016 році, тоб то цей по каз ник збіль шив ся на 59%, що є по зи тив -
ною тен денцією. Пи то ма ва га інвалідівRсту дентів ви щих нав чаль них
зак ладів у чи сель ності до рос лих інвалідів за період 2009–2015 рр.
та кож де що зрос ла: з 0,5% у 2009 р. до 0,9% у 2015 р. 

Єди ний ви щий нав чаль ний зак лад інтег ро ва но го ти пу, відкри -
тий для мо лоді не од на ко во го рівня підго тов ки, ди фе ренційо ва них
соціаль них мож ли вос тей і різно го ста ну здо ров’я є Універ си тет
«Ук раїна».

Та кож в Ук раїні є за хо ди з фізкуль тур ноRспор тив ної ре абі лі та ції
інвалідів, які про во дять ся відповідно до За ко ну Ук раїни «Про ре абі -
літацію інвалідів», За ко ну Ук раїни «Про фізич ну куль ту ру і спорт»,
Ука зу Пре зи ден та Ук раїни від 06.04.2014 № 290 «Про за хо ди що до
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фізкуль тур ноRспор тив ної ре абілітації інвалідів та підтрим ки па ра -
олімпійсь ко го ру ху в Ук раїні.

Що ро ку кількість інвалідів за лу че них до за нять фізкуль тур -
ноRспор тив ною ре абілітацією ста но вить близь ко 1800 осіб, з них
300 осіб бе руть участь у ре абілітаційноRспор тив них збо рах для ін ва -
лідів, май же 600 осіб бе руть участь у все ук раїнсь ких оз до ров чих та -
бо рах, близь ко 900 осіб бе руть участь у та бо рах фізкуль тур ноRспор -
тив ної ре абілітації інвалідів. 

По каз ни ка ми ефек тив ності ре алізації за ходів, пе ред ба че них
в рам ках ць о го нап ря му є: кількість ство ре них ро бо чих місць та чи -
сельність пра цю ючих інвалідів. Ре алізація вка за них за ходів спри я тиме
ство рен ню в Ук раїні комп ле кс ної ефек тив ної сис те ми про фесійної
ре абілітації інвалідів, яка дасть змо гу підви щи ти рівень зай ня тості
та кон ку рен то сп ро мож ності осіб з інвалідністю на рин ку праці та
прис ко ри ти інтег рацію цієї ка те горії на се лен ня у суспільство.

Про тя гом ХХІ століття у світі відбу ли ся суттєві зміни що до
став лен ня суспільства до проб лем з інвалідності і влас не са мих ін -
валідів. Сь о годні виз наєть ся рівність прав інвалідів на пов ноцінне
жит тя в суспільстві, а відтак дер жа ва ми ство рю ють ся ре альні умо ви
для якісної екс пер ти зи життєдіяль ності, ре абілітації та соціаль ної
інтег рації інвалідів. Ад же вирішен ня цієї проб ле ми знач ною мірою
виз на чає ступінь соціаль но го бла го по луч чя як на се лен ня в ціло му,
так і найбільш враз ли вих йо го груп. ВрештіRрешт, успішне вирі -
шен ня цієї ме ди коRсоціаль ної проб ле миRце вик лик су час ності, що
зу мов ле ний кри зо вим ста ном еко номіки та за го ст рен ня пи тань збе -
ре жен ня і відтво рен ня тру до вих ре сурсів дер жа ви.

Безс ме рт на Жан на Во ло ди мирівна
сту де нт ка магістра ту ри спеціаль ності «Фізич на ре абілітація», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва E*mail:
bezsmertnaya*zhanna@yandex.ua

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПРОГ РА МИ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ РАН НЬ О ГО ВІКУ 

ІЗ СИНД РО МОМ РОЗ ЛА ДУ РУ ХО ВИХ ФУНКЦІЙ

Ано тація. Те зи прис вя чені особ ли вос тям комп ле кс ної прог ра ми
фізич ної ре абілітації дітей ран нь о го віку із синд ро мом роз ла ду ру хо вих
функцій. Зап ро по но ва но комп ле кс ну прог ра му фізич ної ре абілітації,
яка скла да ла ся із ма са жу, ліку валь ної фізич ної куль ту ри, роз роб ле ної
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ме то ди ки гідрокіне зо те рапії й ігро те рапії. Фор му ва ла ся з ура ху ван -
ням індивіду аль них особ ли вос тей дітей та за без по се редньої парт -
нерсь кої участі батьків та за лу чен ня усіх членів ро ди ни, пе ред ба ча ла
конт роль якості та ефек тив ності ко рекції. До пов не но та роз ши ре но
те о ре тичні відо мості що до ос нов них тен денцій фізич ної ре абілітації
дітей ран нь о го віку із синд ро мом роз ла ду ру хо вих функцій, про а налізо -
ва но та сис те ма ти зо ва но дані на у ко вих дже рел за те мою досліджен -
ня. Роз роб ле но та обґрун то ва но комп ле кс ну прог ра му фізич ної ре -
абілітації дітей з ура ху ван ням сту пе ня тяж кості ура жен ня,
конк ре ти зо ва но фор ми взаємодії з бать ка ми.

Annotation. The theses features a comprehensive program dedicated of
physical rehabilitation of infants with a syndrome of disorders of motor func-
tions. The complex program of physical rehabilitation included massage,
therapeutic physical training. The methods of hydrotherapy, game training were
developed. One of the priorities of the complex physical rehabilitation program
was to take into account personal abilities of children and to involve family
members in active partnership. Theoretical sheets concerning the basic direc-
tions of physical rehabilitation of the early age children with a motor functions
disorder syndrome are added and expanded; the data of references behind
a research theme is analyzed and systematized. The complex program of child -
ren physical rehabilitation was developed and reasoned. The lesion severity
extent was taken into account, the forms of parents interaction were concretized.

На су час но му етапі в Ук раїні спос терігаєть ся тен денція до
зрос тан ня кіль кості дітей із зах во рю ван ня ми, що суп ро вод жу ють ся
роз ла да ми ру хо вих функцій, зу мов ле ни ми різни ми не га тив ни ми
чин ни ка ми, які діяли на нер во ву сис те му ди ти ни. За да ни ми Цент -
ру ме дич ної ста тис ти ки МОЗ Ук раїни за 2015 рік пе ре важ ну час ти -
ну дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми до 16 років ста но ви ли діти
з па то логією са ме нер во вої сис те ми [1; 3]. 

У зв’яз ку з інваліди зу ю чи ми об ме жен ня ми життєдіяль ності
особ ли во го на у ко во го та прик лад но го зна чен ня на бу ває ор гані за -
ція ко рекційних за нять дітей ран нь о го віку із синд ро мом роз ла ду
ру хо вих функцій. З’ясо ва но не дос татність те о ре тич них да них та
прак тич них ре ко мен дацій прис вя че них роз роб лен ню ре абіліта цій -
них прог рам роз вит ку мо то ри ки з ура ху ван ням ди фе ренційо ва них
кри теріїв та підходів, ор ганізації життєдіяль ності для оп ти маль ної
ре алізації по тенціалу дітей [2; 3].

Вста нов ле но, що індивіду аль но підібрані комп лек си ліку валь ної
фізич ної куль ту ри ра зом з інши ми тра диційни ми ме то да ми ре абілі -
тації на да ють ко рекційно го впли ву для дітей ран нь о го віку, да ють
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змо гу за побігти або мінімізу ва ти про я ви ру хо вих дис функцій, при -
зу пи ня ють прог ре су ван ня зах во рю ван ня та пок ра щу ють пси -
хофізич ний стан [1; 2; 3]. 

Під час роз роб ки комп ле кс ної прог ра ми фізич ної ре абілітації ке -
ру ва ли ся нас туп ни ми прин ци па ми: у ході фор му ван ня ме ти за нят тя
дот ри му ва ли ся прин ци пу он то ге не тич ної послідов ності — роз ви -
ток ру хо вих функцій за схе мою, яка відповідає ета пам ста нов лен ня
ло ко моцій здо ро вої ди ти ни; бать ки дітей — ос новні парт не ри, вчи -
телі; пра виль на сис те ма оціню ван ня та парт нерсь ка співпра ця спри -
я ють мак си мальній ефек тив ності про це су фізич ної ре абілітації. 

Спеціаль но роз роб ле на прог ра ма фізич ної ре абілітація має со -
ціаль ний нап рям, пси хо логічне та пе да гогічне спря му ван ня, скла да -
ється із ма са жу, ЛФК (реф лек тор них, за галь но роз ви валь них, ко рек -
ційних вправ), роз роб ле них ме то дик гідрокіне зо те рапії, ігро те рапії
та ма са жу. За нят тя про во ди ли про тя гом дня: на спеціальні ко рек -
ційні впра ви відво ди ли 25% ча су, на за галь ноRроз ви вальні впра ви
25%, на гідрокіне зо те рапію — 10%, на ігро те рапію — 40%. Ма саж
ви ко ну ва ли кур са ми по 10–15 про це дур че рез 1,5–2 місяці. 

Прог ра ма фізич ної ре абілітації спря мо ва на на нор малізацію
м’язо во го то ну су та здійснен ня конт ро лю над зміне ним то ну сом
м’язів, над гальмівним впли вом тонічної реф лек тор ної ак тив ності,
пок ра щен ня ста ну пси хо е моційної сфе ри, що спри я ти ме кра що му
роз вит ку за галь ної та дрібної мо то ри ки дітей. 

Важ ли ви ми за со ба ми ліку ван ня по винні бу ти ре абілітаційні за -
хо ди, істот ни ми скла до ви ми яких є різні фор ми ліку валь ної фізич ної
куль ту ри. У пре зен то ваній прог рамі зас то со ву ва ли за галь но роз ви -
ва ючі (реф лек торні, па сивні, па сив ноRак тивні, ак тивні за до по мо гою,
ак тивні), ко рекційні впра ви ліку валь ної фізич ної куль ту ри, ліку -
ван ня по ло жен ням. Про ве ден ня за нять з кіне зо те рапії здійсню ва ли
в ігровій формі, мак си маль не роз ши рен ня ра мок об ме же них ру хо -
вих мож ли вос тей відбу ва ло ся за ра ху нок ви ко рис тан ня до поміж -
них спеціаль них прист роїв (хо дунків, стільців, сто яків) [1; 3].

Зап ро по но ва на комп ле кс на прог ра ма фізич ної ре абілітації
відрізня ла ся від стан да рт них, тра диційних прог рам тим, що да ла
змо гу фор му ва ти ме ту ре абілітаційно го про це су з ура ху ван ням ди -
фе ренційо ва но го підхо ду до вирішен ня проб ле ми ре абілітації дітей
із різним сту пе нем тяж кості роз ладів ру хо вих функцій.

Спеціаль но роз роб ле на комп ле кс на прог ра ма фізич ної ре абілі -
тації за умо ви сис те ма тич но го зас то су ван ня дає змо гу за без пе чи ти
пос ту по ву, дос туп ну, сис те ма тич ну, індивіду аль ну мо дель ре абілі -
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таційної прог ра ми дітей ран нь о го віку із синд ро мом роз ла ду ру хо -
вих функцій, сприяє пок ра щен ню функціону ван ня опор ноRру хо -
во го апа ра ту, м’язо вої сис те ми та пси хо е моційної сфе ри дітей, що
умож лив лює роз ви ток ру хо вих функцій за прин ци пом он то ге не -
тич ної послідов ності, ор ганізацію життєдіяль ності для оп ти маль -
но го мо тор но го та осо бистісно го роз вит ку, мож ливість фор му ван ня
аль тер на тив но го пе реміщен ня та вер ти калізації ди ти ни, профілак -
ти ку ту го рух ли вості та конт рак тур у суг ло бах кінцівок.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ РЕ ГУ ЛЯЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬ НО ГО СТА НУ
ЛЮ ДИ НИ СТРУК ТУ РО ВА НОЮ ВО ДОЮ

Ано тація. Те за прис вя че на екс пе ри мен таль но му досліджен ню
особ ли вос тей ви ко рис тан ня во ди, що при ве де на до струк ту ро ва но го
ста ну елект ро ак ти вацією та до да ван ням ко ра ло во го кальцію
«Coral*Mine» для ре гу ляції функціональ но го ста ну лю ди ни. Та ка во да
за ос нов ни ми на яв ни ми фізи ко*хімічни ми ха рак те рис ти ка ми від по -
відає воді, що містить ся у кліти нах ор ганізму лю ди ни. Розг ля да ють ся
мож ли вості ко ри гу ван ня і нор малізації кис лот но*луж но го ба лан су ор -
ганізму та ак ти вації енер го по тенціалу за до по мо гою вжи ван ня
струк ту ро ва ної во ди. Прог ра ма прийо му струк ту ро ва ної во ди націле -
на не тіль ки на ко рекцію кис лот но*луж но го ба лан су ор ганізму, але
й на підви щен ня по каз ників ру хо вої ак тив ності досліджу ва них осіб.
То му, сис те ма тич не ви ко рис тан ня струк ту ро ва ної во ди мо же бу ти
ефек тив ним рішен ням проб ле ми за без пе чен ня про це су віднов лен ня та
зміцнен ня оп ти маль но го ста ну лю ди ни.
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Annotation. Abstracts is devoted to the experimental study features the
use of water brought to a structured state elektroaktyvatsiyeyu and adding
coral calcium «Coral*Mine» for the regulation of human functional state.
Such water is available for the main physical and chemical characteristics
meet the water contained in the cells of the human body. The possibilities of
adjusting and normalizing acid*alkaline balance of the body and the activation
energy potential through the use of structured water. The program receiving
structured water is aimed not only at correcting acid*base balance of the
body, but also to improve the performance of motor activity studied individuals.
Therefore, the systematic use of structured water can be an effective solution
to ensure the recovery process and strengthening of optimal human condition.

Струк ту ро ва на во да — це біологічно ак тив на ре чо ви на, яка на -
бу ла особ ли вих енер гоінфор маційних, фізікоRхімічних та ліку валь -
ноRвіднов них влас ти вос тей при ве ден ням до та ко го ста ну про це сом
елект ро ак ти вації при ла домRелект ро ак ти ва то ром «АПR1» та до да -
ван ням ко ра ло во го кальцію «CoralRMine». Та ка во да за ос нов ни ми
на яв ни ми фізи коRхімічни ми ха рак те рис ти ка ми відповідає воді, що
містить ся у кліти нах ор ганізму лю ди ни. Cтрук ту ро ва на во да впли -
ває на про цес ре гу ляції кис лот ноRлуж ної рівно ва ги, змінює про це -
си обміну ре чо вин, функціональ ної діяль ності ске лет ноRм’язо вої,
ди халь ної, сер це воRсу дин ної, ен док рин ної сис тем. Під час дослі -
джен ня вимірю ва лись по каз ни ки ста ну та аналізу ва лись їх зміни до
та після прийо му во ди. Вимірю ван ня відбу ва ло ся зран ку та вве чері,
тоб то пе ред і після нав чан ня в універ си теті досліджу ва них, що
відбу ва лось згідно вста нов ле ної нав чаль ної прог ра ми. У досліджен -
нях взя ли участь сту ден ти різних курсів нав чан ня. За вис нов ком
ме дич ної екс пер ти зи всі во ни бу ли прак тич но здо рові, але під час
обс те жень відміча лись на явні оз на ки ас тенічно го по ру ше но го ста -
ну. Досліджен ня відбу ва лись щод ня про тя гом 20 днів крім су бо ти та
неділі. Спо чат ку дослідни ком вимірю вав ся «рН» зви чай ної пит ної
бу тиль о ва ної во ди, а далі во на за ли ва лась у спеціаль ний елект ро ак -
ти ва тор во ди, в кіль кості приб лиз но до 1200–1300 мл. Після ць о го
че каємо 30 хв по ки во да струк ту руєть ся не обхідним для нас чи ном,
тоб то пов ноцінно відбу деть ся про цес елект ролізу. Після чо го от ри мує -
мо «жи ву» і «мерт ву» во ду в об’ємі: аноліта 200–300 мл, а ка то лі ту
800–1000 мл. Та кож не обхідно виміря ти час то ту серд це вих ско ро чень
та ар теріаль ний тиск у досліджу ва но го та про вес ти з ним ру хо вий
тест «Тонічна ак тивність м’язо вої сис те ми», де вимірюємо — за -
галь ний час ру хо вої ак тив ності, кількість та кут підйомів рук. Потім
вимірюємо вод не вий по каз ник «рН» сли ни при ла домRвимірю ва чом
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«PHR200». Ко ли час елект ролізу за вер шив ся от ри муємо 800–1000 мл
струк ту ро ва ної «жи вої» та 200–300 мл «мерт вої» во ди, далі до даємо
ко ра ло во го кальцію «CoralRMine» та пе ре ли ваємо от ри мані роз чи -
ни у дві скляні ємності та вимірюємо «рН» струк ту ро ва ної во ди.
Потім досліджу ва ний прий має 200 мл во ди та че рез 20 хв знов ви -
мірюєть ся «рН» сли ни. На ми ре ко мен дуєть ся що ден но вжи ва ти та -
ку во ду в об сязі 800 мл.

За весь період про ве ден ня досліджень спос теріга лись по зи -
тивні зміни по каз ників ста ну досліджу ва них осіб. Збіль ши лась
кількість підйомів рук та ча су ру хо вої ак тив ності у тесті «Тонічна
ак тивність м’язо вої сис те ми», яка в біль шості днів при вимірю ванні
при па да ла на вечір. Тоб то, про а налізу вав от ри мані на ми се редні
по каз ни ки обс те же них осіб після 20 днів прийо му струк ту ро ва ної
во ди мож на бу ло спос теріга ти не ха рак терні зміни по каз ників
у тесті. Зда ва лось би, що заз ви чай діяльність на про тязі дня по вин на
бу ла не га тив но впли ну ти на ре зуль тат у тесті, але все ж та ки ми
відміти ли про ти леж ний ре зуль тат. Крім то го не обхідно вка за ти на
знач не пок ра щен ня вод не во го по каз ни ка «рН» сли ни при вимірю -
ванні зран ку. У час ти ни обс те жу ва них бу ла змен ше на кількість сер це -
вих ско ро чень, що най частіше спос теріга лось при вимірю ванні зран -
ку. У досліджу ва них осіб в про цесі екс пе ри мен ту ста ла відміча тись
приємна бадь орість тіла і з’яв ля лась впев неність в своїх си лах, а де які
учас ни ки відміча ли, що їх сли на ста ла більш розрідже ною. Та кож на -
ми спос теріга лась знач на різни ця се редніх по каз ників між вимірю ван -
ня ми зран ку та вве чорі, нап рик лад мінімаль ний час ру хо вої ак тив -
ності — 1 хв 5 сек, кількість підйомів рук бу ла 5, але після вжи ван ня
струк ту ро ва ної во ди, се редні по каз ни ки «рН» сли ни пок ра щи лись на
0,2 умов ної оди ниці зран ку ніж вве чері. Ця різни ця в де я ких вімірю -
ван нях по каз ників не відміняє то го, що всім відміче ним на ми змінам
цих по каз ників мож на зав дя чу ва ти ви ко рис таній на ми прог рамі.

Під час досліджен ня ми ми спос теріга ли нез ви чай не ру хо ве яви -
ще, що про я ви ло ся у од но го із досліджу ва них ду же ве ли ким збіль -
шен ням кіль кості підйомів рук про тя гом всь о го екс пе ри мен ту, а на
8 день вве чері до сяг ло сво го найбіль шо го мак си му му — кількість
підйомів рук скла ло 255 разів. Мож на при пус ти ти, що в про цесі ви -
ко нан ня цих рухів — підйомів рук — ак тивізу ють ся віднов лю вальні
про це си в ор ганізмі цієї лю ди ни. Після про ве де но го ць о го екс пе ри -
мен ту пе ред на ми пос та ло ба га то не зро зумілих за пи тань, але мож на
сподіва ти ся, що в по даль ших досліджен нях «за навіса» невідо мості
бу де привідкри та. То му не обхідні по дальші досліджен ня, зок ре ма,
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ви в чен ня мож ли вості роз вит ку фізич них якос тей при пев них по каз -
ни ках кис лот ноRлуж но го ба лан су ор ганізму спор тсменів; мож ливі
зміни ць о го по каз ни ка при різних трав мах опор ноRру хо во го апа ра ту
та ре абілітація після цих травм за до по мо гою струк ту ро ва ної во ди.

Бон дар Н.А.
6*й курс, ЗФР*61/15м гру па, спеціальність «Фізич на ре абілітація», 

Універ си тет «Ук раїна». 
На у ко вий керівник: Ко ва лен чен ко В.Ф., 

кан ди дат ме дич них на ук, до цент

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ 
ДЛЯ ПІДЛІТКІВ ЗІ СКОЛІОЗОМ

Ано тація. У те зах розк ри та проб ле ма сколіозу у підлітків. Розг -
ля нуті ос новні фор ми де фор мації сколіозу, профілак тичні за хо ди що до
пра виль ної ор ганізації жит тя. Вка зані три ета пи ліку ван ня сколіозу.
Вплив фізич но го на ван та жен ня при сколіозі.

Клю чові сло ва: сколіоз, фор ми де фор мації, ліку ван ня сколіозу.
Annotation. The theses deals with the problem of scoliosis in adolescents.

The basic form of scoliosis deformity, preventive measures for the proper
organization of life. These three stages of treatment of scoliosis. Effect of exer-
cise in scoliosis.

Keywords: scoliosis, shape deformity, scoliosis treatment.
Проб ле ма де фор мації ске ле ту у дітей та підлітків в усі ча си бу -

ла ак ту аль ною. Нез ва жа ю чи на бурх ли вий роз ви ток на у ки і тех -
ніки, проб ле ма де фор мацій ске ле ту не ли ше не бу ла виріше на, але
і навіть погірши лась. Ак ту альність да ної проб ле ми та кож обу мов -
ле на ран нь ою по я вою де фор мацій ске ле ту. Так впер ше виділе на
вер теб ро ге на па то логія у 95,3% дітей ви ни кає в віці 12–13 років, що
обу мов ле но по ру шен ням фізич но го роз вит ку в пу бер тат но му
періоді і пов’яза но з асинх ронізацією і дис ба лан сом в дії ста те вих
гор монів. По ру шен ня пос та ви ви ни кає у 51,3% дітей. За досліджен -
ня ми 2002 ро ку, в Києві сколіотич на хво ро ба ура жає до 14% шко -
лярів, 1% з цієї гру пи ма ють стійку тен денцію до прог ре су ван ня
і ви ма га ють про ве ден ня спеціаль но го ліку ван ня.

От же, проб ле ма де фор мацій ске ле ту є ду же ак ту аль ною в су час-
но му суспільстві і пот ре бує по шуків но вих ме тодів ліку ван ня і про -
філак ти ки.

Ме та по ля гає у ви яв ленні ефек тив ності різних ре абілітаційних
прог рам при сколіозі у підлітків.

280

Секція ІIІ Медична, фізична та спортивна реабілітація  



281

Термін сколіоз (грец. «scolios» — кри вий) поз на чає стійке бічне
відхи лен ня хреб та від нор маль но го вип рям ле но го по ло жен ня. Наш
хре бет скла даєть ся з п’яти відділів та 33–34 хребців, хре бет ний
стовп має чо ти ри при род них ви ги ни, за ра ху нок чо го відбу ваєть ся
зни жен ня на ван та жен ня на хре бет і за без пе чуєть ся йо го рух ливість. 

За фор мою де фор мації розрізня ють:
C-подібний сколіоз: фор ма вик рив лен ня на га дує бук ву «C». Це

так зва на прос та ду га. Як пра ви ло, ве ли чи на її не пе ре ви щує 1–2 сту -
пе ня. Відповідно нап рям ку вер ши ни бук ви C виділя ють пра вобіч -
ний і лівобічний сколіоз.

Ло калізація сколіозу виз на чаєть ся ділян кою хреб та, на рівні
яко го пе ре бу ває вер ши на ду ги. В за леж ності від ло калізації виділя -
ють СRоб раз ний по пе ре ко вий, груд ний, гру доRпо пе ре ко вий, ший -
ний, ший ноRгруд ний сколіоз.

S-подібний сколіоз: дві і біль ше дуг у фрон тальній пло щині
фор му ють SRподібну де фор мацію. Заз ви чай це 3–4 ступінь вик рив -
лен ня хреб та.

Фор ма (C-, S-об раз на, пра воR, лівобічний сколіоз) виз на чає під -
бір вправ для бо роть би з де фор мацією.

Ліку ван ня сколіозу по чи наєть ся з профілак тич них за ходів що -
до пра виль ної ор ганізації жит тя. Сю ди вхо дять ор ганізація ро бо чо -
го прос то ру (щоб на ро бо чо му місці хво рий сколіозом не су ту лив ся
і не пе ре ван та жу вав хре бет ний стовп), ор ганізація сну (м’яка по -
стіль про ти по ка за на), пра виль не хар чу ван ня, ре гу лярні про гу лян ки
пішки. Все це ко рис но і для профілак ти ки сколіозу.

Заз ви чай ліку ван ня сколіозу скла даєть ся з трь ох етапів: ак тив -
ний вплив на вик рив лен ня, вип рав лен ня вик рив лен ня, закріплен ня
пра виль но го по ло жен ня хреб та. Третій етап най важ чий. Розс лаб лені
або вза галі не пра цю ючі м’язи спи ни не обхідно тре ну ва ти за до по -
мо гою спеціаль ної ліку валь ної гімнас ти ки, ма са жу, елект рос ти му -
ляції, які приз на чає фахівець в за леж ності від сту пе ня зах во рю ван ня
і ха рак те ру сколіозу у да но го хво ро го. Фізичні на ван та жен ня є ос нов -
ни ми кон сер ва тив ни ми ме то да ми ліку ван ня. ЛФК мо же варіюва ти
від лег кої гімнас ти ки до за нять на тре на же рах за індивіду аль ною
прог ра мою. Фізичні на ван та жен ня до по ма га ють поліпши ти стан
м’язів і зв’яз ко во го апа ра ту поліпши ти гнучкість пос та ву зня ти бо -
ль ові відчут тя. На до по мо гу при хо дить пла ван ня, тре ну ван ня рів но-
ва ги, нав чан ня хво ро го сколіозом прийо мам розс лаб лен ня хреб та
та м’язів спи ни. Фор му ван ня пра виль ної пос та ви при ліку ванні
сколіозу нор малізує ро бо ту внутрішніх ор ганів.
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Бор бен чук Ка те ри на Ігорівна, 
асис тент ка фед ри фізич ної ре абілітації 
Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни, 

katya0636186231@gmail.com

ВПЛИВ ФІЗИЧ НИХ НА ВАН ТА ЖЕНЬ 
НА ДІТЕЙ СТАР ШО ГО ДОШКІЛЬ НО ГО ВІКУ 

З ВА ДА МИ ЗО РУ

Ано тація. Інвалідність виз на чаєть ся ви хо дя чи з ви ду хво ро би очей
або їх трав ми, ви ра же ності і стійкості по ру шень, тоб то чи мож ли во
нада лі віднов лен ня функції зо ру чи ні. Крім то го, виз на ча ють ся фізичні та
соціальні об ме жен ня, які нак ла да ють ся на лю ди ну в зв’яз ку із зах во рю -
ван  ням або трав мою зо ро во го апа ра ту. Виз нан ня лю ди ни інвалідом по
зо ру здійснюєть ся спеціаль ною екс пер ти зою, яка про во дить ся спеці аль-
ним і лі цен зо ва ним для да но го ви ду діяль ності дер жав ним ор га  ном. Ви -
хо дя чи з роз роб ле них кри теріїв зни жен ня гост ро ти зо ру і роз ла ди зо -
ро вих функцій.

Annotation. Disability is determined coming from the type of an eye or their
trauma, expressed and firmness of violations illness, id est how maybe in
future proceeding in the function of sight or not. Physical and social limita-
tions that is laid on a man in connection from a disease or trauma of visual
vehicle are in addition, determined. Confession of man by an invalid on sight
comes true by the special examination that is conducted by the special and
licensed for this type of activity by a public organ. Coming from the worked
out criteria of decline of sharpness of sight and disorders of visual functions.

У плані зо ру об ме жен ня життєдіяль ності — це один з провідних
кри теріїв оцінки інвалідності. Життєдіяльність мо же бу ти об ме же на
в до сить ши ро ких ме жах, то му для точ ної ха рак те рис ти ки виділені
три виз на чальні кри терії тяж кості при об ме жен нях пер шо го сту пе -
ня лю ди на здат на са мостійно здійсню ва ти звич ну діяльність, але
при ць о му мо же відчу ва ти певні труд нощі — вит ра чаєть ся біль ше
ча су на звичні дії, або лю дині до во дить ся ви ко рис то ву ва ти до по між -
ні за со би для ви ко нан ня дій. При об ме жен нях дру го го сту пе ня не -
обхідна до по мо га сто ронніх лю дей або потрібне ство рен ня особ ли -
вих умов для діяль ності, по ру шен ня здо ров’я. Об ме жен ня треть о го
сту пе ня — це пов на нез датність хво ро го здійсню ва ти звич ну жит -
тєдіяльність, він пот ре бує постійної до по мо ги інших лю дей.

Вплив до зо ва них фізич них на ван та жень різно го си ло во го ха рак -
те ру на стан ос нов них зо ро вих функцій у дітей стар шо го дошкіль -
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но го віку з по ру шен ня ми зо ру виз на че но, що найбільш спри ят ли -
вий вплив на ор ган зо ру роб лять впра ви на вит ри валість помірної
інтен сив ності при пуль со во му ре жимі 130–150 уд. хв.

Роб ля чи впра ви си ло во го ха рак те ру на гост ро ту цент раль но го
зо ру, межі пе ри фе рич но го зо ру і внутрішнь о оч ний тиск у лю дей
з ва да ми зо ру, слід при пи ня ти при пер ших оз на ках зни жен ня пра -
цез дат ності (на 3–5%).

Для очей ви ко рис то ву ють різні фор ми за нять з фізич ної куль -
ту ри, і перш за все в струк ту ру фізкуль тхви ли нок. Ви ко нан ня за -
галь но роз ви ва ю чих вправ у поєднанні з ру ха ми очей ма ло за галь -
нозміцню ючий вплив на ор ганізм ос лаб ле ної ди ти ни, ви ко нує
профілак тич ну, тре ну ю чу і відбу дов ну функцію для очей.

Гімнас ти ка для очей спри я ла більш швид ко му віднов лен ню
пра цез дат ності, ефек тив но му зас воєнню нав чаль но го ма теріалу,
ак ти візації, вправі і віднов лен ня зо ру при ко со окості і амбліо -
пії. Іміта ційні дії очи ма, го ло вою в суп ро воді віршів по зи тив но
поз нача ли ся на емоціях дітей, діяль ності очей, ак тив ності ди ти ни
в ціло му.

Рух ливі ігри для дітей з по ру шен ням зо ру ма ють ве ли чез не зна -
чення на роз ви ток збе ре же них функції, на ви чок орієнту ван ня у прос-
торі, вдос ко на лен ня рухів, вміння біга ти, стри ба ти, ме та ти.

При ви борі ігор слід вра хо ву ва ти вікові особ ли вості дітей, їх
роз ви ток, фізич ну підго тов леність, зо рові по ру шен ня.

У мо мент по яс нен ня гри дітям кра ще зна хо ди ти ся в то му стані,
з яко го гра по чи наєть ся. Пе да гог по ви нен сто я ти так, щоб йо го доб -
ре ба чи ли й чу ли діти. При ор ганізації рух ли вих ігор не мож на ши -
ку ва ти дітей об лич чям до сон ця або вікон. Яск ра ве світло «сліпить»
дітей, ува га їх розсіюєть ся. По чи на ти гру по умов но му сиг на лу (свис -
ток, оп леск, ко ман да, удар в бу бен та інше), про що заз да легідь діти
по пе ред жа ють ся. Під час гри уваж но сте жи ти за по ведінкою тих,
що гра ють, за дот ри ман ням пра вил гри. У про цесі гри ро би ти зу -
пин ки для то го, щоб зня ти нап ру гу, уник ну ти пе рев то ми, ви ко рис -
то ву ю чи цей час для аналізу гри.

Та кож по ка зан ням до ма са жу є такі зах во рю ван ня: трав ма очей,
опік об лич чя та очей, конт рак ту ра і су до ми м’язів ока, хронічні за -
пальні зах во рю ван ня, вік, за тяж ний ка та раль ний кон’юнк тивіт, по -
чат ко ва стадія па ренхіма тоз но го ке ра ти ту, скле рит, по мутніння
рогівки, криш та ли ка і скло вид но го тіла, трав ма тич на ка та рак та,
гла у ко ма, ке ра талгія, ка та рак та, нев ралгія в об ласті оч ниці, сль о зо -
те ча, се роз ний те нотіт, після плас тич них опе рацій.
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В да ний час в оф таль мо логічній прак тиці зас то со ву ють місце -
вий ма саж, який на дає без по се редній вплив на хво рий ор ган — око,
і сег мен тар ноRреф лек тор ний ма саж для за галь но го впли ву на ор га -
нізм, на йо го цент раль ну і ве ге та тив ну нер во ву сис те му для піднят -
тя за галь но го то ну су ор ганізму, підви щен ня опірності і прис то сов -
ності йо го для бо роть би з місце вим па то логічним про це сом в оці. 

Вик люк Вікторія Ва леріївна
2 курс, спеціальність «Мар ке тинг» Універ си те ту «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Іва но ва Ка те ри на Іванівна, стар ший вик ла дач

ФІЗИЧ НА ТА СПОР ТИВ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ 
ДІТЕЙ ІНВАЛІДІВ

Ано тація. В те зах розг ля да ють ся пи тан ня ре абілітації дітей*ін -
ва лідів, адап тації та ком пен сації їх в суспільстві.

Клю чові сло ва: інвалід, ре абілітація.
Annotation. In theses deals with the rehabilitation of disabled children

adapt and compensate for them in society.
Keywords: disability, rehabilitation.
На жаль в інвалідності ніхто не заст ра хо ва ний. Ко жен з лю дей

мо же ста ти або на ро ди тись лю ди ною з об ме же ни ми мож ли вос тя -
ми. Най го ловніше у цій си ту ації не по ки да ти лю ди ну, а про дов жу -
ва ти бо ро ти ся. 

За ста тис тич ни ми да ни ми, на да ний час в Ук раїні налічуєть ся
близь ко 2,5 млн. інвалідів, у то му числі 122,6 тис. дітейRінвалідів.
Част ка осіб цієї ка те горії в за гальній струк турі на се лен ня ста но вить
близь ко 5 відсотків.

Інвалід — це осо ба зі стійким роз ла дом функцій ор ганізму, зу -
мов ле ним зах во рю ван ням, трав мою (її наслідка ми) або врод же ни -
ми ва да ми ро зу мо во го чи фізич но го роз вит ку, що приз во дить до об -
ме жен ня нор маль ної життєдіяль ності, вик ли кає в осо би пот ре бу
в со ціальній до по мозі і по си ле но му соціаль но му за хисті, а та кож
ви ко нан ня з бо ку дер жа ви відповідних за ходів для за без пе чен ня її
за ко но дав чо виз на че них прав.

Ди ти наRінвалід — це осо ба віком до 18 років (пов ноліття) зі стій -
ким роз ла дом функцій ор ганізму, зу мов ле ним зах во рю ван ням, трав -
мою (її наслідка ми) або врод же ни ми ва да ми ро зу мо во го чи фізич но го
роз вит ку, що приз во дить до об ме жен ня нор маль ної життєдіяль ності
та вик ли кає не обхідність на дан ня їй соціаль ної до по мо ги і за хис ту.
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В свою чер гу, інвалідність — це міра втра ти здо ров’я та об ме -
жен ня життєдіяль ності, що пе реш код жає або поз бав ляє конк рет ну
осо бу здат ності чи мож ли вості здійсню ва ти діяльність у спосіб та
в ме жах, що вва жа ють ся для осо би нор маль ни ми за леж но від віко -
вих, ста те вих, соціаль них і куль тур них фак торів.

Ре абілітація інвалідів — це сис те ма ме дич них, пси хо логічних,
пе да гогічних, фізич них, про фесійних, тру до вих за ходів, спря мо ва них
на на дан ня осо бам до по мо ги у віднов ленні та ком пен сації по ру ше них
або втра че них функцій ор ганізму, усу нен ня об ме жень їх життє ді -
яль ності для до сяг нен ня і підтри ман ня соціаль ної і ма теріаль ної
не за леж ності, тру до вої адап тації та інтег рації в суспільство.

Ме дич на ре абілітація — ос нов ний вид ре абілітаційно го про це -
су. Провідни ми ме то да ми ме дич ної ре абілітації є віднов на те рапія
і ре ко н струк тив на хірургія з нас туп ним (в разі не обхідності) про те -
зу ван ням.

Фізич на ре абілітація — скла до ва ме дич ної ре абілітації, во на
вклю чає комп лекс за ходів, спря мо ва них на віднов лен ня фізич ної
пра цез дат ності лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми з тим ча со вою
та стійкою втра тою пра цез дат ності. Роль за собів фізич ної ре абілі та -
ції підви щуєть ся в про цесі пе ре хо ду хво ро го від пер шо го до нас туп -
них періодів ліку ван ня.

Спор тив на ре абілітація вклю чає сис те му за ходів, роз роб ле них
із зас то су ван ням фізич них вправ для віднов лен ня здо ров’я осо би та
спря мо ва них на віднов лен ня і ком пен сацію за до по мо гою за нять
фізич ною куль ту рою і спор том функціональ них мож ли вос тей її ор га -
нізму для пок ра щен ня фізич но го і пси хо логічно го ста ну.

Пос лу ги, спря мо вані на віднов лен ня оп ти маль но го фізич но го,
інте лек ту аль но го, психічно го і соціаль но го рівня життєдіяль ності
осо би з ме тою спри ян ня її інтег рації в суспільство — це і є ре абілі -
та ційні пос лу ги. Такі пос лу ги на да ють ся інваліду або ди тиніRін ва -
ліду відповідно до індивіду аль ної прог ра ми ре абілітації.

Фінан су ван ня ре абілітаційних за ходів індивіду аль ної прог ра ми
здійснюєть ся за ра ху нок коштів, пе ред ба че них у дер жав но му та
міс це вих бюд же тах на цю ме ту, та інших дже рел.

Літе ра ту ра

1. Ос но вы со ци аль ной ра бо ты: Учеб ник / Отв. ред. П.Д. Пав леRнок. —
2Rе изд., испр. и доп. — М.: ИНФ РАRМ, 2002. — (Выс ше еоб ра зо ва ние). —
С. 196–213.

2. Соціаль на ро бо та: тех но логічний ас пект: Навч. посіб. / За ред. проф.
А.Й. Папсь кої. — К.: Центр навч. літ., 2004. — С. 172—197.

людей з інвалідністю Секція IІІ
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Во лодь ко Євгеній Олексійо вич
сту дент магістра ту ри за спеціальністю «Мар ке тинг» 

Інсти ту ту еко номіка та ме не дж мент Універ си те ту «Ук раїна»
Га раніна Іри на Ігорівна

к.е.н., завіду вач ка фед ри мар ке тин гу Універ си те ту «Ук раїна», 
garanina@i.ua

РОЗ ВИ ТОК РЕ АБІЛІТАЦІЙНОЇ ДО ПО МО ГИ В УК РАЇНІ

Ано тація. Ре абілітація є про це сом, спря мо ва ним на всебічну до по -
мо гу хво рим та інвалідам для до сяг нен ня мак си маль но мож ли вої при
да но му зах во рю ванні фізич ної, психічної, про фесійної, соціаль ної та
еко номічної пов ноцінності. Пи тан ня фізкуль ту ри та спор ту ста ють
особ ли во ак ту аль ни ми на су час но му етапі, ко ли, згідно ос танніх да них
світо вої ме дич ної літе ра ту ри, за функціональ ним ста ном у кож ної
дру гої лю ди ни пла не ти є проб ле ми зі здо ров’ям. Окрім то го, яви ща ак -
се ле рації за фізич ним роз вит ком і ре тар дації функціональ них мож ли -
вос тей ор ганів і сис тем, як наслідок на у ко во*технічної ре во люції, зму -
шу ють звер ну ти особ ли ву ува гу на фізич ну куль ту ру. У зв’яз ку з цим,
виз на чен ня фізич но го роз вит ку та роз поділ на се лен ня за ста ном здо -
ров’я є ак ту аль ним і не обхідним.

Annotation. Rehabilitation is a process aimed at comprehensive care to
patients and the disabled to achieve the maximum possible in this disease
physical, mental, professional, social and economic usefulness. The issue of
physical education and sport are particularly relevant at present when,
according to the latest data of world medical literature on functional status
every second person on the planet is a health problem. In addition, the effects
of acceleration on physical development retardation and functionality of the
systems as a result of scientific and technological revolution, forced to pay
attention to the physical training. In this regard, the definition of physical
development and distribution of population health is important and
necessary.

286

Секція ІIІ Медична, фізична та спортивна реабілітація  



287

До за собів ре абілітації на ле жать пси хо те ра пев тич на дія, ме ди -
ка мен тоз на ко рекція, ЛФК, фізіоте рапія, ма саж, пра це те рапія, са -
на тор ноRку ро рт не ліку ван ня, му зи ко те рапія, фіто те рапія, ае ро те -
рапія, хо ре о те рапія, ма ну аль на дія то що. Се ред за собів ФР мож на
виділи ти ак тивні, па сивні та пси хо ре гу лю ючі. До ак тив них на ле жать
усі фор ми ЛФК, ро бо та на тре на же рах, хо ре о те рапія, пра це те рапія
то що; до па сив них — ма саж, ма ну аль на те рапія, фізіоте рапія, на ту -
ральні та пре фор мо вані при родні фак то ри; до пси хо ре гу лю ючих —
ау то ген не тре ну ван ня, м’язо ва ре лак сація та інше.

Ук раїна має влас ний шлях роз вит ку та ста нов лен ня ос нов роз вит -
ку ре абілітаційної до по мо ги. Пи тан ня зас то су ван ня ре абілітації
підніма ли ся не од но ра зо во на рівні Євро пи та світу. Так, ще в 1964 р.
в Страс бурзі прий ня то Євро пейсь кий ко декс соціаль но го за без пе чен -
ня, у статті 35 яко го вка за но, що ус та но ви чи дер жавні відомства, які
на да ють ме дич ну до по мо гу, співпра цю ють за не обхідності зі слу ж ба ми
за галь ної фа хо вої ре абілітації з ме тою по вер нен ня інвалідів до при дат -
ної для них ро бо ти, а Кон венція про ме дич ну до по мо гу й до по мо гу
у разі хво ро би, схва ле на 53 сесією Адміністра тив ної ра ди Міжна род -
но го бю ро праці в 1969 р. у Же неві пос та но ви ла, що ме дич на до по мо -
га по вин на вклю ча ти про ве ден ня ре абілітаційних за ходів (стат тя 13).

В Ук раїні в 1991 р. прий ня то За кон «Про ос но ви соціаль ної за -
хи ще ності інвалідів в Ук раїні», який пос та нов ляє, що для підпри -
ємств (об’єднань), ус та нов і ор ганізацій, не за леж но від фор ми влас -
ності та гос по да рю ван ня, вста нов люєть ся нор ма тив ро бо чих місць
для за без пе чен ня пра цев лаш ту ван ня інвалідів (стат тя 19). Як що не -
дот ри ма на ця ви мо га, то ма ють стя гу ва ти ся штрафні санкції, які
бу дуть спря мо ву ва ти ся на на дан ня фінан со вої до по мо ги для здійс -
нен ня за ходів що до соціаль ної, тру до вої, фізкуль тур ноRспор тив ної
й про фесійної ре абілітації інвалідів (віднов лен ня пра цез дат ності
шля хом за без пе чен ня інваліда технічни ми ре абілітаційни ми за со -
ба ми, ство рен ня умов для за нять фізич ною куль ту рою та спор том,
оп ла та нав чан ня та пе рек валіфікації, ство рен ня на ро бо чо му місці
інваліда на леж них санітар ноRгігієнічних, ви роб ни чих і технічних
умов згідно з індивіду аль ною прог ра мою ре абілітації інваліда).
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Во лош ко Л.Б.
кан ди дат пе да гогічних на ук, до цент, 

Пол тавсь кий національ ний технічний універ си тет 
імені Юрія Конд ра тю ка.

Бой ко Г.М.
док тор пе да гогічних на ук, про фе сор, 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва

ОС НОВНІ КА ТЕ ГОРІЇ 
АДАП ТИВ НОЇ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ

Ано тація. Розг ля ну то ос новні ка те горії адап тив ної фізич ної ре абі -
літації; виз на че но, що адап тив на фізич на ре абілітація є най важ ли ві шим
ком по нен том всієї сис те ми ре абілітації осіб з відхи лен ня ми в стані здо -
 ров’я, в то му числі з інвалідністю. Розк ри то ос новні прин ци пи адап -
тив ної фізич ної ре абілітації. Стве рд жуєть ся, що адап тив на фізич на
ре абілітація зай має особ ли ве місце в сис темі комп ле кс ної ре абілітації
та соціаль ної інтег рації інвалідів та дає їм ре аль ний шанс на ак тив ну
участь в житті суспільства.

Annotation. The main categories of adaptive physical rehabilitation
were considered, it was defined that adaptive physical rehabilitation is the
most important component of the entire system of rehabilitation of people with
deviations in the state of health, including disability. The basic principles of
adaptive physical rehabilitation were disclosed. It is alleged that adaptive
physical rehabilitation occupies a special place in the system of complex
rehabilitation and social integration of disabled people and gives them a real
chance to participate actively in life of society.

Кон цепція ви со кої якості жит тя розг ля дає лю ди ну з фізич ни ми
та інте лек ту аль ни ми відхи лен ня ми в роз вит ку не з точ ки зо ру її па то -
логії, а в світлі за без пе чен ня всіх цивіль них прав, адек ват но го усу нен -
ня ма теріаль них і соціаль ноRпси хо логічних бар’єрів нав ко лишнь о го
се ре до ви ща. У зв’яз ку з цим адап тив на фізич на ре абілітація розг ля -
даєть ся на у ков ця ми [1] як склад на сис те ма соціаль ноRеко номічних,
ме ди коRбіологічних, пси хо ло гоRпе да гогічних та інших за ходів з ме -
тою цілесп ря мо ва ної ак тивізації по ведінки, ру хо вої ак тив ності ре -
абілітан та, що спри я ють фор му ван ню та вдос ко на лен ню знань, умінь
і на ви чок з пси хо мо тор ної ре гу ляції діяль ності, ком пен сації відсутніх
функцій із ви ко рис тан ням пе ре важ но без ме ди ка мен тоз них за собів і
ме тодів адап тив ної фізич ної куль ту ри та спор ту.

До ка те горії «ре абілітант» тра диційно відно сять: інвалідів I, II,
III груп; лю дей, які оду жу ють після пе ре не се них травм і зах во рю -
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вань; жи телів те ри торій «чор но бильсь ко го сліду»; осіб із стійки ми
відхи лен ня ми в стані здо ров’я, дітей і до рос лих із відхи лен ня ми в роз -
вит ку, яким по ка за на ко рекція пси хо ру хо вої сфе ри, функціональ -
но го ста ну ор ганізму із зас то су ван ням адек ват но підібра них ме то -
дів і за собів адап тив ної фізич ної ре абілітації.

Ос нов ни ми досліджу ва ни ми ас пек та ми адап тив ної фізич ної
ре а білітації є: адап тація лю ди ни, адап тив на фізич на ак тивність,
адап тив на фізич на куль ту ра, адап тив не фізич не ви хо ван ня та адап -
тив ний спорт. Усі во ни розг ля да ють ся як за со би поліпшен ня якості
жит тя й здо ров’я лю дей із сен со мо тор ни ми, інте лек ту аль ни ми та
інши ми об ме жен ня ми. Заз на чи мо, що адап тив не фізич не ви хо ван -
ня, що охоп лює всі періоди жит тя дітей і до рос лих, вис ту пає ос нов -
ним ка на лом до ру чен ня лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми до
ціннос тей фізич ної куль ту ри. По відно шен ню до адап тив ної фізич -
ної куль ту ри во но є прак тич ною, про це су аль ною сто ро ною. Адап -
тив не фізич не ви хо ван ня — це пе да гогічний про цес фор му ван ня
у лю дей зі стійки ми відхи лен ня ми в стані здо ров’я знань, ру хо вих
умінь і на ви чок, фізич них і психічних якос тей, не обхідних для мак -
си маль но мож ли вої ре алізації ру хо во го по тенціалу в різних сфе рах
життєдіяль ності (по буті, праці, нав чанні, ак тив но му відпо чин ку, фіз -
куль турі, спорті) та ве ден ня здо ро во го спо со бу жит тя. 

Ос нов ни ми прин ци па ми адап тив ної фізич ної ре абілітації є: ран-
ня діаг нос ти ка відхи лень у роз вит ку фізич них якос тей, сен сор них
аналіза торів або інте лек ту ре абілітан та з ура ху ван ням ме дич них по -
ка зань і про ти по ка зань до йо го за нять адап тив ни ми фізич ни ми впра-
ва ми та адап тив ним спор том; мак си маль но ранній по ча ток і ці ле сп ря -
мо ваність ре абілітації, поєднан ня ру хо во го та інте лек ту аль но го
роз вит ку ре абілітан та; комп ле кс ний ха рак тер ре абілітації, а та кож
спіль на діяльність фахівцівRре абіліто логів, які нав ча ють, і сім’ї, яка
суп ро вод жує ре абілітан та та сприяє роз вит ку на ви чок адап тації; ін -
ди віду альність та ад ресність сис те ми ре абілітаційних за ходів; са мос -
тійність діяль ності ре абілітан таRадап тан та; мо ти ваційні ас пек ти для
індивіда та суспільства, зглад жу ван ня су пе реч нос тей між ре абілі -
тан та ми і соціумом; по бу то ве, про фесійно орієнту ю че, інші ви ди
ви хо ван ня осо бис тості.

Ру хо ва ре абілітація, як скла до ва час ти на адап тив ної фізич ної
ре абілітації, ви ко нує част ко во функцію пси хо логічної ре абілітації,
пе ресліду ю чи кінце ву ме ту — соціаль ну ре абілітацію. В ре абіліто -
логії за леж но від ме ти виділя ють три ета пи: 1) стаціонар ний (лікар -
ня), йо го ме та — ре кон ва лес ценція; 2) післялікар ня ний (са на тор ноR
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ку ро рт ний, поліклінічний), ме та — ре а дап тація; 3) влас не ре абілі та -
ційний (ре абілітаційний центр), ме та — по вер нен ня в суспільство,
за лу чен ня до праці (ре соціалізація).

Ос нов ни ми по зи тив ни ми ре зуль та та ми адап тив ної фізич ної
ре абілітації слід вва жа ти: пов не, част ко ве функціональ не віднов -
лен ня чи ком пен сацію; за лу чен ня (по вер нен ня) ре абілітантів до
тру до вої діяль ності; їхнє прис то су ван ня до жит тя в но вих умо вах
(ре а дап тація, ре соціалізація).
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПРОГ РА МИ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ ІЗ ПО РУ ШЕН НЯ МИ ПОС ТА ВИ

Ано тація. У те зах по да но приб лиз ну прог ра му комп ле кс ної ре абі -
літації інвалідів з по ру шен ня ми пос та ви, особ ливістю якої є укріплен -
ня й роз ви ток дрібних м’язо вих груп ту лу ба, поліпшен ня функціональ -
но го ста ну сер це во*су дин ної та ди халь ної сис тем, роз ви ток фізич них
якос тей шля хом зас то су ван ня ме то дик Піла те са, ае роб них та си ло -
вих тре ну вань у поєднанні з кур са ми ма са жу.

Annotation. In theses submitted approximate program of complex reha -
bi litation of disabled posture, which feature is the strengthening and develop-
ment of small muscle groups of the body, improve the functional state of the
cardiovascular and respiratory systems, development of physical qualities by
applying the techniques of Pilates, aerobic and strength training combined
with Message services.

Проб ле ма по ру шень пос та ви за ли шаєть ся надз ви чай но ак ту аль -
ною в ме дичній, пе да гогічній і ре абілітаційній прак тиці та пот ре бує
по даль шо го ос мис лен ня, вив чен ня, на у ко во го й екс пе ри мен таль но го
обґрун ту ван ня. Спе цифічні умо ви жит тя й не за довіль ний соціаль -
ний стан інвалідів ко ри гу ють прог ра ми віднов лен ня здо ров’я, ви -
ма га ю чи зас то су ван ня прос тих, еко номічно дос туп них ме тодів.

Пос та ва як умов ний ру хо вий реф лекс піддаєть ся цілесп ря мо -
ва но му пе да гогічно му впли ву, який ви ма гає комп ле кс но го підхо ду
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й ви ко рис тан ня різно манітних за галь них і спе цифічних за собів
профілак ти ки та ко рекції [1]. То му різни ми за со ба ми фізич ної ре -
абілітації, вра хо ву ю чи етіологію та па то ге нез зах во рю ван ня,
вдаєть ся стабілізу ва ти па то логічні зміни хреб та і навіть змен ши ти
їх. Більшість на яв них прог рам віднов лен ня здо ров’я інвалідів із по -
ру шен ня ми пос та ви є до сить склад ни ми, пот ре бу ють спеціаль но го
об лад нан ня, що на ос нові існу ю чо го ма теріаль ноRтехнічно го за без -
пе чен ня є не мож ли вим для впро вад жен ня. Оче вид но, що вирішен -
ня цієї проб ле ми по ля гає в по даль шо му удос ко на ленні та роз робці
но вих прог рам фізич ної ре абілітації.

Відомі прог ра ми ре абілітації по ру шень пос та ви пе ре важ но спря -
мо вані на укріплен ня й роз ви ток ве ли ких м’язо вих груп, а дрібним,
стабілізу валь ним м’язам, які відігра ють важ ли ву роль у фор му ванні
м’язо во го кор се ту, приділяєть ся не дос тат ня кількість ува ги.

Ак ту альність ство рен ня прог ра ми комп ле кс ної ре абілітації ін ва лі -
дів із по ру шен ня ми пос та ви зу мов ле на низь ким рівнем функ ціо наль -
 но го ста ну ос нов них сис тем ор ганізму та здо ров’я. Прог ра ма скла -
даєть ся з трь ох етапів: підго тов чо го, ос нов но го і підтри му валь но го.

Підго тов чий етап ре абілітації відповідає щад но му ре жи му тре -
ну ван ня. Йо го ос новні зав дан ня: опа ну ван ня зап ро по но ва них ме -
то дик ко рекції пос та ви; адап тація сер це воRсу дин ної та ди халь ної
сис тем ор ганізму до фізич них на ван та жень; роз ви ток фізич них
якос тей; за гар ту ван ня. Дру гий етап ре абілітації — ос нов ний, який
відповідає щад ноRтре ну валь но му ру хо во му ре жи му. Йо го зав дан ня:
укріплен ня «м’язо во го кор се ту»; пок ра щен ня функцій сер це воRсу -
дин ної та ди халь ної сис тем; роз ван та жен ня хреб та; збіль шен ня
рух ли вості у хреб то вих сег мен тах; ко рекція на яв них по ру шень пос -
та ви; ко рекція су путніх де фор мацій; по даль ший роз ви ток фізич них
якос тей; фор му ван ня пра виль них по бу то вих на ви чок. Третій етап
ре абілітації — підтри му валь ний, де за нят тя відповіда ють тре ну валь -
 но му ру хо во му ре жи му. Ос новні зав дан ня ць о го ета пу: по даль ше
поліпшен ня функції сер це воRсу дин ної та ди халь ної сис тем; по даль ше
роз ши рен ня фізич ної ак тив ності і збе ре жен ня до сяг ну то го рівня
фізич ної пра цез дат ності; підви щен ня си ло вої вит ри ва лості м’язів
всь о го тіла; тре ну ван ня за галь ної вит ри ва лості; удос ко на лен ня ко -
ор ди нації рухів, збіль шен ня гнуч кості; ко рекція пси хо е моційно го
ста ну; закріплен ня от ри ма них ре зуль татів ре абілітації.

Роз роб ле на комп ле кс на прог ра ма містить кінезіте рапію, піла тес,
ае роб не тре ну ван ня, си лові тре ну ван ня, са мостійні за нят тя, ма саж,
при родні чин ни ки.
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Ос но вою за нять за ме то ди кою Піла те са є дот ри ман ня прин ци -
пів ре лак сації, кон це нт рації, вирівню ван ня, ди хан ня, цент ру ван ня,
ко ор ди нації, плав ності рухів, вит ри ва лості.

Суть прин ци пу ре лак сації по ля гає у свідо мо му звіль ненні від
не потрібно го нап ру жен ня в пев них час ти нах тіла для по даль шо го
актив но го вве ден ня цих час тин в ак тив ну ро бо ту. Прин цип кон це нт -
рації — це роз ви ток кінес те тич но го відчут тя як ціло го тіла, так і йо го
ок ре мих час тин, постійне усвідом лен ня кож но го ру ху і про цесів, які
відбу ва ють ся в тілі. Прин цип вирівню ван ня по ля гає в пос ту по во му
віднов ленні м’язо во го ба лан су, а, от же, пра виль ної пос та ви, за до -
по мо гою свідо мо го прий нят тя пра виль но го по ло жен ня тіла під час
сто ян ня, сидіння, ле жан ня і особ ли во рухів. У ме то диці Піла те су
ви ко рис то вуєть ся груд не ди хан ня. Прин цип цент ру ван ня спря мо -
ва ний на ство рен ня си ло во го по я су за до по мо гою підтя гу ван ня
м’язів та зо во го дна до хреб та в нап рям ку звер ху до ни зу. Під прин -
ци пом ко ор ди нації слід ро зуміти вміння од но час но ви ко ну ва ти
пра вильні ру хи, слідку ва ти за пос та вою та ди хан ням. Прин цип вит -
ри ва лості по ля гає в пос ту по во му збіль шенні інтен сив ності тре ну -
вань та пе ре ході від прог ра ми для по чатківців до прог ра ми се реднь -
о го та ви що го за се редній рівнів. Ко рекція по ру шень пос та ви
про во дить ся на ос нові м’язо воRсуг ло бо вих відчуттів по ло жень, які
прий ма ють ок ремі сег мен ти тіла [2, 3].

Для до сяг нен ня мак си маль но го оз до ров чо го ре зуль та ту ме то ди ки
Піла те са потрібно поєдну ва ти з ае роб ни ми та си ло ви ми тре ну ван -
ня ми. Прог ра ма ре абілітації та кож пе ред ба чає індивіду аль но роз роб-
лені комп лек си са мостійних за нять, про ве ден ня кур са ми ма са жу
спи ни, са мо ма са жу біологічно ак тив них то чок, зас то су ван ня аплі -
ка торів, ближній ту ризм.

От же, зап ро по но ва на прог ра ма є адап то ва ною до соціаль ноRеко -
номічних умов і, на відміну від біль шості на яв них прог рам ко рекції
по ру шень пос та ви, спря мо ва на на укріплен ня й роз ви ток дрібних
м’язо вих груп ту лу ба (зок ре ма, хреб та), поліпшен ня функціональ -
но го ста ну сер це воRсу дин ної та ди халь ної сис тем, роз вит ку фізич -
них якос тей учнів шля хом зас то су ван ня ме то дик Піла те са, ае роб -
них та си ло вих тре ну вань у поєднанні з кур са ми ма са жу.
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Гро мик Ок са на Ми ко лаївна
стар ший вик ла дач ка фед ри ту риз му, 
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни

ТУ РИЗМ ДЛЯ ЛЮ ДЕЙ 
З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ ФІЗИЧ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ

Ано тація. Про а налізо ва но су час ний стан ту риз му для осіб з об ме -
же ни ми мож ли вос тя ми. Висвітле но тен денції йо го роз вит ку, зна чен ня
для суспільства і лю дей та кої ка те горії. Виз на че но ос новні пос лу ги та
фор ми ро бо ти з інваліда ми. Ок рес ле но ос новні зав дан ня ми гро мадсь ких
ор ганізації, діяльність яких спря мо ва на на ро бо ту з інваліда ми. 

Клю чові сло ва: по до ро жу ючі інваліди, інвалідний ту ризм, екс кур -
сії, осо би з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми.

Annotation. The current state of tourism for people with disabilities. Deals
with the trends of its development, the importance for society and the people
that category. Basic services and ways of working with people with disabili-
ties. The basic objectives of public organizations which are aimed at working
with people with disabilities.

Key words: disabled travelers, wheelchair tourism, excursions, persons
with disabilities.

Ніхто з нас не заст ра хо ва ний ні від не щас но го ви пад ку, а, тим
па че, від ста рості з усіма її наслідка ми. На щас тя, ми жи ве мо в той
час, де при всій своїй несп ро мож ності, лю ди на не зму ше на відмов -
ля ти собі в ба наль них людсь ких за до во лен нях.

Сь о годні ак тив но по до ро жу ва ти мо же інвалідRко ля соч ник,
відчу ти нав ко лиш ню кра су у всій пов ноті як сліпоR, так і глу хо на -
род же ний. Світ пе рес тає бу ти зак ри тим, а нав па ки — відкри ває
кор до ни і нові мож ли вості для не пов но сп рав них.

Аби ту ризм для них пе рет во рив ся на за до во лен ня і ціка ву при -
го ду, а не на вип ро бу ван ня, звісно потрібні особ ливі умо ви, ін ди -
віду аль ний підхід до кож но го.

В будьRякій цивілізо ваній країні світу по до ро жу ючі інваліди — це
скоріше нор ма, аніж ви ня ток, і, звісно, будьRякі ініціати ви з ць о го
пи тан ня дос той но фінан су ють ся як дер жа вою, так і міжна род ни ми
фон да ми.
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Інвалідний ту ризм — вид рек ре аційно го ту риз му, роз ра хо ва но -
го на лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми. Рек ре ацій ний
ту ризм — це пе ре су ван ня лю дей у віль ний час з ме тою відпо чин ку,
не обхідно го для віднов лен ня фізич них і ду шев них сил лю ди ни. Для
ба гать ох країн світу цей вид ту риз му є найбільш по ши ре ним і ма со -
вим [3].

В Ук раїна ту ризм для не пов но сп рав них у ве ли ко му по питі, але
роз ви ваєть ся пе ре важ но на амбіціях не бай ду жих лю дей та тих, хто
не по бо яв ся.

Спра ва в то му, що ба га то хто із при ват них підприємців, котрі
зда ють жит ло в орен ду ту рис там, ча сом до сить упе ред жені до
інвалідів. Мов ляв, во ни «відля ку ють» інших клієнтів,та кож влас ни -
ки вип рав до ву ють ся, що об лаш ту ван ня жит ла для не пов но сп рав -
них — вит рат на і важ ка спра ва.

Про те для та кої оселі нічо го надсклад но го не потрібно: пан ду -
си, до дат кові руч ки у ван них кімна тах та кіль ка пра вил.

У нашій дер жаві, де для інвалідів ро бить ся і так до сить ма ло,
ук рай рідко по ру шу ють ся пи тан ня, пов’язані з їх відпо чин ком. А вже
тим па че ма ло вірять, що цей відпо чи нок мо же бу ти ак тив ним. Ту ризм
мо же ста ти ду же ко рис ним в якості ме то ду соціаль ної ре абілітації
інвалідів. Мож на ви су ва ти пре тензії до вла ди, що приділяє не дос -
татньо ува ги інвалідам. Пев ною мірою, це спра вед ли во.

Біль шості здо ро вих лю дей нез ро зуміло, навіщо інвалідові хо -
ди ти по ву ли цях. Ць о го не мо жуть збаг ну ти не ли ше сто ронні лю -
ди, а іноді навіть найб лижчі ро дичі інваліда. При пус ти мо, не має
у лю дей ча су за мис лю ва ти ся над пси хо логією інвалідів. Але нез ро -
зуміло от що: чо му влас ни ки го телів, ма га зинів, інших зак ладів досі
не усвідо ми ли, що інвалід — це теж по тенційний клієнт? Він та кож
мо же при но си ти при бу ток, і тре ба йо го за лу чи ти [1].

У євро пейсь ких країнах з роз ви не ною індустрією ту риз му ро -
боті з інваліда ми, не за мож ни ми, людь ми з груп ри зи ку, діть ми, на
ви со кий рівень вийш ло по нят тя сімей но го дозвілля. Ве ли ку ро бо ту
з ор ганізації дозвілля інвалідів про во дять му зеї, те ат ри, бібліоте ки.
Інвалідам про по ну ють ся нас тупні пос лу ги:

— екс курсії на мо вах жестів і знаків;
— текс ти магніто фон них екс курсій;
— світло ва сиг налізація (мо ва);
— до пуск со бакRпо во дирів у му зеї та інші місця відпо чин ку.
Ос новні фор ми ро бо ти з інваліда ми:
— ве чо ри спілку ван ня (свя та, ди тячі ран ки, ве чо ри відпо чин ку);
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— кон цертні бла годійні за хо ди і вис та ви (навіть на платні за хо ди
ба га то ус та нов куль ту ри за ли ша ють без кош товні квит ки для інвалідів);

— ве чо ри знайомств для дітей, ме тою яких слу жить до по мог ти
дітям інвалідам знай ти но вих друзів. Нерідко такі ве чо ри про во -
дять ся спіль но зі здо ро ви ми діть ми. ДітиRінваліди, бе ру чи участь
з ни ми в про ду ма них кон кур сах (най частіше інте лек ту аль ної або
пізна валь ної те ма ти ки) вчать ся відчу ва ти се бе та ки ми ж нор маль но
роз ви не ни ми ро зу мо во, як і здо рові діти;

— ве чо ри знайомств для до рос лих, ме тою яких слу жить до по -
мо гу інвалідам у підборі па ри і ство рен ня сім’ї;

— те ма тичні бесіди та зустрічі з фахівця ми (ліка ря ми, предс -
тав ни ка ми про фесій, предс тав ни ка ми ор ганізацій).

Ос нов ни ми зав дан ня ми гро мадсь ких ор ганізації, діяльність
яких спря мо ва на на ро бо ту з інваліда ми, є:

— спри ян ня ши рокій участі інвалідів у суспіль но му, соціаль ної
і куль тур ної діяль ності;

— участь у роз вит ку ду хов них і куль тур них про це сів у су -
спільст ві;

— участь у роз робці про е кт них рішень на будівницт во будівель,
спо руд з ура ху ван ням пот реб інвалідів;

— участь у роз робці та ре алізації дер жав них прог рам, спря мо -
ва них на соціаль ну ре абілітацію інвалідів та мо лоді;

— спри ян ня у пра цев лаш ту ванні інвалідів [2].
От же, інвалідність яв ляє со бою соціаль ний фе но мен, уник ну ти

яко го не мо же жод не суспільство, і кож на дер жа ва по рівню сво го роз -
вит ку, пріори тетів та мож ли вос тей фор мує соціаль ну та еко но мічну
політи ку що до інвалідів. За раз існує га ран то ва на за ко ном обов’язок
піклу ва ти ся про пот ре би інвалідів, і все частіше цю гру пу вра хо ву -
ють як важ ли вий сег мент рин ку. Націлив шись в мар ке тин говій ді яль -
ності на інвалідів, ту ро пе ра то ри от ри му ють мож ливість обс лу го ву -
ва ти ве ли кий і все більш зрос та ю чий ри нок, од но час но ви ко ну ю чи
ви мо ги за ко ну. Інвалідний ту ризм потрібний Росії, як соціаль не
яви ще, як фор ма ре абілітації та інтег рації інвалідів у суспільство.
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СПОР ТИВ НА ГРА «ГОЛ БОЛ» 
ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬ НОЇ АДАП ТАЦІЇ 

ТА ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ЛЮ ДЕЙ 
З ПО РУ ШЕН НЯ МИ ЗО РУ

Ано тація. Розг ля даєть ся важ ливість фізич ної куль ту ри та спор ту
для адап тації та ре абілітації лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.
Ви ок рем люєть ся особ ли ва ка те горія інвалідності по зо ру. Аналізуєть -
ся спор тив на гра «гол бол», яка є ко рис ною для лю дей з по ру шен ня ми
зо ру. Виз на ча ють ся на вич ки та осо бистісні якості, які роз ви ва ють ся
під час спор тив них ігор.

Annotation. Consider the importance of sport for adaptation and reha-
bilitation of people with disabilities. Singled out a special category of disability.
Analyzes the sports game «goalball», which is helpful for people with visual
impairments. Identify the skills and personal qualities that develop during sports.

Фізич на куль ту ра і спорт є важ ли вим чин ни ком для ре абілітації
та соціаль ноRпо бу то вої адап тації лю дей з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми. Ад же фізич на не ду га в більшій чи меншій мірі приз во дить до
пору шен ня функцій ор ганізму в ціло му, знач но погіршує ко ор ди на -
цію рухів, уск лад нює мож ливість соціаль но го кон так ту з нав ко лиш -
 нім світом. У цих умо вах з’яв ляєть ся відчут тя три во ги, втра чаєть ся
впев неність у собі і навіть по чут тя влас ної гідності. З іншо го бо ку,
ак тивні фізкуль тур ноRоз до ровчі та спор тивні за нят тя доз во ля ють
кра ще во лодіти своїм тілом, віднов лю ють психічну рівно ва гу, по -
вер та ють відчут тя впев не ності в собі, да ють нові мож ли вості са мо -
обс лу го ву ван ня і, в підсум ку, по вер нен ня до ак тив но го жит тя.

Се ред різних форм і ка те горій інвалідності ме ди ки виділя ють
інвалідність по зо ру, яка вклю чає найрізно манітніші фор ми по ру -
шен ня зо ру — від лег ких сту пенів до пов ної сліпо ти. Ця ка те горія
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лю дей ха рак те ри зуєть ся по ру шен ня ми функцій зо ро во го аналіза -
то ра, а відповідно пев ною об ме женістю у сприй нятті зовнішнь о го
світу та пот ре бує особ ли вих форм та за собів для соціаль ної адап та -
ції та фізич ної ре абілітації. Од ни ми з них вис ту па ють спор тивні ігри
(роллінгбол, гол бол, тор бо ле, шо у да ун), котрі є найбільш ефек  тив -
ним за со бом соціаль ної ре абілітації нез ря чих, за со бом ко рекції та
ком пен сації їх по ру ше них функцій.

Се ред та ких ігор є «гол бол» (англ. goalball) — спор тив на гра,
в якій ко ман да з трь ох чо ловік по вин на за ки ну ти м’яч з вбу до ва ним
дзвіноч ком в во ро та су пер ни ка. Цю гру при ду ма ли в 1946 р. німець
Зепп Райндль і австрієць Ганс Ло рен цо для ре абілітації ве те ранів
Дру гої світо вої війни — інвалідів по зо ру. Пер ший матч світо во го
зна чен ня з гол бо лу відбув ся в 1976 р. в То рон то, в 1978 р. в Австрії
прой шов пер ший Чемпіонат Світу з гол бо лу, а в 1980 р. гра бу ла
вне се на в офіційну прог ра му Па ра олімпійсь ких ігор. Не дар ма па -
ра олімпійські коль о ри, які до те пер відоб ра жа ють спор тив ну сим -
воліку спор ту інвалідів — чер во ний, синій і зе ле ний — оз на ча ють
ро зум, тіло і твер дий дух. Ад же са ме ці скла дові по винні ма ти спор -
тсме ни для то го, щоб до сяг ти пе ре мо ги в пер шу чер гу над со бою та
до вес ти всь о му світові, що хво ро ба — це не ли ше об ме жен ня, але
й ве ликі мож ли вості. Гол бол в Ук раїні по чав стрімко роз ви ва ти ся
десь у 2003 році для нез ря чих спор тсменів.

У гол болі є пев на схожість із зви чай ним фут бо лом, але по ля гає
во на тіль ки в на яв ності воріт на полі і цілі гри — за би ванні м’ячів
в во ро та про тив ни ка. Май дан чик розміром 18 на 9 метрів ділить ся
на рівні зо ни, на кожній по ло вині є по зиційні лінії гравців, лінія за -
хис ту і лінія на па ду. Розмітка опук ла, тоб то спор тсме ни мо жуть
орієнту ва ти ся на до тик. Ши ри на воріт 9 метрів, ви со та 1 м 30 см.
Ко ман да скла даєть ся з п’яти чо ловік: трь ох ос нов них гравців, які
в довіль но му по ряд ку роз та шо ву ють ся на своєму боці май дан чи ка,
і двох за пас них. В ході мат чу в ко манді мо же відбу ти ся три заміни.
Пов на ти ша — не обхідна умо ва, що доз во ляє грав цям миттєво ре а гу -
ва ти по зву ку на м’яч. М’яч для гри гол бол фор мою на га дує бас кет -
боль ний, але зроб ле ний він з ка у чу ку. Особ ливість лег ко го (1250 грам)
м’яча по ля гає в то му, що при будьRяко му йо го пе ре су ванні лу нає
дзвін, ви да ва ний дзвіноч ка ми, роз та шо ва ни ми все ре дині. Це доз во -
ляє спор тсме нам сте жи ти за ним, орієнту ю чись вик люч но на слух,
а не на зір. Матч про хо дить в два тай ми по 10 хви лин чис то го ча су ко -
жен. У разі як що роз рив в ра хун ку по хо ду поєдин ку до ся гає 10 м’я -
чів, гра гол бол при пи няєть ся і ко манді за ра хо вуєть ся пе ре мо га. За
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рівно го ра хун ку доз во ляєть ся бра ти до дат ко вий тайм. При кид ку
дзвінкий м’яч по ви нен обов’яз ко во торк ну ти ся по верхні май дан -
чи ка ко ман ди грав ця, який йо го ки дає. Як що ць о го не відбу ваєть -
ся, арбітр приз на чає пе нальті і ого ло шує «хай бол» (ки док м’яча).

От же, бе зу мов но, гра гол бол бу де ціка вою та ко рис ною всім
інвалідам при по ру шен нях зо ру, ад же во на вчить ко лек тивізму, дис -
ципліні, ко ор ди нації рухів і відповідаль ності. За га лом участь лю дей
з об ме же ни ми функціями в рух ли вих спор тив них іграх доз во ляє
удос ко на лю ва ти свою фізич ну фор му — стриб ки, біг, спритність,
швидкість, си лу, сміливість, слух, до тик, прис лу ха ти ся і орієнту ва -
ти ся в швид ко зміню ваній ігровій обс та новці, спри я ють ово ло -
дінню прос то ром і впев неністю в собі. Як по ка зу ють досліджен ня,
ці ігри ви роб ля ють і при щеп лю ють ряд на ви чок, не обхідних у тру -
довій діяль ності та пов сяк ден но му житті та ких лю дей. Во ни роз ви -
ва ють і зміцню ють мо ральні та осо бистісні якості, во лю, на по лег -
ливість, ак тивність, ініціати ву, ви хо ву ють по чут тя ко лек тивізму,
друж би і відповідаль ності за ко жен вчи нок. Все це дає мож ливість
інвалідам роз ви ну ти на вич ки, які до по мо жуть їм кра ще адап ту ва -
тись до зовнішнь о го світу, ком пен су ва ти свої об ме жен ня в фізич -
но му плані, ви хо ва ти в собі мо раль ноRпси хо логічну стійкість до
стресів та зміню ва них умов жит тя.
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ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК ПО ХИ ЛО ГО ВІКУ 
ПІСЛЯ ІШЕМІЧНО ГО ІНСУЛЬ ТУ

Ано тація. Ро бо та прис вя че на ак ту альній проб лемі сь о го ден ня —
су дин ним зах во рю ван ням го лов но го моз ку. Виз на чен но ефек тивність
зас то су ван ня за собів і ме тодів фізич ної ре абілітації жінок по хи ло го
віку після ішемічно го інсуль ту. До ве де но ефек тивність роз роб ле ної
комп ле кс на прог ра ма фізич ної ре абілітації, яка містить па сив ну і ак -
тив ну гімнас ти ку з впра ва ми ста тич но го ха рак те ру, комп лекс вправ
на розс лаб лен ня па ре тич них м’язів в комбінації з ди халь ни ми впра ва -
ми, а та кож комп лекс вправ для віднов лен ня по бу то вих на ви чок, ма -
саж, фізіоте рапія та гідро те рапія. 

Annotation. The work is devoted to the topical problem of today — vas-
cular disease of the brain. Viznacheno efficiency of application of means and
methods of physical rehabilitation of elderly women after ischemic stroke.
The efficacy of the developed complex program of physical rehabilitation,
which includes passive and active exercises with exercises static nature, the
complex of relaxation exercises is to paretic muscles in combination with
breathing exercises and set of exercises for recovery of household skills, mas-
sage, physiotherapy and hydrotherapy.

Су динні зах во рю ван ня го лов но го моз ку є однією з ос нов них
при чин зах во рю ва ності, смерт ності та інваліди зації в Ук раїні.
Відсо ток гост рих по ру шень моз ко во го кро во обігу в струк турі за галь-
 ної смерт ності в нашій країні скла дає 21,4%, а інваліди зація після
пе ре не се но го інсуль ту до ся гає по каз ни ка — 3,2 на 10 тис. на се лен -
ня. Інсульт щорічно роз ви ваєть ся більш ніж у 450 тис. осіб, з яких
приб лиз но 35% вми ра ють в гост ро му періоді зах во рю ван ня. У 80%
осіб, що пе ре нес ли інсульт, бу ла інвалідність різно го сту пе ня тяж -
кості. При ць о му час то та гост рих по ру шень моз ко во го кро во обігу
у чо ловіків зрос тає про порційно віку, а у жінок — здебіль шо го в пе -
ріод ме но па у зи. Про те, до те перішнь о го ча су відсутній єди ний під -
хід до обґрун ту ван ня ство рен ня ме то ди ки ліку валь ної гімнас ти ки,
ма са жу, фізіоте рапії та інших за собів фізич ної ре абілітації при гост -
ро му по ру шенні моз ко во го кро во обігу жінок. 
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Вра хо ву ю чи на ве де не, пи тан ня досліджен ня фізич ної ре -
абілітації жінок при гост ро му по ру шенні моз ко во го кро во обігу.

Досліджен ня по ля гає у виз на ченні ефек тив ності зас то су ван ня
за собів і ме тодів фізич ної ре абілітації жінок по хи ло го віку після
іше мічно го інсуль ту.

В ро боті ви ко рис та но ме то ди спос те ре жен ня, сис тем но го під -
хо ду, ма те ма тич ної ста тис ти ки, пе да гогічні та соціологічні ме то ди.

Про ве де ний в рам ках досліджен ня аналіз да них спеціаль ної на -
у ко воRме то дич ної літе ра ту ри у ціло му засвідчив не дос тат ню ува гу
до пи тань фізич ної ре абілітації осіб після моз ко во го ішемічно го
інсуль ту, а са ме: не ви яв ле но чіткої ме то ди ки обс те жен ня функціо -
наль но го ста ну осіб, які пе ре нес ли моз ко вий ішемічний інсульт, не
виз на че но для них меж фізич но го на ван та жен ня, відсут ня оцінка
пси хо логічно го ста ну після пе ре не се но го ішемічно го інсуль ту і ме -
то ди ка нав чан ня ро дичів пацієнта дог ля ду та пе реміщен ню хво ро -
го з ура ху ван ням на леж ної біоме ханіки тіла. 

Виз на ча ю чи ступінь важ кості ура жен ня та функціональ ний стан
жінок по хи ло го віку після ішемічно го інсуль ту, у конт рольній та екс -
пе ри мен тальній гру пах (са на торій «Жов тень», м. Київ, вiд дiлен ня ре -
абi лiтацiї хво рих з гост рою це реб ро вас ку ляр ною па то логією) бу ло
відміче но підви щен ня то ну су в па ре тичній нижній кінцівці (прак тич -
но впро довж всь о го об’єму ру ху), лег ке ви ко нан ня па сив них рухів зі
знач ним підви щен ням м’язо во го то ну су, ви ко нан ня па сив них рухів
з ви ра же ним опо ром. Та кож у па ре тичній верхній кінцівці у жінок
конт  роль ної і екс пе ри мен таль ної гру пи бу ло заз на че но лег ке підви -
щен ня то ну су з фе но ме ном схоп лю ван ня і не ве ли ким опо ром до кін -
ця ру ху та підви щен ня то ну су прак тич но впро довж всь о го об’єму ру ху.

Оціню ван ня пси хо е моційно го ста ну жінок по ка за ло, що всі
хворі, які пе ре нес ли інсульт, схильні до деп ресії і пе ре важ но ма ють
її ви ра же ну фор му (конт роль на гру па — 60% та екс пе ри мен таль на
гру па — 50%), важ ка фор ма деп ресії відміче на у 16,6% осіб екс пе ри -
мен таль ної гру пи, ви ра же ну та помірну стадії деп ресії зафіксо ва но
в конт рольній групі 20% і відповідно в екс пе ри мен тальній групі —
33,4%. У біль шості жінок конт роль ної (60%) та екс пе ри мен таль ної
(66,6%) груп зафіксо ва на де менція помірної міри, відповідно 40%
та 33,4% скла ла де менція лег кої міри. 

От ри мані дані на пер шо му етапі досліджен ня у жінок по хи ло го
віку після ішемічно го інсуль ту бу ли вра хо вані під час роз роб ки та
впро вад жен ня комп лек су ре абілітаційних за ходів для жінок по хи -
ло го віку після ішемічно го інсуль ту.
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Для вирішен ня да но го зав дан ня в екс пе ри мен тальній групі бу ла
зап ро по но ва на комп ле кс на прог ра ма фізич ної ре абілітації, яка міс -
тить па сив ну і ак тив ну гімнас ти ку з впра ва ми ста тич но го ха рак те -
ру, комп лекс вправ на розс лаб лен ня па ре тич них м’язів в комбінації
з ди халь ни ми впра ва ми, а та кож комп лекс вправ для віднов лен ня
по бу то вих на виків, ма саж, фізіоте рапія та гідро те рапія. Хворі конт -
роль ної гру пи от ри му ва ли за галь ноп рий ня те комп ле кс не ліку ван -
ня, що скла даєть ся з ліку валь ної гімнас ти ки, ма са жу і фізіоте рапії. 

Не обхідно та кож заз на чи ти, що ранній по ча ток ре абіліта цій них
за ходів, які про во дять ся з пер ших днів інсуль ту до по ма га ють прис ко -
ри ти віднов лен ня по ру ше них функцій, за побігти роз вит ку вто рин -
них уск лад нень (тром боф лебіту, конт рак тур, про лежнів, за стійної
пнев монії то що).

Про цес ре абілітації хво рих вклю чав обов’яз ко ву профілак ти ку
пов тор них інсультів з ура ху ван ням ме ханізму роз вит ку пер шо го
інсуль ту. Та кож всім хво рим бу ло ре ко мен до ва но прит ри му ва ти ся
здо ро во го спо со бу жит тя (відмо ва від куріння і злов жи ван ня ал ко -
го лем, ан ти ск ле ро тич на дієта, по силь на фізич на ак тивність то що).

От ри мані ре зуль та ти свідчать про по зи тив ний ефект від зап ро по -
но ва ної прог ра ми фізич ної ре абілітації в екс пе ри мен тальній групі
для жінок, які пе ре нес ли ішемічний моз ко вий інсуль ту. 

Зас то су ван ня цієї прог ра ми ефек тив но впли ну ло на зміну ру -
хових функцій ура же них кінцівок хво рих, підви щи ло еко номіч ність
ро бо ти сер це воRсу дин ної сис те ми, функції зовнішнь о го ди хан ня та
у ціло му спри я ло пок ра щен ню пси хо е моційно го ста ту су жінок по -
хи ло го віку після ішемічно го інсуль ту.

Ко ва лен чен ко В.Ф.
к.мед.н., до цент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня

Коліснічен ко А.В.
магістр ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня 

Універ си те ту «Ук раїна», kolisnichenko*av@bigmir.net

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ 
ПРИ АЛІМЕН ТАР НО МУ ОЖИРІННІ

Ано тація. Роз роб ле но комп ле кс ну прог ра му фізич ної ре абілітації
жінок 25–35 років з алімен тар ним ожирінням. Для вирішен ня зав дань,
спря мо ва них на віднов лен ня функцій ор ганізму, по ру ше них при ожи рін ні
у жінок, ви ко рис то ва но сис те му різних за собів фізич ної ре абілі та ції: фі -
 зичні впра ви, оз до ровчі си ли при ро ди, гігієнічні фак то ри, ре ко мен дуєть ся
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дієто те рапія. У ро зум но му спо лу ченні во ни роб лять ве ли чез ний по зи -
тив ний вплив на життєдіяльність ор ганізму.

Annotation. Developed complex program of physical rehabilitation of
women of 25–35 years with alimentary obesity. For the solution of tasks aimed
at restoring the functions of the body disturbed during obesity women used
various means of physical rehabilitation: exercise, health forces of nature,
hygiene factors, it is recommended diet. The reasonable combination of these
have huge positive impact on the functioning of the organism.

Над лиш ко ва ма са тіла та ожиріння є однією з клю чо вих проб -
лем XXI століття і вхо дить до чис ла неінфекційних зах во рю вань, які
приз во дять до зрос тан ня зах во рю ва ності та смерт ності, втра ти пра -
цез дат ності та інваліди зації. На сь о годні ожиріння є знач ною ме ди -
ко — соціаль ною проб ле мою, у зв’яз ку з тим, що цей вид па то логії
є фак то ром ри зи ку роз вит ку низ ки су путніх зах во рю вань та ких, як
ар теріаль на гіпер тензія, ішемічна хво ро ба сер ця, цук ро вий діабет,
проб ле ми опор ноRру хо во го апа ра ту, сис те ми трав лен ня, ди халь ної
сис те ми, пси хо логічні роз ла ди, які впли ва ють на якість жит тя. Алі -
мен тар не ожиріння в су час но му суспільстві до сяг ло рівня епідемії
та ста ло серйоз ною ме ди коRсоціаль ною проб ле мою. Ур банізація і гі -
по ди намія, пе рет во рен ня сте ре о типів хар чу ван ня з різно маніт ністю
ви со ко ка лорійних і дос туп них про дуктів знач ною мірою спри я ють
по ши рен ню алімен тар но го ожиріння се ред ши ро ких верств на се -
лен ня. Ос нов ною при чи ною ви ник нен ня надмірної ва ги та ожи -
ріння є по ру шен ня енер ге тич ної рівно ва ги між спо жи ва ни ми та
вит ра че ни ми ка лоріями, інши ми сло ва ми, надмірне вжи ван ня ви -
со ко ка лорійних про дуктів з ви со ким вмістом жирів і вуг ле водів та
низь кий рівень фізич ної ак тив ності, що пов’яза ний з ма ло рух ли -
вим спо со бом жит тя. Алімен тар не ожиріння є ек зо ген ноRконс ти -
туційною фор мою надмірної ва ги. Са ме да на фор ма зах во рю ван ня
вва жаєть ся пер вин ним ожирінням. Зни жен ня об ся гу фізич ної ак -
тив ності, внаслідок ур банізації та ав то ма ти зації про цесів праці при
висо ко му рівні пси хо е моційної нап ру ги справ ляє не га тив ний вплив
на діяльність різних ор ганів і сис тем. То му підви щен ня ма си тіла
вима гає ви ко рис тан ня за собів фізич ної ре абілітації. Однією з ос нов -
них при чин ви ник нен ня ожиріння по ряд з по ру шен ням ре жи му
хар чу ван ня є зни жен ня фізич ної ак тив ності лю ди ни, то му про ве ден -
ня ре абілітації з ви ко рис тан ням фізич них вправ при да но му зах во рю -
ванні предс тав ляєть ся до сить ар гу мен то ва ним. Фізич на ре абілі та -
ція при алімен тар но му ожирінні є ак ту аль ною те мою сь о го ден ня.

Роз ро би ти комп ле кс ну прог ра му фізич ної ре абілітації жінок
віком 25–35 років з алімен тар ним ожирінням.
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В ро боті ви ко рис та но за галь новідомі ме то ди досліджен ня: те о -
ре тич ний аналіз та обґрун ту ван ня да них спеціаль ної літе ра ту ри;
спос те ре жен ня; пе да гогічні, ме ди коRбіологічні ме то ди досліджен -
ня; ме то ди ма те ма тич ної ста тис ти ки.

Досліджен ня жінок 26–35 років, пер шо го зріло го віку, які ма ли
діаг ноз алімен тар не ожиріння. Досліджен ня про во ди ли ся на базі
ам бу ла торії сімей ної ме ди ци ни війсь ко во го містеч ка Го ро док
з квітня по ве ре сень 2016 ро ку. Бу ли про ве дені такі вимірю ван ня
ант ро по мет рич них по каз ників фізич но го роз вит ку на по чат ку та по
закінченні екс пе ри мен ту: зріст; ва га; ок ружність груд ної клітки; ок -
ружність талії. Був роз ра хо ва ний індекс ма си тіла кож ної з жінок. Жін -
кам бу ло підібра но комп лекс ліку валь ної фізич ної куль ту ри, до скла ду
вхо ди ли ран ко ва фізич на гімнас ти ка, ліку валь на гімнас ти ка (різні
фор ми ліку валь ної гімнас ти ки чер гу ва лись про тя гом дня), до зо ва ний
біг, спор тивні та рух ливі ігри (во лей бол, теніс). Під час про ход жен ня
кур су фізич ної ре абілітації хворі на ожиріння про хо ди ли курс мо де лю -
ючо го ма са жу. Зав дан ня ма са жу при ко рекції ма си тіла — поліпшен ня
кро воRі лімфо обігу в тка ни нах і ор га нах, змен шен ня жи ро вих від -
кла день в ок ре мих об лас тях. Та кож бу ла про ве де на дієто те рапія. 

Проб ле ма ожиріння є однією з ак ту аль них у про цесі он то ге не -
зу. Цей па то логічний про цес охоп лює функціональ ний стан ор ганів
і сис тем, від яких за ле жить ру хо ва ак тивність, тру до ве ви хо ван ня
й фор му ван ня здо ро вої психіки. Для вирішен ня зав дань, спря мо ва них
на віднов лен ня функцій ор ганізму, по ру ше них при ожирінні у жі -
нок, ви ко рис то вуєть ся сис те ма різних за собів фізич ної ре абілітації:
фізичні впра ви, оз до ровчі си ли при ро ди, гігієнічні фак то ри, ре ко -
мен дуєть ся дієто те рапія. У ро зум но му спо лу ченні во ни роб лять ве -
ли чез ний по зи тив ний вплив на життєдіяльність ор ганізму.

Коваленченко В. Ф., кандидат медичних наук, 
доцент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання, 

Ревуцька А. З., магістр кафедри здоров’я людини та фізичного виховання
Університету «Україна»

НИЗЬКО ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 
ЗА РЕВУЦЬКОЮ О. В. 

ЯК МЕТОД КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ

Анотація. Робота присвячена розробці рекомендацій щодо прак-
тичного за стосування низьковентиляційного способу життя за
Ревуцькою О. В., як специфічного різновиду здорового способу життя
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для підвищення якості та тривалості життя. Показано необхідність
і можливість постійного саморозвитку здоров’я, що характеризує анд -
ра гогічність даного методу. Навчальний характер методу НВСЖ є за -
порукою його високої ефективності і стійкості результату, що під -
тверджується практикою.

Annotation. The work deals with the development of recommendations
on the practical application nizkointensivnogo lifestyle Revutskaya, V. V., as
a specific type of a healthy lifestyle to improve the quality and duration of life.
The necessity and the possibility of continuous self-development of health
that characterizes andragogist this method. The educational nature of the
method NWSG is the key to its high efficiency and durability results, as
evidenced by the practice.

Актуальність: Останнім часом спостерігається значне підвищен-
ня захворюваності людей на цукровий діабет (зокрема ІІ типу), іше-
мічну хворобу серця, гіпертонічну хворобу тощо. Це може свідчити
про те, що спосіб життя людини не відповідає адаптивним можливос -
тям і психофізіологічним ресурсам її організму. Тому стає актуальним
питання про визначення основних патологічних факторів у способі
життя людей та усунення даних несприятливих чинників. Як відо-
мо одним із ефективних засобів нормалізації багатьох фізіологічних
функцій є так звані гіповентиляційні дихальні гімнастики [1, 2]. Ідею
досягнення гіповентиляції саме природнім шляхом і було покладе-
но в основу методу низько вентиляційного способу життя (НВСЖ)
за Ревуцької О. В. [2]. 

Мета дослідження: розробка рекомендацій щодо практичного
застосування низьковентиляційного способу життя за Ревуцькою
О. В. як специфічного різновиду здорового способу життя для під-
вищення якості та тривалості життя. 

Матеріали і методи: В роботі використано загальновідомі методи
дослідження: теоретичний аналіз та обґрунтування даних спеціальної
літератури; спостереження; педагогічні, медико-біологічні методи до -
слідження (система оцінки фізичного стану здоров’я Г.Л. Апа на сенка
та співавторів, експрес-система розрахункового прогнозування мак -
симальної працездатності та рівня фізичного стану Пирогової О.А.
зі співавторами, Визначення фізичної конституції за допомогою
аналізатора «Tanita BC-545») методи математичної статистики (кое-
фіцієнт Ст’юдента та кросс-кореляційний аналіз). 

Результати дослідження: Спостереження за ефективністю мето-
ду НВСЖ виконується з 1992 року на группі добровольців (40 чоловік)
із різними патологіями серцево-судинної системи, шлунково-киш-
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рового тракту, обмінних процесів, хворі на діабет, бронхіальну астму
та інші [2; ст. 91, 92]. З 1997 по 2013 рік регулярно проводилися об -
стеження стану здоров’я за методиками Апанасенка Г.Л., Пи рого -
вої О.А., аналізи крові, психологічними тестами тощо [2]. Була по -
мі чена достовірно значима позитивна динаміка показників за
методикою Апанасенка Г.Л.: ЖЄЛ збільшилась на 853 мл, ЧСС змен -
шилась на 17 уд/хв., життєвий показник зріс майже у 8 разів: з нижче
середнього до високого рівня; час відновлення ЧСС після наванта-
ження скоротився в 2 рази; загальний рівень здоров’я з низького до
рівня вище середнього (3 до 13 балів) [2]. Практика НВСЖ носить
накопичувальний характер здоров’я, що пов’язано із навчанням
людини краще розуміти свій організм і його можливості, тобто харак-
теризується наявністю андрагогічного ефекту [3]. Тому, не зва жаючи
на збільшення віку, спостерігається подальше підвищення функціо-
нального стану організму. Демонструє поступове накопичення яко-
сті життя, розвиток здоров’я згідно з внутрішнім розвитком люди-
ни, який НВСЖ допомагає актуалізувати ресурси кожної людини.
Це підтверджується високою кореляційною залежністю показників
(r = 0,71) здоров’я від терміну практикування методу [2; ст. 121–123].

У вересні 2016 року було проведено пілотажне дослідження
групи із 15 осіб. Попередні дані свідчать про стійку стабілізацію
рівня здоров’я на рівні вище середнього і високого за методикою
Апанасенка Г.Л., спостерігається тенденція подальшого підвищен-
ня функціонального стану організму за методикою Пирогової О.А.,
зменшення вісцерального жиру та покращення інших показників
аналізатора «Tanita BC-545», а також підвищення вмісту вуглекис-
лоти в альвеолярному повітрі (з 6,6 % до 6,8 %). Проведено кросс-
кореляційний аналіз всіх показників. Виявлено сильних кореля-
ційних зв’язків (r > 0,5) у кількості 166 за результатами обстеження
у 2013 році та 175 — у 2016 році. Зміст даних зв’язків аналізується.

Висновки: 1. НВСЖ за Ревуцькаою О. В. є найбільш природнім
для людини гіповентиляційним станом життєдіяльності організму.
2. Показано необхідність і можливість постійного саморозвитку здо -
ров’я, що характеризує андрагогічність даного методу. 3. Навчаль -
ний характер методу НВСЖ є запорукою його високої ефективно-
сті і стійкості результату, що підтверджується практикою.
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Ков тун В.В.
сту де нт ка магістра ту ри спеціаль ності «Фізич на ре абілітація» 

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва. 
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент 

ОГ ЛЯД СУ ЧАС НИХ ПІДХОДІВ 
ДО КО РЕКЦІЇ ПО РУ ШЕНЬ РУ ХО ВОЇ СФЕ РИ 
ДІТЕЙ ІЗ ЦЕ РЕБ РАЛЬ НИ МИ ПА РАЛІЧА МИ

Ано тація. Ди тя чий це реб раль ний па раліч є провідною при чи ною
ди тя чої інвалідності в струк турі зах во рю вань нер во вої сис те ми. Роз гля -
ну то нап ря ми ко рекційної ро бо ти се ред дітей із ДЦП. На го ло шу єть ся,
що однією з найбільш склад них проб лем є роз роб ка ме тодів і за собів ко -
рекції ру хо вої ак тив ності дітей із ДЦП. Предс тав ле но стис лий ана -
літич ний ог ляд ре зуль татів досліджен ня відо мих на у ковців і прак -
тиків що до фізич ної ре абілітації дітей із ДЦП.

Annotation. Cerebral palsy is a leading reason of children’s disability in
the structure of the nervous system diseases. The directions of correctional
work among children with a cerebral palsy are considered. It is noted that one
of the most difficult problem is the development of methods and means of cor-
recting of motor activity of children with cerebral palsy. A brief overview of
the analytical results of the study of famous scientists and practitioners on
physical rehabilitation of children with cerebral palsy is given.

Під терміном «ко рекція» в пе да гогіці ро зуміють сис те му спе -
ціа лізо ва них і за галь но пе да гогічних за ходів, спря мо ва них на по -
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слаб лен ня або по до лан ня вад пси хофізич но го роз вит ку і відхи лень
у по ведінці дітей та підлітків. Ко рекційноRпе да гогічна ро бо та се ред
дітей із ДЦП по вин на спи ра тись на збе ре жені функції ди ти ни та
спря мо ву ва тись на по пе ред жен ня або змен шен ня сту пе ня ви раз -
ності вто рин них по ру шень, а та кож на сти му ляцію ком пен са тор -
них ме ханізмів ор ганізму ди ти ни.

Змістовність ко рекційноRроз ви валь ної ро бо ти се ред дітей із на -
слідка ми це реб раль но го па ралічу, вибір за собів, ме тодів зу мов лю ють -
ся, на сам пе ред, тяжкістю й особ ли вос тя ми про я ву симп то мо ко мп лек -
су зах во рю ван ня в кож но му конк рет но му ви пад ку. Від то го, наскіль ки
адек ват но, індивіду аль но і пра виль но підібра но ре жим та зміст ру хо вої
ак тив ності, за ле жа ти ме кінце вий ре зуль тат ко рек ційної ро бо ти.

На дум ку С.О. Борт фельд і К.О. Се ме но вої, го лов ним зав дан -
ням ліку валь ної фізич ної куль ту ри є нор малізація м’язо во го то ну су.
ЛФК є дієвим за со бом підви щен ня ру хо вої ак тив ності хво рих, нав -
чан ня їх са мо обс лу го ву ван ню та са мостійно му пе ре су ван ню, навіть
за на яв ності знач них конт рак тур і де фор мацій.

W.M. Phelps на го ло шує на важ ли вості впли ву на ко жен м’яз
і про по нує 15 за собів за леж но від ста ну хво ро го на ДЦП: ма саж, па -
сивні ру хи, ру хи зі сто рон нь ою до по мо гою, ак тивні ру хи, опір ру -
хам, умовні ру хи, нев по ряд ко вані ру хи, комбіно вані ру хи, відпо чи -
нок, розс лаб лен ня, ру хи в розс лаб леній позі, впра ви на рівно ва гу,
ру хи у відповідь на под раз ник, відтя гу ван ня, ха пан ня, роз тис кан -
ня; пра виль не і вправ не ви ко нан ня рухів.

Для ко рекції рухів на за нят тях ЛФК Н. Каbat про по нує ви ко -
рис то ву ва ти певні прийо ми ак тивізації мо то ней ронів спин но го моз ку.
Ці ру хи здійсню ють ся за ра ху нок ско ро чен ня м’язів і ґрун ту ють ся
на до сяг ненні мак си маль ної ру хо вої ре акції шля хом: а) по лег шен -
ня пропріоцепції (підви щен ня відчут тя ру ху); б) ско ро чен ня м’язів
шля хом мак си маль но го опо ру ру хам; в) за лу чен ня до ру ху яко мо га
біль шої кіль кості м’язо вих груп; г) ви ко рис тан ня реф лек су на роз -
тя гу ван ня м’язів для збіль шен ня по даль шо го довіль но го ско ро чен -
ня; д) послідов но го чер гу ван ня ро бо ти м’язівRан та гоністів.

До прог ра ми за нять при всіх фор мах ДЦП прак ти ки ре ко мен -
ду ють вклю ча ти ігри, які ма ють важ ли ве ви хов не зна чен ня й умож -
лив лю ють емоційне спо со бу закріплен ня ру хо вих на ви чок, по чи -
на ю чи від індивіду аль них ру хо вих зав дань до склад них ко ма нд них
і де я ких спор тив них ігор за спро ще ни ми пра ви ла ми.

М.М. Єфи мен ко про по нує бу ду ва ти за нят тя у виг ляді однієї
вели кої те ма тич ної гри, яка скла даєть ся із взаємо пов’яза них ігро вих
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си ту ацій, зав дань, вправ, підібра них та ким чи ном, щоб спри я ти ви -
рі шен ню пос тав ле них пе да го гом ко рекційних зав дань.

До прог ра ми за нять, роз ра хо ва ної на дітей із ДЦП, як вва жа -
ють К.О. Се ме но ва, крім фізич них вправ, вар то вклю ча ти пси хо те -
рапію, впра ви для роз вит ку мов лен ня, зо ро вої та слу хо вої функцій.
Усі ці за со би до сить ефек тив но ви ко рис та но в ме то диці кон дук тив -
но го нав чан ня, роз роб леній в Угор щині провідним фахівцем із
ДЦП М. Харі. Ця ме то ди ка знайш ла своє зас то су ван ня в ба гать ох
країнах світу.

На особ ли ву ува гу зас лу го вує зап ро по но ва на С.А. Хо ло до вим
ме то ди ка фор му ван ня на вич ки ходь би в дошкіль ників із спас тич -
ни ми фор ма ми ДЦП. Ав тор довів, що ви ко рис тан ня роз роб ле них
до дат ко вих за собів руч ної опо ри в про цесі по е тап но го нав чан ня
ходь би та її ко рекції знач но оп тимізу ють цей про цес і прис ко рю ють
на бут тя ди ти ною мож ли вості пе ре су ва тись.

Відне дав на підви ще ну ува гу зо се ред же но на поєднанні тра -
диційних і нет ра диційних за собів і форм ко рекційно го впли ву
в комп лексній сис темі пси хофізич ної ре абілітації дітей із ДЦП. Се -
ред них на особ ли ву ува гу зас лу го вує ме то ди ка Н.О. Мя ки ше вої,
яка про по нує впро вад жу ва ти рух ливі спор тивні ігри в комп лексі
з ме то дом сен сор но го впли ву (сис те ма «Са ундRБім»), комп’ютер -
ни ми ко рекційни ми ігра ми та за нят тя ми пси хогімнас ти кою. 

У віднов ноRко рекційній ро боті се ред дітей із ДЦП по ряд із тре -
нуван ням довіль ної ру хо вої ак тив ності на да ний час ви ко рис то ву ють
різні ви ди ма са жу. При різних фор мах ДЦП фахівці ре ко мен ду ють
зас то со ву ва ти ма саж із ме тою сти му лю ван ня функції па ре тич них
і розс лаб лен ня спаз мо ва них м’язів, поліпшен ня їхньої пра цез дат -
ності, галь му ван ня гіперкінезів.

Про фе сор В.І. Ко зявкін зап ро по ну вав прин ци по во но вий під -
хід до ре абілітації хво рих на ДЦП, зас но ва ний на полісег мен тарній
біоме ханічній ко рекції хреб та і ве ли ких суг лобів. Да на ме то ди ка те -
рапії от ри ма ла наз ву «Сис те ма інтен сив ної ней рофізіологічної ре абі -
літації» та яв ляє со бою комп лекс ліку валь ноRко рекційних за хо дів,
спря мо ва них на ство рен ня у ди тя чо му ор ганізмі но во го функціо -
наль но го ста ну шля хом ко рекції па то логії та ак тивізації внутрішніх
ком пен са тор них і адап таційних мож ли вос тей ди ти ни. 

Та ким чи ном, фізич ний ре абіліто лог у своїй прак тичній діяль -
ності з діть ми із ДЦП по ви нен вра хо ву ва ти весь ар се нал су час них
ме тодів і за собів фізич ної ре абілітації.
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Ко зу бей Пет ро Си до ро вич, 
Національ ний універ си тет «Києво*Мо ги лянсь ка ака демія»,

кан ди дат пе да гогічних на ук, до цент.
Зба наць кий Сергій Ва силь о вич, 

Національ ний універ си тет «Києво*Мо ги лянсь ка ака демія», 
стар ший вик ла дач

СОЦІАЛЬ НО?ПСИ ХО ЛОГІЧНІ АС ПЕК ТИ 
ФІЗКУЛЬ ТУР НО?РЕ АБІЛІТАЦІЙНОЇ РО БО ТИ 

З ІНВАЛІДА МИ

Ано тація. Ба га торічна прак ти ка ро бо ти з інваліда ми по ка зує,
що найбільш ефек тив ним ме то дом змен шен ня фізич ної та соціаль -
но*пси хо логічної не пов ноцінності да но го кон тин ген ту є ре абілітація
за со ба ми фізич ної куль ту ри і спор ту. Сис те ма тичні за нят тя не тіль ки
підви щує адап тацію інвалідів до життєвих умов, але й роз ши рю ють
їх функціональні мож ли вості, до по ма га ю чи оз до ров лен ню ор ганізму. 

Важ ли вим мо мен том, який виз на чає ефек тивність про це су фі -
зич но го ви хо ван ня для осіб з ва да ми здо ров’я, — це ство рен ня свідо мої
мо ти вації до за нять фізич ною куль ту рою і спор том, яке пов’яза не з пси -
хічною ре абілітацією, в ос нові яко го ле жать су то осо бисті, індивіду -
альні схиль ності і пот ре би.

Abstract. Our practice work with people with disabilities shows that the
most effective method of reducing the physical, social and psychological
inadequacy of the contingent is rehabilitation with methods of physical cul-
ture and sports. Systematic classes not only improve adaptation to the living
conditions of the disabled people, but also extend their functionality, helping
the recovery of the body.

An important factor that determines the effectiveness of physical educa-
tion for people with disabilities — is a creation of conscious motivation for
physical training and sports, that is associated with mental rehabilitation,
which is based on purely personal, individual inclinations and needs.

У ен цик ло пе дичній літе ра турі інвалідність трак туєть ся як
стійке по ру шен ня (зни жен ня або втра та) за галь ної або про фесійної
пра цез дат ності внаслідок зах во рю ван ня чи трав ми або як ста тич -
ний по каз ник, що ха рак те ри зує здо ров’я на се лен ня (відно шен ня чис -
ла лю дей до пенсійно го віку зі стійкою втра тою пра цез дат ності до
за галь ної кіль кості на се лен ня).

Розг ля да ю чи пи тан ня ре абілітації інвалідів, не слід ро зуміти
інвалідність ли ше у фізич но му ас пекті, тоб то об ме женні ру хо вою
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діяль ності. Смис ло ве по ле цієї проб ле ми знач но шир ше і, на сам пе -
ред, вклю чає соціаль ноRпси хо логічні ас пек ти, котрі по ви нен вра хо-
ву ва ти пе да гог, що пра цює з да ною ка те горією на се лен ня. Це обу -
мов ле не ще й тим, що у по нятті «здо ров’я» од ним з най го ловніших
є психічний ком по нент.

На сь о годні пе ред на у ков ця ми стоїть проб ле ма по шу ку най більш
ефек тив них шляхів змен шен ня фізич ної та соціаль ноRпси хо ло гіч ної
не пов ноцінності інвалідів різних но зо логій. До найе фек тивніших за -
собів як соціаль ноRпси хо логічної так і фізич ної ре абі літації інвалідів
відно сять за нят тя фізич ною куль ту рою і спор том. Найя ск равішим
при к ла дом згур ту ван ня інвалідів, що ак тив но піклу ють ся про свою
соціаль ну і фізич ну зна чущість, нав ко ло спор ту є Па ралімпійсь кий
рух. Нині цей рух настіль ки ши ро кий, що доз во ляє про во ди ти як на -
ціональні і міжна родні зма ган ня, так і спеціальні Па ралімпійські ігри.

Як що перші Па ралімпійські ігри (Рим, 1960 р.) зібра ли 300 спор тс -
менівRінвалідів з 10 країн то в ХV іграх у 2016 році в РіоRдеRЖа ней ро
взя ли участь 4350 спор тсменівRінвалідів з 176 країн світу. У да ний
час інвалідиRспор тсме ни усь о го світу об’єднані в 6 міжна род них
спор тив них ор ганізацій: міжна род на спор тив на ор ганізація глу хих
(ство ре на в 1924 р.); міжна род на спор тив на фе де рація інвалідівRко -
ля соч ників (ство ре на в 1952 р.); міжна род на спор тив на ор ганізація
інвалідів з де фек та ми опор ноRру хо во го апа ра та (ство ре на в 1964 р.);
міжна род на асоціація спор ту для лю дей з по ру шен ням інте лек ту
(ство ре на в 1968 р.); міжна род на спор тив на ор ганізація лю дей
з наслідка ми ди тя чо го це реб раль но го па ралічу (ство ре на в 1978 р.);
міжна род на спор тив на ор ганізація сліпих (ство ре на в 1980 р.).

Спор тив на ро бо та се ред інвалідів Ук раїни ста ла інтен сив но
роз ви ва тись після участі об’єдна ної ко ман ди інвалідівRспор тсме нів
СНД у Па ралімпійсь ких іграх в Бар се лоні у 1992 р., де спор тсме ни
СНД за во ю ва ли 17 зо ло тих, 14 срібних і 15 брон зо вих ме да лей.
У 1996 році у м. Ат ланті ук раїнсь ка ко ман да інвалідів упер ше са -
мостійно й успішно вис ту пи ла в Па ралімпійсь ких іграх. І, на решті,
тріум фаль ний вис туп на шої збірної в РіоRдеRЖа ней ро: 41 зо ло та,
37 срібних і 39 брон зо вих ме да лей та третє місце в за галь но ко ма нд -
но му заліку. Наші ко ман ди інвалідівRспор тсменів постійно бе руть
участь у чемпіона тах світу і Євро пи та інших міжна род них зма ган -
нях з зи мо вих та літніх видів спор ту.

На дум ку фахівців є один важ ли вий мо мент, який виз на чає
ефек тивність про це су фізич но го ви хо ван ня для осіб з ва да ми здо -
ров’я, — це ство рен ня свідо мої мо ти вації до за нять фізич ної куль -

310

Секція ІIІ Медична, фізична та спортивна реабілітація  



311

ту рою і спор том, яке пов’яза не з психічною ре абілітацією, в ос нові
яко го ле жать су то осо бисті, індивіду альні схиль ності і пот ре би.

У са мо му про цесі нав чан ня ру хо вим діям інвалідів з уш код жен -
ня ми ОРА виділе но ряд особ ли вос тей: пос ту повість у ово лодінні
ру хо ви ми діями; фор му ван ня ши ро ко го діапа зо ну ру хо вих умінь;
важ ливість вста нов лен ня емоційно го кон так ту шля хом спілку ван -
ня (ви ко рис тан ня схва лень, про яв участі до проб лем інваліда); ви -
ко рис тан ня раціональ ної пси хо те рапії (роз’яс нен ня, пе ре ко нан ня)
для по до лан ня по чут тя влас ної не пов ноцінності, оп ти маль ний
ефект до ся гаєть ся поєднан ням об раз ноRна оч ної де мо н страції із вер -
 баль ни ми ме то да ми пси хо ре гу ляційної спря мо ва ності.

Крав чен ко І.П. 
сту де нт ка магістра ту ри спеціаль ності «Фізич на ре абілітація» 

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва. 
На у ко вий керівник: Во лош ко Ла ри са Бо рисівна, к.пед.н., 

до цент ка фед ри фізич ної ре абілітації та фізич но го ви хо ван ня

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ 
В СИС ТЕМІ ВІДНОВ ЛЕН НЯ ПРА ЦЕЗ ДАТ НОСТІ 

СПОР ТСМЕНІВ?ІНВАЛІДІВ З ПО РУ ШЕН НЯ МИ ЗО РУ

Ано тація. В ос танні де ся тиріччя особ ли ва ува га приділяєть ся проб -
 лемі соціаль ної та фізич ної ре абілітації спор тсменів*інвалідів за со ба ми
адап тив но го фізич но го ви хо ван ня та спор ту з ме тою віднов лен ня їхньо го
здо ров’я, за лу чен ня до суспіль но*ко рис ної діяль ності. У відповідності до
сфор муль о ва них прин ципів, виз на че ної ме ти, зав дань, умов, спе цифіч -
них суб’єктів впли ву на ми зап ро по но ва но екс пе ри мен таль ну ме то ди ку
комп ле кс но го зас то су ван ня фізич ної ре абілітації для віднов лен ня пра -
цез дат ності плавців ви со кої кваліфікації із по ру шен ня ми зо ру в спорті
інвалідів. При ви му ше но му об ме женні фізич них мож ли вос тей пріори -
тет ціннос тей спор тсменів*інвалідів спря мо ва но на ак тив ну фізич ну
діяльність. То му от ри мані ре зуль та ти вка зу ють на пе ре ва гу екс пе ри -
мен таль ної ме то ди ки комп ле кс но го ви ко рис тан ня ме тодів фізич ної
ре абілітації із вклю чен ня про це ду ри «Ice bath» для віднов лен ня пра цез -
дат ності плавців із по ру шен ня ми зо ру ви со кої кваліфікації у пе ре дз ма -
галь но му періоді підго тов ки у порівнянні з тра диційною.

Anotatsiya. In the last decade, special attention is paid to social and phy -
sical rehabilitation of athletes with disabilities by means of adaptive physical
education and sport in order to restore their health, involvement in socially
useful activities. In accordance with the principles set out defined goals,
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objectives, conditions, the specific impact we have proposed experimental
method of integrated application of physical rehabilitation for recovery swim-
mers qualifications of visual impairment in disabled sports. When forced lim-
iting physical abilities priority values athletes with disabilities aimed at active
physical activity. Therefore, the results indicate the superiority complex expe -
rimental techniques using methods of physical rehabilitation include «Ice bath»
treatments for rehabilitation of swimmmers with visually impaired quali -
fications in before the сompetition period of training compared to traditional.

Ви со ка нап ру женість су час ної підго тов ки спор тсменівRін валідів,
особ ливі об ся ги тре ну валь них і зма галь них на ван та жень пот ре бу ють
ство рен ня оп ти маль них пе да гогічних умов для їхнь о го ефек тив но го
функціону ван ня, як ос нов них суб’єктів спор тив ної діяль ності. Пи -
тан ня фізич ної ре абілітації в сис темі віднов лен ня пра цез дат ності
спор тсменів ви со кої кваліфікації в спорті інвалідів є ак ту аль ни ми. 

Ме та да но го досліджен ня по ля гає у адап тації су час них підходів
до уп равління пра цез датністю спор тсменівRінвалідів ви со кої ква -
ліфікації та дослідженні мож ли вос тей зас то су ван ня ме тодів фізич -
ної ре абілітації для віднов лен ня пра цез дат ності спор тсменів із по -
ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку в спорті інвалідів.

Досліджен ня про во ди лось у чо ти ри ета пи на базі Пол тавсь кої
об лас ної ре абілітаційноRспор тив ної шко лиRінвалідів, Спор тив но го
клу бу «Спар так», ПОЛФД. Бу ло про ве де но ди намічне спос те ре жен ня
та обс те жен ня 11 плавців із по ру шен ня ми зо ру ви со кої кваліфі -
кації, із яких: 3 МСМК, 4 МС, 4 КМС. Вік спор тсменів — від 17 до
23 років. Гост ро та зо ру усіх обс те же них спор тсменів зна хо дить ся
в діапа зоні 0,06–0,1% на кра ще око з ко рекцією. Згідно із зав дан ня ми
досліджен ня спор тсменів бу ло роз поділе но на дві гру пи ме то дом
ви пад ко вої вибірки: до скла ду ос нов ної гру пи увійшло 6 плавців, до
скла ду гру пи конт ро лю бу ло вклю че но 5 спор тсменів без по ру шен -
ня зо ру.

Вста нов ле но, що про ве ден ня обс те жен ня спор тсменів із по ру -
шен ня ми зо ру пот ре бує: по си ле ної ува ги до вер баль но го сприй ман ня
сліпих і сла бо зо рих, як клю чо во го ка на лу от ри ман ня інфор мації.
Для оцінки рівня три вож ності ви ко рис то ву ва ли опи ту валь ни ки
Ч.Спілбер ге ра — Ю.Ханіна, які доз во ли ли ви я ви ти рівень осо бис -
тісної та си ту а тив ної три вож ності. 

Ви хо дя чи з роз поділу на ван та жен ня в пе ре дз ма галь но му ме зо -
циклі, в ос новній та конт рольній гру пах спор тсменів був зас то со ва -
ний комп лекс віднов лю валь них про це дур: Vitrum ® Superstress та
вуг ле водні суміші; са у ни; гіпоксіте рапія; ма саж; са мо навіюван ня;
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«Ice bath» (кри жані ван ни) після кож но го тре ну ван ня у воді (тіль ки
для спор тсменів ос нов ної гру пи).

На підставі те о ре тич но го аналізу та конс та ту валь но го екс пе ри -
мен ту роз роб ле но інтег раль ну ме то ди ку оцінки ефек тив ності екс -
пе ри мен таль ної ме то ди ки віднов лен ня пра цез дат ності плавців ви -
со кої кваліфікації з по ру шен ня ми зо ру в сис темі їхньої підго тов ки
та участі в зма ган нях. Вста нов ле но, що під час пла ну ван ня змісту
підго тов ки та участі спор тсменів у зма ган нях не обхідно вра хо ву ва -
ти й гігієнічні фак то ри, які та кож впли ва ють на пра цез датність
спор тсменів і протікан ня у них віднов них про цесів після тре ну -
валь них і зма галь них на ван та жень.

От ри мані ре зуль та ти вка зу ють на пе ре ва гу екс пе ри мен таль ної
ме то ди ки комп ле кс но го ви ко рис тан ня ме тодів фізич ної ре -
абілітації із вклю чен ня про це ду ри «Ice bath» для віднов лен ня пра -
цез дат ності плавців із по ру шен ня ми зо ру ви со кої кваліфікації у пе -
ре дз ма галь но му періоді підго тов ки в порівнянні з тра диційною.
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ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ МЕТОДИК ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ У ДІТЕЙ ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ НА

ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

Анотація. Розкрито сутність та ефективність методів фізичної
реабілітації,які застосовують при захворюванні на дитячий цереб-
ральний параліч. Описані традиційні та нетрадиційні методи,які
мають досить високу ефективність при реабілітації дітей з діагно-
зом ДЦП.
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Annotation. 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 CP are described

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) — це термін для груп за -
хво рювань, які проявляються порушеннями рухів, рівноваги та поло-
ження тіла, розладами мовлення. Це захворювання важко уражаючи
рухову систему, викликає порушення мови та інтелекту, приводить
до інвалідності. На сьогоднішній день існує безліч пропозицій
щодо лікування та реабілітації хворих з ДЦП. Всі вони направлені
на різні ланки патогенезу захворювання, що значною мірою зале-
жить від рівня розвитку моторних функцій У 1950–1970 рр. чеський
лікар В. Войта виявив, що на певні подразнення в певних положен-
нях тіла діти відповідають повторювальними руховими реакціями
тулуба та кінцівок. За допомогою регулярних подразнень, при
дотриманні заданих вихідних положень і точок подразнення відбу-
валася активація рухових рефлексів і діти, які страждають на ДЦП,
після цього могли виразніше говорити та після деякого періоду часу
впевненіше вставати і ходити. Метод Войта терапії, відомий також
під назвою метод рефлекс-локомоції. В. Войта встановив, що сти-
муляція викликає глобальну динамічну м’язову активність, присут-
ню у всіх формах локомоції. Термін «глобальні локомоції» означає
моторні відповіді, що виникають під час застосування методу реф-
лекс-локомоції. При цьому скелетні м’язи всього тіла координова-
но активуються імпульси, які надходять у всі ланки нервової систе-
ми, що сприяє формуванню нових рефлекторних зв’язків [1, с. 12].
Завдяки своїм дослідженням В. Войта виявив, що рефлекторні
реакції, що виникають у пацієнтів з руховими порушеннями анало-
гічні реакціям здорових дітей. Це означало, що можна стимулюва-
ти формування важливих рухових моделей ще в ранньому віці.

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 Рефлекторна
локомоція лягла в основу Войта-терапії. Суть Войта — терапії поля-
гає в тому, щоб примусити мозок активізувати «приводженні збере-
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женні зразки руху» та скоординувати їх із мускулатурою тулуба і кін -
цівок [2, с. 17]. 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).

Одним з найважливіших методів лікування дитячого церебраль-
ного паралічу є фізична реабілітація, яка починається вже в перші
місяці життя дитини, відразу після встановлення діагнозу. При цьо -
му застосовують комплекси вправ спрямовані на дві важливі цілі —
не допустити ослаблення та атрофії м’язів, внаслідок недостатнього
їх використання, а також уникнути розвитку контрактур, при яких
спастичні напружені м’язи стають малорухомими і фіксують кін-
цівки хворого в патологічному положенні. У здорової дитини, м’язи
та сухожилля регулярно розтягуються під час ходьби, бігу і повсяк-
денному рухової активності. Це забезпечує ріст м’язів з такою ж
швидкістю, як і ріст кісток. У дітей з церебральними паралічами
спазми перешкоджають розтягуванню м’язів, в результаті чого вони
ростуть не достатньо швидко і відстають у довжині від костей.
Формування контрактур у хворих дитячим церебральним паралічем
може призводити до погіршення рівноваги і втрати раніше придба-
них навичок. Програма фізичної реабілітація повинна спрямовува-
ти зусилля на уникнення цього небажаного ускладнення.

Важливою метою фізичної реабілітації є сприяння моторному роз-
витку дитини. Поширеною програмою фізичної реабілітації, спря-
мованої на розвиток рухів, є також 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. Фахівці з фізичної реабілітації, що
застосовують метод Бобата намагаються протидіяти цим рефлек-
сам шляхом позиціонування дитини, тобто додання йому правиль-
ного положення тіла, необхідного для виконання певних рухів. 

У міру дорослішання дитини з дитячим церебральним паралічем
і наближення шкільного віку, акценти лікування зміщуються від
забезпечення його раннього моторного розвитку до його адаптації
в соціумі. Тепер зусилля фізичної реабілітації спрямовуються на фор-
мування навиків щоденного життя, розвиток здатності до спілкуван-
ня та підготовку дитини до життя в колективі. Фізична реабілітація
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тепер повинна бути більше спрямована на розвиток можливості
пересуватися самостійно, а також здійснювати такі точні і складні
операції як письмо.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ФІЗИЧ НО ГО РОЗ ВИТ КУ 
ШКО ЛЯРІВ ІЗ ВА ДА МИ ЗО РУ

Ано тація. Про а налізо ва но особ ли вості фізич но го та психічно го
роз вит ку сла бо зо рих дітей. З’ясо ва но, що во ни за більшістю по каз -
ників пси хофізич но го роз вит ку відста ють від здо ро вих од нолітків.
Стве рд жуєть ся, що на сь о годнішній день вдос ко на лен ня фізич но го ви -
хо ван ня сла бо зо рих і сліпих дітей, підви щен ня йо го ефек тив ності
в сис темі шкіль но го нав чан ня в світлі ре форм за галь но освітньої шко -
ли на бу ває особ ли вої зна чу щості.

Annotation. The features of physical and mental development of visual-
ly impaired children were analyzed. It was found out that they lag behind
healthy peers on the majority of indicators of psychophysical development. It
is alleged that today’s enhancement of physical education of visually impaired
and blind children, the increase of efficiency in the system of school educa-
tion in the light of secondary school reform are of particular importance.

Прак тич но в усіх дітей з пос лаб ле ним зо ром існу ють проб ле ми
у фор му ванні життєво важ ли вих ру хо вих умінь і на ви чок. Як на слі -
док об ме жен ня ру хо вої ак тив ності у мо лод ших шко лярів з пос лаб -
ле ним зо ром ви ни ка ють різно манітні су путні по ру шен ня, ко рекція
яких є од ним з ос нов них нап рямків ко рекційноRпро філак тич ної
ро бо ти в адап тив но му фізич но му ви хо ванні.
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У дітей із за лиш ко вим зо ром ос нов на фор ма сприй нят тя — до -
ти ко воRру хо ва. Ди ти ну тре ба нав чи ти прос те жу ва ти рух у прос торі.
За леж но від сту пе ня ура жен ня зо ро вих функцій по ру ше на ціліс -
ність сприй нят тя, спос терігаєть ся йо го вибірковість, яка об ме -
жуєть ся вузь ким ко лом інте ресів. При па то логії зо ру уповіль нюєть ся
ут во рен ня тим ча со вих нер во вих зв’язків між моз ко ви ми цент ра ми
зо ро во го та інших аналіза торів. При то тальній сліпоті ве ли ка час -
ти на пред метів, об’єктів, явищ не мо же бу ти адек ват но сприй ня та
візу аль но. У зв’яз ку з цим доміну ю че по ло жен ня зай ма ють слу хо ве
й до ти ко ве сприй нят тя. Про те ав то ри [2] відміча ють, що пріори тет
то му або іншо му ви ду сприй нят тя відво дить ся за леж но від ха рак те -
ру діяль ності, в якій бе ре участь індивід.

У мо лод шо му шкіль но му віці по си люєть ся роль сло ва в сприй -
нятті еле ментів і рухів; сло ва для нез ря чих дітей слу жать орієнти -
ром, во ни мо жуть при вер та ти ува гу учнів. Ура хо ву ю чи ці особ ли -
вості при по казі рухів учи те леві ре ко мен дуєть ся ро би ти ак цент на
по яс нен ня впра ви, про по ну ва ти ви ко ну ва ти впра ви за сло вес ним
опи сом, вво ди ти спеціальні терміни. Не обхідно ви ко рис то ву ва ти
за лиш ко вий зір, по пов ню ва ти знан ня мо лод ших шко лярів різни ми
зо ро ви ми уяв лен ня ми про ру хи.

Важ кий зо ро вий де фект в ранній період жит тя ди ти ни зни жує
у неї не ли ше пізна валь ну, але й ру хо ву ак тивність; приз во дить до
то го, що ди ти на знач но пізніше, ніж здо ро вий од ноліток, прий має
вер ти каль не по ло жен ня при ходьбі; при при родній стійці час то від -
зна чаєть ся неп ра виль не по ло жен ня стоп. Рівень фізич но го роз вит ку
та фізич ної підго тов ле ності дітей з по ру шен ня ми зо ру знач но відстає
від здо ро вих од нолітків. Відста ван ня у вазі (від 3 до 5 кг), рості (від
5 до 13 см), у по каз ни ках ко ла груд ної клітки у дітей мо лод шо го і се-
 реднь о го шкіль но го віку скла дає у сла бо зо рих до 4,7 см. Помітне
відста ван ня від нор ми відзна чаєть ся і в роз вит ку життєвої ємкості
ле генів [1]. 

М’язо ва си ла у дітей з по ру шен ням зо ру, в порівнянні з нор -
мою, сла бо роз ви не на. У сла бо зо рих шко лярів по каз ни ки кисть о -
вої ди на мо метрії ниж че на 28,1%, ніж в од нолітків, які нор маль но
ба чать; у по каз ни ках гнуч кості во ни пос ту па ють ся здо ро вим дітям
у се реднь о му на 12–15%. 

Ор ганічні роз ла ди зо ро во го аналіза то ра, по ру шу ю чи соціальні
відно си ни, зміню ючи ста тус ди ти ни з ва да ми зо ру, про во ку ють ви -
ник нен ня у неї ря ду спе цифічних ме ханізмів, що опо се ред ко ва но
впли ва ють на психічний роз ви ток. Нев дачі та труд нощі, з яки ми
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сти каєть ся ди ти на у нав чанні, іграх, в ос воєнні ру хо вих на ви чок,
прос то ро вої орієнтації, вик ли ка ють важкі пе ре жи ван ня та не га тив -
ні ре акції, що про яв ля ють ся у нев пев не ності, па сив ності, са моізо -
ляції, не а дек ватній по ведінці і навіть аг ре сив ності. Ба гать ом дітям
з по ру шен ням зо ру ха рак тер ний ас тенічний стан, що ха рак те ри зу -
єть ся знач ним зни жен ням ба жан ня гра ти ся, нер во вим нап ру жен ням,
підви ще ною вто мою. Діти із ва да ми зо ру опи ня ють ся у стре со вих
си ту аціях частіше, ніж здо рові діти. Постійне ви со ке емоційне нап -
ру жен ня, по чут тя дис ком фор ту мо жуть у де я ких ви пад ках вик ли ка ти
емоційні роз ла ди, по ру шен ня ба лан су про цесів збуд жен ня і галь -
му ван ня у корі го лов но го моз ку. Де які діти із по ру шен ням зо ру мо -
жуть бу ти з чу до ви ми воль о ви ми якос тя ми, але по ряд з цим спос -
теріга ють ся такі де фек ти волі, як імпуль сивність по ведінки,
упертість, не га тивізм. 

У дітей із ва да ми зо ру ос лаб лені зо рові відчут тя, а сприй нят тя
зовнішнь о го світу об ме же не. Ці труд нощі відоб ра жа ють ся на сту пе -
нях пов но ти, цілісності об разів пред метів і дій, але во ни мо жуть ли -
ше зміни ти тип сприй ман ня, але не впли ва ють на фізіологічний
ме ханізм сприй ман ня. У за леж ності від сту пе ня ура жен ня зо ро вих
функцій по ру шуєть ся цілісність сприй ман ня. У сла бо зо рих домі нує
зо ро ве, ру хо ве, слу хо ве сприй ман ня. По ру шен ня зо ро во го аналіза -
то ра приз во дить до ут во рен ня но вих міжа наліза тор них зв’язків,
зміни доміну ван ня інших сен сор них сис тем. Од нак, яка б сен сор на
сис те ма не доміну ва ла в пізнанні ото чу ю чо го се ре до ви ща у сла бо -
зо рих дітей, во на відоб ра жає взаємодію різних аналіза торів, їх
спіль ний вплив у про цесі фор му ван ня об разів і яв ляє со бою знан -
ня про ото чу ю чий світ у формі відчуттів, ду мок [2].

От же, на уро ках фізич ної куль ту ри слід вра хо ву ва ти рівень роз -
вит ку ру хо вих якос тей шко лярів із різни ми фор ма ми па то логії зо ру.
Ура ху ван ня опи са них пси хофізич них особ ли вос тей дітей із ва да ми
зо ру в про цесі за нять адап тив ною фізич ною куль ту рою доз во лить
підви щи ти рівень їхньої фізич ної підго тов ле ності. 
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РОЗ ВИ ТОК ПСИ ХО МО ТОР НИХ ФУНКЦІЙ 
ДІТЕЙ З ПО РУ ШЕН НЯМ СЛУ ХУ 

ЗА СО БА МИ АДАП ТИВ НО ГО ФІЗИЧ НО ГО ВИ ХО ВАН НЯ

Ано тація. Відзна чаєть ся, що шко лярі з різним сту пе нем по ру -
шення слу ху відста ють від здо ро вих од нолітків за рівнем роз вит ку фі -
зич них якос тей. Особ ли во ви ра же не відста ван ня спос терігаєть ся за
по каз ни ка ми ру хо вих здібнос тей. Різний рівень здо ров’я і збе ре же них
функцій об ме жує ру хо ву ак тивність дітей із по ру шен ням слу ху та ви -
ма гає ди фе ренційо ва но го підхо ду у ви борі за собів і ме тодів адап тив но -
го фізич но го ви хо ван ня. Пов ноцінний роз ви ток дітей, які ма ють по ру -
шен ня слу ху, не мож ли вий без адап тив но го фізич но го ви хо ван ня, що
за без пе чує не тіль ки не обхідний рівень їхнь о го фізич но го роз вит ку, але
й ко рекцію відхи лень різних сфер діяль ності.

Annotation. It is noted that schoolchildren with different degree of a hearing
disorder lag behind healthy peers in terms of physical qualities development.
Especially obvious lag is observed on indicators motor abilities. Different
level of health and safe functions limits physical activity of children with
hearing disorders and demands the differentiated approach in the choice of
means and methods of adaptive physical education. A full development of
children with hearing disorders is impossible without adaptive physical edu-
cation, which provides not only the necessary level of their physical develop-
ment, but also correction of deviations of various fields of activity.

Од ним із нап рямків су час ної соціаль ної політи ки в Ук раїні
є ство рен ня не обхідних умов для за нять фізич ною куль ту рою і спор -
том дітям із по ру шен ням слу ху, що за без пе чує ре алізацію їхнь о го
пра ва на са мо ре алізацію та са мо ст ве рд жен ня. Пи тан ням ре абіліта ції
шко лярів із по ру шен ня ми слу ху сь о годні приділяєть ся особ ли ва ува -
га, про що свідчить знач на кількість на у ко вих публікацій з цієї те ми. 

Відо мо, що ура жен ня слу ху не га тив но впли ває на психічний
і мо тор ний роз ви ток глу хих дітей, їхню соціалізацію й адап тацію до
ви мог суспільства. Глу хий ди ти на при вступі до шко ли відстає в пси -
хічно му і фізич но му роз вит ку від здо ро вої ди ти ни на 1–3 ро ки. Ура-
 жен ня слу ху, не дос татній роз ви ток мов ної та пізна валь ної діяль -
ності приз во дить до по я ви у глу хих своєрідності роз вит ку ру хо вої
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сфе ри. То му спе цифічни ми зав дан ня ми адап тив но го фізич но го ви -
хо ван ня при глу хоті є роз ви ток пси хо мо тор них ха рак те рис тик
дітей: прос то ро вої орієнтації, раціональ но го роз поділу м’язо вих зу -
силь, швид кості ру хо вих ре акцій, здат ності до м’язо во го розс лаб -
лен ня, по чут тя ча су, по чут тя рит му, ру хо вої пам’яті. Відста ван ня
цих ха рак те рис тик у глу хих дітей пов’яза но з ва да ми слу ху та зни -
жен ням вес ти бу ляр ної функції [1].

Важ ли вою пе да гогічною умо вою ко рекції пси хо мо тор них функ -
цій дітей із по ру шен ня ми слу ху є гу ман ноRорієнто ва на та ко рекцій -
ноRроз ви валь на спря мо ваність нав чаль ноRви хов но го про це су з адап -
тив но го фізич но го ви хо ван ня. За у ва жи мо, що роз ви ток слу хо во го
сприй ман ня та своєчас не слу хоп ро те зу ван ня цієї ка те горії дітей по -
винні розг ля да ти ся як од на з умов ко рекційноRпе да гогічно го про це су
з фізич но го ви хо ван ня. Ура хо ву ю чи взаємо за лежність і взає мо вп лив
ру хо во го та слу хо во го аналіза торів, фор му ван ня знань, прак тич них
умінь і на ви чок, а та кож не обхідність роз вит ку за лиш ко во го слу ху на
різно го ро ду за нят тях, у прак тиці адап тив но го фізич но го ви хо ван ня
цих дітей важ ли ве місце по вин но відво ди ти ся сло вес ним ме то дам
нав чан ня із зас то су ван ням різних форм мов лен ня, спеціаль них форм
(дак тиль, жес тоRмімічне мов лен ня, а та кож на оч ним ме то дам: зву ко -
вої і світло вої сиг налізації, му зич но го суп ро во ду фізич них вправ).

У про цесі соціаль ної інтег рації гру пові за нят тя фізич ни ми впра ва -
ми, як фор ма ор ганізації ре абілітації осіб з по ру шен ня ми слу ху, зай ма -
ють од не з провідних місць. Во ни є пе ревіре ни ми прак ти кою за со ба -
ми, що спри я ють більш швид ко му віднов лен ню по ру шень функцій
опор ноRру хо во го апа ра ту. До ве де но, що цілесп ря мо вані фізичні впра -
ви комп ле кс но го ха рак те ру (ігрові зав дан ня й ес та фе ти), впра ви на
фор му ван ня і зміцнен ня пра виль ної пос та ви та ста ти коRди намічні
є ефек тив ни ми за со ба ми ко рекції і роз вит ку ру хо вої сфе ри дітей зі зни -
же ним слу хом. З’ясо ва но, що їх ши ро ке впро вад жен ня у прак ти ку фі -
зич но го ви хо ван ня дітей з не до роз ви нен ням слу хо вої функції сприяє
підви щен ню інте ре су до за нять фізич ною куль ту рою, ак тивізації ру хо -
вої діяль ності, сприяє роз ши ре но ба зи рухів і мов леннєво го досвіду,
що відіграє важ ли ву роль в опа ну ванні но вих ру хо вих дій [2].

Уче ни ми до ве де но ефек тивність впли ву лег ко ат ле тич них вправ
на роз ви ток ру хо вих якос тей глу хих шко лярів, підви щен ня їхньої
фізич ної пра цез дат ності (Н. Байкіна, А. Кос та нян та ін.). З’ясо ва -
но ко рекційноRроз ви валь ний вплив за нять пла ван ням (В. Зай це ва,
А. Ге та та ін.), спор тив ним орієнту ван ням (О. Ро ма нен ко) на фі -
зич ний і пізна валь ний роз ви ток глу хих дітей. До ве де но, що роз вит -
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ку різних видів ко ор ди наційних здібнос тей глу хих дітей спри я ють
гімнас тичні впра ви та му зич ноRритмічні за нят тя (Е. Абіло ва, І. Гри -
бовсь ка, Н. Лещій, І. Ля хо ва, О. Фо рос тян та ін.).

Прак ти ка до во дить, що для роз вит ку пси хо мо тор ної функції
глу хих дітей шкіль но го віку слід дот ри му ва ти ся та ких ме то дич них
прин ципів: ура ху ван ня ос нов но го де фек ту, індивіду аль них віко вих
і пси хо мо тор них особ ли вос тей роз вит ку цієї ка те горії дітей; комп -
ле кс но го підхо ду до ко рекції пси хо мо тор ної функції; ком пен са тор -
ної спря мо ва ності пе да гогічних впливів з опо рою на збе ре жені
аналіза то ри; адек ват ності, варіатив ності підбо ру за собів та ме тодів
фізич ної куль ту ри пси хофізич ним мож ли вос тя ми дітей із по ру шен -
ням слу ху [1].

Літе ра ту ра

1. Гуріно вич Х. Є. Ме то ди ка ви ко рис тан ня за собів фізич но го ви хо ван ня
для ко рекції ру хо вої функції глу хих дітей мо лод шо го шкіль но го віку: навч.
посіб. / Х. Є. Гуріно вич, В. М. Трач. — Л. : ДП Схід Сон ця, 2005. — 105 с.

2. Сватьєв А. Ко рекція ру хо вої сфе ри у глу хих дітей / А. Сватьєв // Де -
фек то логія. — 2010. — № 3. — С. 36–38.

Ли сен ко В.І., д.б.н., ди рек тор, 
По но ма рен ко В.І., д.мед.н., зав. ка фед ри,

Ми ли ця К.М., к.мед.н., до цент, 
Во ло ши на І.М., д.мед.н.

Меліто польсь кий інсти тут еко логії та соціаль них тех но логій

МЕ ТО ДО ЛОГІЧНІ АС ПЕК ТИ ДІЄТНОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ано тація. Нап раць о ва ний досвід та хронізація хво роб на фоні збіль -
 шен ня інвалідів пот ре бує ме то до логічних підстав до дієтної ре абі лі -
тації інвалідів.

Annotation. Accumulated experience and chronicity of diseases on the
background of the increasing numbers of disabled are needs methodological
bases for diet of the rehabilitation of the disabled.

Клю чові сло ва: ре абілітація, дієто те рапія, інваліди, ме то до логія,
кон цепція.

Роз ви ток ре абілітаційно го нап рям ку дієто те рапією ви ма гає до -
дат ко вих скла до вих у хар чу ванні інвалідів.

Хар чу ван ня, це не тіль ки са мостійний чин ник оз до ров лен ня,
а і по тенціюю чий фак тор в комп лексі ре абілітаційно го по тенціала
пацієнта.
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Ак ту альність роз роб ки ме то до логії дієтної ре абілітації лю дей
з інвалідністю вик ли ка на різким збіль шен ням їх кіль кості і суттєвим
рівнем хронізації хво роб на су час но му етапі у на се лен ня Ук раїни.

За хо ди, що прий ма ють ся у дер жаві по оп тимізації ре абіліта цій -
но го впли ву дієто те рапії спо ра дичні і по ве рх неві, а на у кові роз роб -
ки по адап таційно му хар чу ван ню при зах во рю ван нях і особ ли во
лю дей з інвалідністю, ма ло чи сельні, і не охоп лю ють всі верстви на -
се лен ня, вікові та ста теві ка те горії, без вра ху ван ня енер го вит рат і па -
то ге не зу зах во рю вань. Зовсім відсутні роз роб ки се реднь о до бо вих
на борів про дуктів, приб лиз них се ми ден них ме ню, ал го рит му і ре -
ко мен дацій по ре жи му хар чу ван ня.

На ми про во ди ли ся на турні досліджен ня з ви яв лен ня при чин -
ноRслідчих зв’язків впли ву ре абілітаційних фак торів, в то му числі
і хар чу ван ня на ор ганізм лю ди ни в кож но му ви пад ку після комп -
лек су за ходів у пацієнта на ту па ла нор малізація або пок ра щен ня по -
каз ників глю ко зи крові, по зи тив на ди наміка всіх фракцій ліпідів,
знач не змен шен ня тригліце ридів, зни жен ня за галь ної ок си да нт ної
та підви щен ня ан ти ок си да нт ної ак тив ності плаз ми крові та інше.

Роз роб лені і втілені у сис те му ре абілітації «Орієнтовні стан дар ти
в ор ганізації хар чу ван ня у са на тор ноRку ро рт них зак ла дах». У по сіб -
ни ку вик ла дені тех но логічні кар ти страв, вка за ний хімічний склад,
їх енер гоцінність, ви мо ги що до тех но логії при го ту ван ня та зов ніш -
нь о го ви ду при по дачі.

Суттєвим чин ни ком є опо се ред ко вані ре ко мен дації з ме то до -
логії вив чен ня впли ву хар чу ван ня на ліку валь ний і ре абілітаційний
про цес. Ми вва жаємо це по чат ком ве ли кої дослідниць кої діяль -
ності для до ка зо вої ме ди ци ни із вра ху ван ням па то ге не зу, клінічно -
го пе ребігу, стадії хво ро би та ха рак те ру ме та болічних по ру шень.

Як відо мо раціональ не хар чу ван ня при про ве денні ре абіліта цій -
них за ходів по вин но відповіда ти енер ге тич ним вит ра там ор ганізму
з ура ху ван ням не зас во ю ва ної час ти ни; бу ти пов ноцінним у кіль -
кісно му відно шенні, за без пе чи ти якісну пов ноцінність раціону, оп -
ти маль ний вміст у нь о му всіх хар чо вих ре чо вин в оп ти маль них
кіль кос тях; дот ри му ва ти ся раціональ но го ре жи му хар чу ван ня: го -
ди ни прий ман ня їжі по винні відповіда ти біологічним рит мам ор га -
нізму, кількість прийо му їжі по вин на бу ти 3–4Rра зо ва для до рос -
лих, 5–6Rра зо ва для дітей різно го віку, інтер ва ли між прийо ма ми їжі
по винні бу ти відповідно 5–6 го дин для до рос лих та 3–4 го ди ни для
дітей. Роз поділ до бо во го раціону по ок ре мих прийо мах їжі по ви нен
відповіда ти фізіологічним пот ре бам ор ганізму: в ран ко ву, обідню
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по ру (період фізич ної ак тив ності ор ганізму) енер ге тич на цінність
по вин на бу ти відповідно 30–35% на сніда нок та 45–50% на обід,
після закінчен ня ак тив но го періоду до би вве чері — 20–25%. Го то ва
їжа по вин на відповіда ти фер мен та тив ним мож ли вос тям трав ної
сис те ми. Їжа по вин на бу ти нешкідли вою в ток сич но му відно шенні,
тоб то у про дук тах, го то вих стра вах не по вин но бу ти ток сич них ре -
чо вин у шкідли вих для ор ганізму кон це нт раціях. Їжа по вин на бу ти
без печ ною в епідеміологічно му відно шенні: в ній по винні бу ти від -
сутні збуд ни ки зах во рю вань з алімен тар ним ме ханізмом пе ре дачі.

По ру шен ня кож но го з цих прин ципів мо же спри чи ни ти зни -
жен ня рівня здо ров’я індивіда чи ор ганізо ва но го ко лек ти ву, ви ник -
нен ня зах во рю вань алімен тар но го по ход жен ня.

Ви хо дя чи з нап раць о ва но го досвіду та для по даль шо го сис тем -
но го підхо ду до дієтної ре абілітації осіб з інвалідністю про по нуємо
ме то до логічні підста ви кон цепції хар чу ван ня інвалідів у су час них
умо вах ре абілітаційних зак ладів: вив чен ня кількісноRякісної ха рак -
те рис ти ки біологічних фак торів, які впли ва ють на хар чові пот ре би
кон тин ген ту спос те ре жен ня; вив чен ня хар чо во го ста ту су хво рих, на -
п рав ле них в спеціалізо вані ре абілітаційні зак ла ди та кількісноRякіс -
ної струк ту ри, гігієнічної оцінки хар чу ван ня згідно з профілем; об -
ґрун ту ван ня ре ко мен до ва но го адек ват ноRпрофілак тич но го рівня
вжи ван ня нутрієнтів конт роль ним кон тин ген том; роз роб ка до бо -
во го про дук то во го на бо ру, адап то ва но го до фізіологічних пот реб осіб
на ре абілітації; виз на чен ня ви мог до ре жи му хар чу ван ня, струк ту ри
до бо вих раціонів та роз роб ки універ саль но го приб лиз но го се ми -
ден но го ме ню для пацієнта; Рег ла мен ту ван ня зас то су ван ня біоло -
гічно ак тив них до ба вок до хар чо вих раціонів хво рих; про ве ден ня
на тур них обг рун ту вань па ра диг ми нут ри цев тич ної та па ра фар ма -
цев тич ної оп тимізації ре абілітаційної ефек тив ності дієто те рапії осіб
гру пи спос те ре жен ня; вив чен ня ме ди коRбіологічної ефек тив ності
роз роб ле них ви мог до те ма тич них дієто логічних прог рам. 

Літе ра ту ра

1. Гло баль на стра тегія ВОЗ в об ласті раціону хар чу ван ня, фізич ної ак -
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них зак ла дах. / Посібник за ре дакцією По но ма рен ко В.І. — К.: Да неб.
2010. — 554 с.

3. Ос новні гігієнічні ви мо ги до по бу до ви хар чо во го раціону лю ди ни. //
Ван ха нен В.В., Ципріян В.І. — Гігієна хар чу ван ня з ос но ва ми нут ри ціо ло -
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Лю бен ко В.О. 
к.мед.н., до цент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня. 

Дем чак В.В.
магістр ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня

Універ си те ту «Ук раїна»

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ 
У КОМП ЛЕ КС НО МУ ЛІКУ ВАННІ ОЖИРІННЯ

Ано тація. До ве де но, що ожиріння ліку ють комп ле кс но, во но зво -
дить ся до збіль шен ня об ся гу фізич них на ван та жень та об ме жен ня
енер ге тич ної цінності їжі, пе ре важ но за ра ху нок вуг ле водів та жирів.
Роз роб ле но комп ле кс ну прог ра му фізич ної ре абілітації лю ди ни з ожи -
рінням. Фі зич  ну ре абілітацію зас то со ва но у виг ляді ЛФК: ран ко ва гім -
нас ти ка, ЛГ, впра ви на тре на же рах, те рен кур, пла ван ня, біг, ае робіка,
за ка лю ван ня; ліку валь но го ма са жу, фізіоте рапії; баль не о те рапія;
елект рос ти му ляція; ме ха но те рапії, тру до те рапії. 

Annotation. Proved that obesity is treated comprehensively, it is to increase
physical activity and limit the energy value of food, mainly from carbohy-
drates and fats. Developed complex program of physical rehabilitation of per-
son with obesity. Physical rehabilitation applied in gymnastics: morning gym-
nastics, LH, exercises in the gym, health path, swimming, running, aerobics,
hardening; therapeutic massage, physiotherapy; balneotherapy; electrical
stimulation; mechanical therapy, occupational therapy.

Ожиріння — по ши ре не зах во рю ван ня, з гли бо ки ми по ру шен ня -
ми про це су обміну ре чо вин. В ос нові ожиріння ле жать по ру шен ня
обміну ре чо вин, ко ли про це си ут во рен ня жи ру із по жив них ре чо -
вин пе ре ва жа ють над про це са ми йо го роз па ду. Від нь о го страж да -
ють 12% на се лен ня, частіше після 40 років, пе ре важ но жінки. В усіх
індустріаль ноRроз ви ну тих країнах ріст зах во рю ва ності на ожи рін -
ня, уск лад нен ня пе ребігу да ють підста ву віднес ти йо го до ак ту аль них
проб лем су час ної ен док ри но логії. За раз ожиріння най по ши реніше
зах во рю ван ня ен док рин ної та трав ної сис те ми. Ба га то ви падків
нев да ло го ліку ван ня пов’язані з не дот ри ман ням ре ко мен дацій
лікарів, ре абіліто логів. То му світо ве співто ва ри ст во приділяє ве ли ку
ува гу профілак тиці ць о го зах во рю ван ня. Парт не р ство між ліка рем,
ре абіліто ло гом і пацієнтом є за по ру кою успіху і мо же бу ти до сяг ну -
то тіль ки на ос нові поєднан ня ліку ван ня і ре абілітаційних за ходів,
а та кож са мо ко нт роль та са мос пос те ре жен ня. Ос таннім ча сом поміт -
на зацікав леність фахівців ме ди ци ни і ре абілітації оцінкою ас пектів
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якості жит тя да ної ка те горії пацієнтів. Ад же для кож но го хво ро го
важ ливі не ли ше по каз ни ки фізич но го ста ну — пер шо чер го ве зна -
чен ня має відчут тя життєво го бла го по луч чя, як у фізич но му так
і у психічно му і соціаль но му ас пек тах. Ви хо дя чи з ви щес ка за но го
є ак ту аль ним ство рен ня ефек тив ної ре абілітації цієї ка те горії хво рих.

Підви щен ня ефек тив ності ліку ван ня хво рих на ожиріння шля -
хом роз роб ки та вклю чен ня в комп ле кс ну те орію ефек тив них за -
собів фізич ної ре абілітації.

В ро боті ви ко рис тані за галь новідомі ме то ди досліджен ня: те о -
ре тич ний аналіз та обґрун ту ван ня да них спеціаль ної літе ра ту ри;
спос те ре жен ня; пе да гогічні, ме ди коRбіологічні ме то ди досліджен -
ня; ме то ди ма те ма тич ної ста тис ти ки.

На підставі аналізу на у ко воRме то дич ної літе ра ту ри, а та кож про-
ве де них клінічних досліджень ви яв лен но, що найбільш ефек тив ни ми
за со ба ми фізич ної ре абілітації, ви ко рис то ву ва ни ми в комп лексній
прог рамі ліку ван ня ожиріння, є ліку валь на гімнас ти ка, ма саж, фі -
зіоте рапія, дієто те рапія, пла ван ня, до зо ва на ходь ба, біг, лаз ня, за -
нят тя на тре на же рах, спор тивні та рух ливі ігри. Ожиріння ліку ють
комп ле кс но, во но зво дить ся до збіль шен ня об ся гу фізич них на ван -
та жень та об ме жен ня енер ге тич ної цінності їжі, пе ре важ но за ра ху нок
вуг ле водів та жирів. В разі не обхідності приз на ча ють гор мо нальні
пре па ра ти і ме ди ка мен ти, що зни жу ють апе тит чи спря мо вані на
ліку ван ня су путніх зах во рю вань. Фізич ну ре абілітацію зас то со ва но
у виг ляді ЛФК (ран ко ва гімнас ти ка, ЛГ, впра ви на тре на же рах, те -
рен кур, пла ван ня, біг, ае робіка, за ка лю ван ня), ліку валь но го ма са жу
(ма саж в лазні, точ ко вий, ме до вий, апа рат ний ма саж, підвод ний
душRма саж, са мо ма саж найбільш ак ту альні), фізіоте рапії (гідро про -
це ду ри, об ти ран ня, до що вий душ, гол час тий, цир ку ляр ний, Шар -
ко, шот ла ндсь кий, конт растні ван ни, уку ту ван ня; баль не о те рапія:
мінеральні, сульфідні, вуг ле кислі, ра до нові, йо доб ромні ван ни; елект -
 рос ти му ляція пря мих м’язів жи во та і сте гон, світло теп лові ван ни,
фінсь ка лаз ня, грязь ові про це ду ри), ме ха но те рапії, тру до те рапії
(ро бо та на свіжо му повітрі, пи лян ня, ру бан ня дров). 

Для зни жен ня ма си тіла не обхідні три валі за нят тя фізич ни ми
впра ва ми, які бу ду ють ся на прин ци пах су час ної сис те ми фізич но го
ви хо ван ня й спор тив но го тре ну ван ня (на у ковість, сис те ма тичність
і послідовність, зв’язок із прак ти кою жит тя, дос тупність, свідомість
й ак тивність, на очність, пос ту повість підви щен ня уч бо воRтре ну -
валь них на ван та жень).
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Лю бен ко В.О.
к.мед.н., до цент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня

Курінний С.М.
магістр ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня 

Універ си те ту «Ук раїна»

ПРОФІЛАК ТИ КА ЗАХ ВО РЮ ВАНЬ 
ОПОР НО?РУ ХО ВО ГО АПА РА ТУ

ІЗ ЗАС ТО СУ ВАН НЯМ ОСОБ ЛИ ВИХ ТЕХНІК 
ЛІКУ ВАЛЬ НО ГО МА СА ЖУ У ПЕРІОД ДО РОС ЛОСТІ

Ано тація. Дослідже но про цес зас то су ван ня спеціаль них ме то дик
ма са жу фізич ної ре абілітації, які зас то со ву ють ся для осіб, що стра ж -
да ють бо ля ми в спині че рез м’язо ве нап ру жен ня. В ро боті бу ло роз ши -
ре но та конк ре ти зо ва но уяв лен ня про ви ко рис тан ня ме то ду ма са жу
гол ко вих апліка торів. Роз роб ле на но ва ме то ди ка зас то су ван ня ма са -
жу гол час ти ми апліка то ра ми на базі ме то ди ки С. Кап ра ло ва. Про ве -
де но клінічне досліджен ня пацієнтів у віко во му періоді ранньої до рос -
лості. Ре зуль та ти досліджен ня свідчать про дос товірну по зи тив ну
ди наміку клінічних про явів. 

Annotation. The objects of the research were special massage techniques
of physical rehabilitation for people with back pain due to muscle tension.
The goal was to expand and concretize knowledge about using needle appli-
cators massage methods. A new method of massage techniques using needle
applicators, based on Kapralov’s method, was developed. Clinical research of
patients in early adulthood age period was made. Results of the research
showed us positive dynamics of clinical symptoms.

Хво ро би хреб та — цілком звич не яви ще в су час но му світі В да -
ний час зах во рю ван ня хреб та зустріча ють ся прак тич но у всіх віко -
вих гру пах. Спосіб жит тя ок ре мо го індивіду ума стає усе більш ма -
ло ру хо мим. Пішки лю ди на про хо дить не ве ли ку відстань і ць о го
не дос татньо для підтрим ки опор ноRру хо во го апа ра та в то нусі, то му
йо го функціональні мож ли вості зни жу ють ся. В ос танні ро ки ріст
кіль кості зах во рю вань хреб та (зок ре ма, сколіозу й ос те о хо нд ро зу)
обу мов ле ний три ва лим пе ре бу ван ням предс тав ників усіх віко вих
груп за комп’юте ром. Більшість шко лярів, що пішли в 1Rй клас, уже
ма ли функціональні відхи лен ня і зах во рю ван ня опор ноRру хо во -
го апа ра та. По ру шен ня і зах во рю ван ня ОРА бу ли відсутні тіль ки
в 1,7% пер шок лас ників. У 5–6Rх кла сах дітей без по ру шень ОРА
не бу ло. 
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Пред ме том досліджен ня став про цес зас то су ван ня спеціаль них
ме то дик ма са жу фізич ної ре абілітації, які зас то со вуєть ся для осіб,
що страж да ють бо ля ми в спині че рез м’язо ве нап ру жен ня. 

По ля гає у роз ши ренні та конк ре ти зації уяв лень про ви ко рис -
тан ня ме то ду ма са жу гол ко вих апліка торів. 

В ро боті ви ко рис та но за галь новідомі ме то ди досліджен ня: те о -
ре тич ний аналіз та обґрун ту ван ня да них спеціаль ної літе ра ту ри,
спос те ре жен ня, ме ди коRбіологічні ме то ди досліджен ня, ме то ди ма -
те ма тич ної ста тис ти ки.

Виз на ним ліде ром се ред ліку валь ноRпрофілак тич них ме тодів
є ма саж. До зо вані ме ханічні под раз нен ня тіла лю ди ни, ви ко ну вані
ру ка ми ма са жис та чи спеціаль ни ми апа ра та ми, вик ли ка ють місцеві
і за гальні ней ро гу мо ральні зру шен ня в ор ганізмі, що зу мов ле но реф-
лек тор ни ми ре акціями і виділен ням біологічно ак тив них ре чо вин. 

Дослідже но вплив ме то ди ки ма са жу гол ко ви ми апліка то ра ми
на ор ганізм лю ди ни. На відміну від зви чай но го ма са жу, ма саж гол -
ко ви ми апліка то ра ми вклю чає в се бе реф лек тор ну ре акцію і ма саж.
Він має різні дії на ор ганізм лю ди ни: 

Реф лек тор ноRме ханічна дія — вклю чає в се бе реф лек тор ну ре -
акцію і ма саж.

Галь ва ноRелект рич на дія — при кон такті зі шкірою на по верхні
го лок апліка то ра ви ни ка ють чис ленні фізи коRхімічні зміни.

Гу мо раль на дія — про яв ляєть ся елект ро фо ре зом ме талів
у рідин но му се ре до вищі ор ганізму. При под раз ненні ре цеп торів
шкіри ви ни ка ють біое ле кт ричні то ки, які при певній дов жині хвилі
і час тоті ко ли вань ви ко ну ють ліку валь ну дію.

Ви яв ле но, що зас то су ван ня гол час тих апліка торів сприяє пок ра -
щен ню обміну ре чо вин, ви роб лен ню біологічноRак тив них ре чо -
вин, до по ма гає прис ко ри ти відновні про це си, ви яв ляє про ве ден ня
нер во вих імпульсів, зни жує так тиль ну та боль о ву чут ливість шкіри.
Різно манітність груп гол ча тих апліка торів доз во ляє за роз роб ле ною
С. Ю. Кап ра ло вим ме то ди кою ви ко рис то ву ва ти їх як ок ре мо, так
і в комп лексі з тре на же ра ми «Гор бу нок» і «Профілак то ра ми Євміно -
ва», тракційним ре лаксRма том, пнев мо ма са же ром, руч ним та інст -
ру мен таль ним (де рев’яни ми, ебоніто ви ми та ме та ле ви ми прис то -
су ван ня ми) ма са жем, са у ною.

На ос нові про ве де но го досліджен ня бу ла роз роб ле на но ва ме то-
дика зас то су ван ня ма са жу гол час ти ми апліка то ра ми на базі ме то ди-
ки Кап ра ло ва, яка вклю чає в се бе кла сич ний ма саж, про кат апліка -
то ром з ма лим кро ком го лок 3х3мм по зо нах найбіль шої ло калізації
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бо лю, ма саж гол час ти ми апліка то ра ми (се редній крок 5х5 мм).
Після про це ду ри ма са жу про во ди лась ЛФК. Еле мен ти ліку валь ної
гімнас ти ки вклю ча ли в се бе: ди халь ну гімнас ти ку, за галь но роз ви -
ва ючі впра ви, впра ви на зміцнен ня м’язів хреб та, впра ви на гнуч -
кість суг лобів, впра ви для м’язів жи во та.

Бу ли роз роб лені прак тичні ре ко мен дацій по зас то су ван ню гол -
ко вих апліка торів у ре абілітації осіб, які страж да ють бо ля ми у спині
че рез м’язо ве нап ру жен ня.

От ри мані в ході досліджень по каз ни ки гру пи досліджу ва них,
віком 27–34 років (у віко во му періоді ранньої до рос лості), які ма -
ють зах во рю ван ня хреб та з на яв ни ми бо ля ми в спині че рез м’язо ве
нап ру жен ня ми, які бу ли ви ра женні циф ро ви ми ве ли чи на ми і об -
роб лені ме то да ми ма те ма тич ної ста тис ти ки. 

Ре зуль та ти клінічно го досліджен ня зас то су ван ня да ної ме то ди -
ки ма са жу та порівнян ня у пацієнтів екс пе ри мен таль ної та конт -
роль ної груп (з бо ля ми в спині, що ініційо вані пе рет руд жен ням м’язів,
три ва ли ми од но манітни ми і ста тич ни ми на ван та жен ня ми, не -
раціо наль ним тре ну ван ням на тре на же рах) свідчать про дос товірну
по зи тив ну ди наміку клінічних про явів. Вста нов ле но доб ру пе ре но -
симість да но го ви ду ма са жу і відсутність побічних ефектів. То му
про по ну єть ся більш ши ро ко ви ко рис то ву ва ти її в клінічній прак -
тиці для ре абілітації лю дей з по ру шен ня ми ро бо ти опор ноRру хо во -
го апа ра ту.

Лю бен ко В.О.,
до цент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня, 

кан ди дат ме дич них на ук,
Нес те ро ва Т.В.,

магістр ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня
Універ си те ту «Ук раїна»

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ПРИ СКОЛІОЗІ 
У ДІТЕЙ МО ЛОД ШО ГО ШКІЛЬ НО ГО ВІКУ

Ано тація. Ро бо та прис вя че на ак ту альній проб лемі — ліку ван ню
па то логії опор но*ру хо во го апа ра ту дітей шкіль но го віку. Обг рун то ва -
но ви ко рис тан ня ме тодів та прин ципів «хат ха*йо ги» на про цес фор -
му ван ня на ви ку ут ри ман ня ко ри го ва но го по ло жен ня тіла та про цес
ди хан ня у дітей мо лод шо го шкіль но го віку, що страж да ють на сколіоз
II сту пе ня. До сяг ну то нав чан ня дітей довіль но му розс лаб лен ню м’язів,
що не прий ма ють участі в ут ри манні ста ту ри. Нав чан ня довіль но го
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розс лаб лен ня ви ма гає за лу чен ня ак тив ної ува ги і кон це нт рації на
відчут тях, що ви ни ка ють в ході ви ко нан ня вправ. 

Annotation. The work is devoted to the treatment of diseases of the mus-
culoskeletal system of children of school age. It justifies the use of methods
and principles of «Hatha yoga» is the process of skill formation the contents
of the corrected body position and the process of respiration in children of pri-
mary school age with scoliosis of II degree. Achieved the education of chil-
dren of arbitrary relaxation of muscles not involved in the content body.
Lear ning arbitrary relaxation requires the involvement of active attention
and concentration on the sensations that arise in the course of exercise.

Ак ту альність. Як відо мо, здо ров’я до рос ло го на се лен ня в знач ній
мірі виз на чаєть ся здо ров’ям дітей, то му що ба га то форм па то логій
фор му ють ся у ди тинстві. Од ни ми з найбільш важ ли ви ми для ліку -
ван ня є па то логії опор ноRру хо во го апа ра ту, оскіль ки во ни впли ва -
ють на ор га ни і сис те ми всь о го ор ганізму. Сколіоз зай має се ред них
особ ли ве місце. Перші оз на ки сколіозу мо жуть з’яви тись у будь-
яко му віці, по чи на ю чи від на род жен ня ди ти ни. За ста тис тич ни ми
да ни ми, се ред шко лярів 8–17 років па то логія опор ноRру хо во го апа -
ра ту скла дає 77%, се ред яких найбіль шу пи то му ва гу ма ють діти із
сколіотич ної хво ро бою (54%). Го во ря чи про ліку ван ня — ос нов ни -
ми за хо да ми є кон сер ва тив не ліку ван ня та ре абілітація хво рих на
цю па то логію. Важ ли во ак цен ту ва ти ува гу са ме на ре абілітації. Ад -
же са ме во на є за вер шаль ним ета пом ліку ван ня і по вин на у повній
мірі усу ну ти усі за лиш кові проб ле ми.

Підхо ди до приз на чен ня за собів фізич ної ре абілітації не од ноз -
начні. Одні ав то ри роб лять ос нов ний ак цент на ліку валь ну фізич ну
куль ту ру із зас то су ван ням різних ко ри гу ю чих вправ у спо лу ченні
з ма са жем. Інші за ос но ву бе руть ліку валь не пла ван ня. Треті про по -
ну ють поєднан ня всіх цих за собів у комп лексі з фізіоте рапією,
дієто те рапією, реф лек со те рапією, пси хо те рапією та ін. (М. Ко валь,
І.Р. Ми су ла, Л.О. Ва ку лен ко). То му проб ле ма фізич ної ре абілітації
у комп ле кс но му ліку ванні сколіозу ос таєть ся ак ту аль ною і пот ре -
бує до дат ко вих досліджень та ме тодів.

Тра диційні комп лек си ліку валь ної гімнас ти ки містять, як пра ви -
ло, не біль ше 3–4 ста тич них вправ. А час ви ко нан ня кож но го з них не
пе ре ви щує 15–20 се кунд. Та кий ко рот кий час не дос татньо для тре ну -
ван ня ста тич ної вит ри ва лості. То му кла сичні ме то ди ки ліку валь ної
гімнас ти ки при цій па то логії не повністю вирішу ють дані зав дан ня.

На у ко ва но виз на да но го досліджен ня по ля гає в успішно му по -
єднанні кла сич них та су час них ме то дик ре абілітації при сколіозі
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у дітей. За ста тис ти кою, у 85% дітей, що ма ють сколіоз II сту пе ня,
спос теріга ють ся відхи лен ня в ро боті ди халь ної сис те ми. У 75% ді тей,
хво рих на сколіоз, по ни жені екс курсія груд ної клітки і рух ливість
діаф раг ми. За да ни ми літе ра тур них дже рел, у дітей 9–10 років, хво -
рих на сколіоз II сту пе ня, спос терігаєть ся зни жен ня ЖЄЛ від 1000
до 1600, що приб лиз но в два ра зи мен ше нор ми. Екс курсія груд ної
клітки мо же об ме жу ва ти ся до 3–4 см. 

У зв’яз ку з цим ме тою на шо го досліджен ня є вив чен ня впли ву
за собів і ме то дич них прин ципів «хат хаRйо ги» на про цес фор му ван -
ня на ви ку ут ри ман ня ко ри го ва но го по ло жен ня тіла та про цес ди -
хан ня у дітей мо лод шо го шкіль но го віку, що страж да ють на сколіоз
II сту пе ня.

Ре зуль та ти ро бо ти. В ході про ве де них за нять бу ло вирішені зав -
дан ня, пос тав лені на по чут ку досліджен ня, а са ме: зав дя ки нав чан -
ню дітей йогівсь ко го ди хан ня бу ло збіль ше но ЖЄЛ, екс курсію
груд ної клітки, підви ще но окис лю вальні про це си, укріпле но ди -
хальні м’язи, збіль ше но рух ливість ре бер ноRхреб то вих з’єднань,
збіль ше на ампліту да вди ху і ви ди ху, ви хо ва но ко ор ди націю ди хан -
ня і рухів. Окрім впли ву на ди халь ну сис те му дітей, хво рих на ско -
ліоз ІІ сту пе ня, та кож бу ло пос тав ле но зав дан ня фор му ван ня на ви -
ку ут ри ман ня ко ри го ва но го по ло жен ня тіла. Зав дя ки за со бам
і ме то дич ним прин ци пам «хат хаRйо ги» бу ло до сяг ну то нав чан ня
дітей довіль но му розс лаб лен ню м’язів, що не прий ма ють участі
в ут ри манні ста ту ри. Нав чан ня довіль но го розс лаб лен ня ви ма гає
за лу чен ня ак тив ної ува ги і кон це нт рації на відчут тях, що ви ни ка -
ють в ході ви ко нан ня вправ. 

Вис нов ки. Виріши ти зав дан ня ліку ван ня дітей мо лод шо го шкіль -
но го віку зі сколіозом є мож ли вим зав дя ки за со бам та ме то дич ним
прин ци пам «хат хиRйо ги», то му що кла сичні ме то ди ки ліку валь ної
гімнас ти ки дані зав дан ня не вирішу ють в повній мірі.
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Лю бен ко В.О. 
к.мед.н., до цент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня

Па зю ра К.М. 
магістр до цент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня

Універ си те ту «Ук раїна», zhenusik_93@ukr.net

РЕ АБІЛІТАЦІЯ ЛЮ ДЕЙ З ПОШ КОД ЖЕН НЯМ 
СПИН НО ГО МОЗ КУ В ШИЙ НО МУ ВІДДІЛІ ХРЕБ ТА

Ано тація. В ро боті обґрун то ва но су часні прин ци пи, ме то ди та
ме то дичні підхо ди до особ ли вос тей фізич ної ре абілітації лю ди ни з по -
ш код жен ням спин но го моз ку у ший но му відділі хреб та. На ве де но при -
йо ми поєднан ня за собів фізич ної ре абілітації із за со ба ми тра диційної
ме ди ци ни, особ ли вості ви ко рис тан ня різних до поміжних ме тодів та
прийомів при ре абілітації лю дей з цією но зо логією. 

Annotation. This work suggests that modern principles, methods and
methodological approaches to the physical rehabilitation of person with
spinal cord injury in the cervical spine. The above combination of means of
physical rehabilitation with traditional medicine, especially the use of the
various support approaches and techniques in the rehabilitation of patients
with this nosology.

Ре абілітація після трав ми ший но го відділу хреб та — три ва лий
і склад ний про цес, ста ви ти ся до нь о го потрібно ду же серйоз но. Ре -
абілітація хво рих з пош код жен ням спин но го моз ку нині є проб ле -
мою склад ною і ак ту аль ною у зв’яз ку з збіль шен ням кіль кості ав тоR
і авіака та ст роф, тех но ген них аварій та війсь ко вим конфліктам. Уш -
код жен ня шиї най частіше зустріча ють ся при за битті місця, аваріях,
вог не паль них та інших по ра нен нях як уш код жен ня су дин, тра хеї
і стра во хо ду.

Обг рун ту ва ти су часні ме то ди фізич ної ре абілітації лю дей
з трав ма ми ший но го відділу хреб та.

В ро боті ви ко рис та но за галь новідомі ме то ди досліджен ня: те -
о ре тич ний аналіз та обґрун ту ван ня да них спеціаль ної літе ра ту ри;
спос те ре жен ня; пе да гогічні, ме ди коRбіологічні ме то ди досліджен -
ня; ме то ди ма те ма тич ної ста тис ти ки.

Під час по чат ко во го ета пу ре абілітації фізіоте ра пев ти приділя ють
ве ли ку ува гу віднов лен ню си ли рук і ніг, ру хо вим на ви кам і на в чан -
ню адап таційним ме то дам для ви ко нан ня пов сяк ден них зав дань.
Прог ра ма зви чай но вклю чає фізичні впра ви, а та кож нав чан ня ви -
ко рис тан ню ме дич них прист роїв, які бу дуть до по ма га ти хво рим,
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нап рик лад, інвалідний візок або об лад нан ня, яке мо же по лег ши ти
набір те ле фон но го но ме ра та інше. Те рапія заз ви чай по чи наєть ся
в лікарні і про дов жуєть ся в ре абілітаційно му зак ладі. Під час те рапії
хворі та чле ни йо го ро ди ни по винні от ри ма ти кон суль тації та до по -
мо гу з різних пи тань: від проб лем інфіку ван ня се чо вивідних шля -
хів, проб лем зі шкірою до об лаш ту ван ня бу дин ку і ма ши ни, щоб
до по мог ти адап ту ва ти ся до інвалідності. Од не із зав дань ре абіліто -
логів за о хо чу ва ти хво рих по вер ну ти ся до улюб ле них хобі, до участі
у спор тив них за хо дах та на ро бо ту, як що це мож ли во. Спеціалісти
навіть до по мо жуть виз на чи ти, які до поміжні прис то су ван ня мо -
жуть зна до би ти ся для про фесійної та оз до ров чої діяль ності і нав чать
вас ко рис ту ва ти ся ни ми.

Ме ди ка мен тоз не ліку ван ня. На ранніх ета пах ре абілітації мо жуть
до по мог ти лікарські пре па ра ти, які по лег шу ють оз на ки, симп то ми
і уск лад нен ня після уш код жен ня спин но го моз ку. До них відно -
сять ся пре па ра ти, що зніма ють біль і спаз ми м’язів, а та кож пре па -
ра ти, які поліпшу ють конт роль за ро бо тою се чо во го міху ра, ки шеч -
ни ка і сек су аль них функцій. Час від ча су вам мо жуть зна до би ти ся
пре па ра ти ко рот ко час ної дії, нап рик лад ан тибіоти ки для ліку ван ня
інфекції се чо вивідних шляхів.

Нові ме дичні прис то су ван ня.
Ці прис то су ван ня мо жуть до по мог ти хво рим з пош код жен ня -

ми спин но го моз ку ста ти більш не за леж ни ми та більш мобіль ни ми.
До них відно сять ся:

1. Су часні інвалідні візки. Поліпшені, по лег шені інвалідні віз -
ки роб лять хво рих з пош код жен ням спин но го моз ку більш рух ли -
ви ми, во ни по чу ва ють се бе більш ком фо рт но. Де які інвалідні візки
мо жуть навіть підніма ти ся по схо дах, пе реїжджа ти че рез бор дюр
і підніма ти па са жи ра, щоб він міг пот ра пи ти до ви со ко роз та шо ва -
но го місця без до по мо ги. 2. Ре а дап тація жит ла. Конструк тивні змі -
ни у бу дин ку трав мо ва но го для по лег шен ня обс лу го ву ван ня і са мо -
обс лу го ву ван ня з ура жен ням хреб та і спин но го моз ку.

3. Тру до те рапія. Комп лекс за ходів, націле ний на ос воєння про -
фесійних на ви чок та пра цев лаш ту ван ня інвалідів.

Слід пам’ята ти, що трав ма ший но го відділу хреб та не є ви ро -
ком в житті, і при пра вильній ранній своєчасній ре абілітації, мож -
на по вер ну тись до нор маль ної життєдіяль ності. То му при ви ник -
ненні да ної трав ми потрібно без зволікань звер та тись до фахівців
ме дич них зак ладів, фізич них ре абіліто логів, які своїми знан ня ми,
вміння ми та на вич ка ми до по мо жуть ста ти пов ноцінни ми людь ми.
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Лю бен ко В.О.
к.мед.н., до цент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня,

При ле па Б.О. 
магістр ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня 

Універ си те ту «Ук раїна», zhenusik_93@ukr.net

ФІЗИЧ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ 
ПІСЛЯ АРТ РОС КОПІЇ КОЛІННО ГО СУГ ЛО БА 

ПРИ УШ КОД ЖЕННІ МЕНІСКІВ

Ано тація. Ро бо та прис вя че на ак ту альній проб лемі — фізичній ре -
абілітації колінно го суг ло ба при уш код женні менісків у лю дей різних
ка те горій. На у ко во го обґрун ту ва но та до ве де но ефек тивність новіт -
ньої прог ра ми фізич ної ре абілітації лю дей, зас но ва ної на досвіді аме ри -
кансь ких фахівців з фізич ної ре абілітації та ме тодів віднов лен ня. Роз -
роб ле на прог ра ма віднов лен ня доз во ляє змен ши ти про цес віднов лен ня
на 14–21 день, що дає змо гу по вер та ти пацієнтів до пов ноцінно го
жит тя та зна чи мості в соціумі.

Annotation. The work is devoted to actual problem of physical rehabili-
tation of the knee joint with damage to the meniscus in both of these cate-
gories. Research proves the effectiveness of the latest program of physical
rehabilitation of people, based on the experience of American specialists in
physical rehabilitation and recovery methods. Designed recovery program
allows you to shorten the recovery process in 14–21 days, allowing patients
to return to normal life and significance in society.

Ос таннім ча сом ба га то на у ковців та лікарів відміча ють збіль шен -
ня травм опор ноRру хо во го апа ра ту, а са ме пош код жен ня колінно го
суг ло ба у лю дей різних ка те горій. Од на з най частіших па то логій —
пош код жен ня менісків колінно го суг ло ба. Так за да ни ми Башкіро -
ва В.Ф. (1997 та ін.), трав ми менісків скла да ють приб лиз но 22%
всієї па то логії опор ноRру хо во го апа ра ту. Ме ханізм роз вит ку меніска
частіше пов’яза ний із здав лен ням йо го між суг ло бо ви ми по ве рх ня ми.
Віднов лен ня ру хо вої функції при всіх трав мах менісків колінно го
суг ло бу мож ли во ли ше опе ра тив ним шля хом з по даль шим зас то су -
ван ням комп лек су ре абілітаційних за ходів. Го лов ни ми прин ци па -
ми є адек ват на та кваліфіко ва на фізич на ре абілітація в ран нь о му
після — опе раційно му періоді. Арт рос копія колінно го суг ло ба є су -
час ним ме то дом опе ра тив но го втру чан ня. Зав дан ням фізич ної ре -
абілітації є віднов лен ня спеціаль ної та за галь ної пра цез дат ності.
У разі не своєчас но ви ко на ної опе рації та віднов лен ня — це заг ро жує
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ви ник нен ням де фор му ю чо го арт ро за (го но а рт ро за). То му ви ни кає
не обхідність на у ко во го обґрун ту ван ня та до ве ден ня ефек тив ності
новітньої прог ра ми фізич ної ре абілітації лю дей, зас но ва ної на
досвіді аме ри кансь ких фахівців з фізич ної ре абілітації та ме тодів
віднов лен ня.

Підви щи ти ефек тивність фізич ної ре абілітації при пош ко -
дженні менісків колінно го суг ло ба в ран нь о му після о пе раційно му
періоду у лю дей різних ка те горій зав дя ки зас то су ван ням су час них
за собів і ме тодів віднов лен ня.

В ро боті ви ко рис та но за галь новідомі ме то ди досліджен ня: те о -
ре тич ний аналіз та обґрун ту ван ня да них спеціаль ної літе ра ту ри;
спос те ре жен ня; пе да гогічні, ме ди коRбіологічні ме то ди досліджен -
ня; ме то ди ма те ма тич ної ста тис ти ки.

Досліджен ня про во ди ло ся на базі КЛ «Фе о фанія» в Центі трав -
ма то логії та ор то педії та Центрі віднов ної ме ди ци ни в період
з квітня 2016 р. по ве ре сень 2016 р. В досліджен нях за ос но ву бу ло
взя то прог ра ма фізич ної ре абілітації та інших ме тодів віднов лен ня,
приз на чені після арт рос копічних втру чань на колінних суг ло бах зі
стабіль ним зв’яз ко вим апа ра том. В ході досліджен ня спос теріга лось
14 чо ловіків у віці від 25 до 50 років, які бу ли поділені на дві гру пи
(екс пе ри мен таль ну та конт роль ну). Конт роль на гру па віднов лю ва -
лась за до по мо гою комп лек су ЛФК, дре ну ю чий ма саж та магніто -
те рапію центрів КЛ «Фе о фанія». В екс пе ри мен тальній групі до да ли
(реф лек со те рапію та заміни ли комп лекс ЛФК на прог ра му фізич -
ної ре абілітації, роз роб ле ну на базі аме ри кансь ких фахівців та да -
них спеціаль ної літе ра ту ри). В ході досліджень бу ло ви яв ле но, що
пацієнти екс пе ри мен таль ної гру пи вже на 2Rй день після опе рації
відміча ли змен шен ня болі, ніж у конт рольній. За до по мо гою го -
ніометрії вимірю вав ся па сив ний рух суг ло ба (ROM), ак тив ний рух
суг ло ба (AROM) та ак тив на асис тенція ру ху суг ло ба (AAROM) —
так в екс пе ри мен тальній гру пи на всіх ета пах ре абілітації швид ше
відміча лось віднов лен ня ру ху без боль о во го синд ро му та ви по ту. За
до по мо гою сан ти мет ра вимірю ва лась ок ружність колінна що до
змен шен ня наб ря ку у відсот ко во му відно шенні. Так, в обох гру пах
не бу ло ви яв ле но знач них відхи лень в по ка зан нях та днях. 

Роз роб ле но новітню прог ра му фізич ної ре абілітації, яка приш -
вид шує по вер нен ня до за галь ної та спеціаль ної діяль ності лю дей
після арт рос копії колінно го суг ло ба при уш код женні менісків. До -
сяг ну то в екс пе ри мен тальній групі зги нан ня до 90 гра дусів та при -
пи нен ня ви ко рис тан ня ми лиць для по даль шої ходь би з мож ли вим
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опо ром на опе ро ва ну но гу. Роз роб ле на прог ра ма віднов лен ня доз -
во ляє змен ши ти про цес віднов лен ня на 14–21 день, що дає змо гу
по вер та ти пацієнтів до пов ноцінно го жит тя та зна чи мості в соціумі.

Маніло Юрій Ва силь о вич
кан ди дат на ук з фізич но го ви хо ван ня і спор ту, 

до цент ка фед ри здо ров’я лю ди ни і фізич ної ре абілітації,
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій, ref*manilo@mail.ru

ОР ГАНІЗАЦІЯ СПОР ТИВ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Ано тація. Дер жав на політи ка роз вит ку фізкуль ту ри і спор ту в се -
ре до вищі інвалідів, ос нов ний ак цент ро бить на фізкуль тур но*оз до ров чу
спря мо ваність, роз ви ток ма со вості цих за ходів, і пов’яза них з ни ми зав -
дань соціаль ної адап тації інвалідів у суспільстві. Від вик ла да ча (тре не ра)
ви ма гаєть ся знан ня особ ли вос тей па то логії спор тсме на*інваліда, ме -
то дик тре ну вань і за собів віднов лен ня. Спорт на дає до по мо гу в по ліп -
шенні ру хо вої ак тив ності неп ра цез дат них осіб, підви щує рівень їхнь о го
фізич но го, соціаль но го та психічно го бла го по луч чя, нав чан ня (пе ре на -
вчан ня) новій про фесії та по вер нен ня інваліда в суспільство. 

Annotation. The state policy of development of physical culture and
sports among the disabled, the main emphasis is on health and fitness orien-
tation, development of mass character of these events and related problems of
social adaptation of the disabled in society. The teacher (coach) requires
knowledge of the characteristics of the pathology of the disabled, training
techniques and recovery tools. Sport assists in improving physical activity for
persons with disability, increases their physical, social and mental wellbeing,
training (retraining) a new profession and return of the disabled into society.

Спор тив на ре абілітація інвалідів розг ля даєть ся не тіль ки в якості
ре абілітації, але і в якості постійної фор ми їхньої життєвої ак тив ності.

При сис те ма тич них за нят тях спор том, у інвалідів: відбу ваєть ся
роз ши рен ня їх функціональ них мож ли вос тей; ор ганізм оз до ров лю -
єть ся; поліпшуєть ся опор ноRру хо вий апа рат; відбу ваєть ся оз до ров -
лен ня сер це воRсу дин ної і ди халь ної сис тем ор ганізму; нор малізація
(віднов лен ня) ру хо вих функцій, на ви чок; зміцнюєть ся психіка;
мобілізуєть ся во ля; ви ни кає відчут тя ко рис ності суспільству.

У прог ра мах ре абілітації, соціаль но го за хис ту інвалідів слід ви -
з на ча ти за хо ди по за без пе чен ню умов їх вклю чен ня в сис те му оз до -
ров чо го спор ту. Роз ви ток інвалідно го спор ту — ак ту аль не зав дан ня
гро ма дянсь ко го суспільства. Для фор му ван ня фізкуль ту ри і спор ту
се ред інвалідів пот ре бує вирішен ня пи тан ня дос ту пу інвалідів до
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об’єктів спор тив ної діяль ності. При ць о му ду же важ ли во, щоб спор-
тив на ре абілітація інвалідів пе ред ба ча ла прий нят тя участі лю дей
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми у спор тив них зма ган нях [3].

Важ ливість ць о го за хо ду обу мов ле на тим, що спор тивні тре ну -
ван ня зо бов’язу ють ор ганізм лю ди ни пра цю ва ти з підви ще ни ми ви -
 мо га ми, зму шу ю чи кра ще функціону ва ти всі йо го сис те ми. У зв’яз ку
з цим, спор тив ний рух се ред інвалідів — пред мет дис кусії між вче -
ни ми і фахівця ми, які зай ма ють ся проб ле ма ми фізич ної куль ту ри
і спор ту. Але, нез ва жа ю чи на це, спорт інвалідів втілюєть ся в жит -
тя, і успішно роз ви ваєть ся. Чис ло спор тсменівRінвалідів, учас ників
міжна род них зма гань зрос ла нині май же втричі, але, по ряд з цим,
за лу чен ня інвалідів до спор ту на місцях здійснюєть ся не настіль ки
ак тив но [2].

До при чин ць о го мож на віднес ти: не дос татній роз ви ток спор -
тив ної інфра ст рук ту ри, а та кож не обхідних фахівців на місцях; не -
ро зуміння гро мадсь ки ми діяча ми та керівни ка ми ор ганізацій спор -
ту важ ли вості проб ле ми; відсутність зав дань роз вит ку фізкуль ту ри
і спор ту се ред інвалідів як пріори тет них; відсутність сервісів, які
спри я ють за лу чен ню інвалідів до да ної діяль ності, се ред яких —
транс по рт на і те ри торіаль на не дос тупність спор тив них центрів; від -
сутність спеціаль но го об лад нан ня і інвен та рю та спор тив них спо -
руд з адап тацією до ви мог інвалідів [2].

Згідно із за ко ном про фізич ну куль ту ру і спорт, роз ви ток спор -
тив ної діяль ності сприяє підви щен ню ру хо вої ак тив ності інвалідів
і є не одмінною умо вою їх ре абілітації. Ор ганізацією за нять з ре абі -
літації інвалідів, зок ре ма дітей, які ма ють відхи лен ня фізич но го
роз вит ку, по винні відповіда ти освітні ус та но ви, охо ро ни здо ров’я,
а та кож ор ганізації фізкуль ту ри і спор ту [1].

За да ни ми Всесвітньої ор ганізації охо ро ни здо ров’я (2005),
кількість інвалідів ста но вить по над 500 млн. осіб. Ба га торічна віт чиз -
 ня на і за рубіжна прак ти ка ро бо ти з інваліда ми свідчить про ефек -
тивність спор ту в сис темі ре абілітації.

В ос танні ро ки спорт інвалідів на був знач не виз нан ня і по пу -
лярність. Про во дять ся чис ленні зма ган ня (чемпіона ти Євро пи, сві -
ту, Па ралімпійські ігри та ін.) з різних видів спор ту.

ІнвалідиRспор тсме ни об’єдну ють ся в секції, клу би, об’єднан ня
та інші ор ганізації, за леж но від ха рак те ру зах во рю ван ня (пош ко -
джен ня). Вид спор ту і ме то ди ка за нять ви би ра ють ся з ура ху ван ням
віку інваліда, йо го фізич ної підго тов ле ності та ча су, що прой шов
з мо мен ту трав ми або зах во рю ван ня. Ду же важ ли во підби ра ти ви ди
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спор ту з ура ху ван ням особ ли вос тей па то логії, сту пе ня віднов лен ня
ру хо вої функції у інвалідів.

Інваліди тре ну ють ся і вис ту па ють у та ких ви дах спор ту, як стріль -
ба з лу ку, настіль ний теніс, бас кет бол на візках, фут бол (хворі з ДЦП,
ам пу тан ти на ми ли цях), пла ван ня, гірські лижі, гон ки на ко ляс ках,
стриб ки в дов жи ну і ви со ту, штов хан ня яд ра, ме тан ня дис ку, си дя чий
во лей бол (ам пу тан ти), важ ка ат ле ти ка, фех ту ван ня, лижні гон ки.

Ігри на за нят тях з хво ри ми по зи тив но впли ва ють на пси хо -
емоційну і пси хофізіологічну сфе ру, підви щу ють за галь ний то нус.
У 1960 році Л. Гут ман був ініціато ром ор ганізації Па ралімпійсь ких
ігор, які про во дять ся кожні 4 ро ки.

Збірна Ук раїни на іграх XV літньої Па ралімпіади в РіоRдеRЖа -
ней ро посіла третє місце, за во ю вав ши 41 зо ло ту, 37 срібних та 39 брон -
зо вих ме да лей, про пус тив ши впе ред ли ше Ки тай та Ве ли коб ри та -
нію. Всь о го ук раїнці вста но ви ли 109 ре кордів в трь ох ви дах спор ту —
пла ванні, легкій ат ле тиці та па у ерліфтин гу, в то му числі 22 ре кор ди
світу, 32 па ралімпійські ре кор ди та 54 ре кор ди Євро пи.

В ос танні ро ки інвалідний спорт на бу ває про фесійний ха рак тер.
Тре ну ван ня, різно манітні зма ган ня істот но впли ва ють на психіку і
дієздатність інваліда. На жаль, не тіль ки по зи тив но. Вис туп в зма -
ган нях, особ ли во в міжна род них, ви ма гає від інвалідаRспор тсме на
ко ло саль но го фізич но го і пси хо логічно го нап ру жен ня, яких ча сом
не вит ри мує навіть здо ро ва лю ди на.
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ДІБЕ ТИЧ НА СТО ПА: ЛІКУ ВАН НЯ ТА ПРОФІЛАК ТИ КА

Ано тація. Од ним з най не без печніших уск лад нень цук ро во го діабе ту
є роз ви ток синд ро му діабе тич ної сто пи. Пізнє діаг нос ту ван ня, спо сіб
жит тя, не дос тат ня профілак ти ка приз во дять до дра ма тич них
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наслідків та інвалідізації хво рих. Підви щен ня рівня усвідом ле ності, на-
 лежні ліку вальні та профілак тичні за хо ди, в то му числі зас то су ван ня
за собів фізич ної ре абілітації знач но підви щать ймовірність уник нен ня
не га тив них наслідків. В ро боті ак цен то ва но ува гу на комп лексі ма -
саж но*гімнас тич них вправ Бюр ге ра як до сить прос то му та ефек тив -
но му за со бу профілак ти ки синд ро му діабе тич ної сто пи.

Annotation. One of the most dangerous complications of diabetes is the
development of diabetic foot syndrome. Late diagnosis, lifestyle, insufficient pre-
vention leads to dramatic consequences and disability patients. Increased
knowledges, appropriate treatment and preventive measures, including the use
of physical rehabilitation is much more likely to avoid negative consequences. In
this work, attention is focused on Burger complex gymnastic and massage exer-
cises as very simple and effective means of preventing diabetic foot syndrome.

Од ним з найбільш роз пов сюд же них зах во рю вань у світі є цук -
ро вий діабет: за оцінка ми Всесвітньої ор ганізації здо ров’я в світі
на ра хо вуєть ся біль ше 347 млн. чо ловік хво рих на цук ро вий діабет.
В Ук раїні ста ном на по ча ток 2013 р. за реєстро ва но 1 311 335 хво рих
(і це при то му, що в зв’яз ку з відо мою проб ле мою діаг нос ту ван ня,
що на ко жен за реєстро ва ний ви па док до во дить ся 2–3 ви пад ки
недіаг нос то ва но го зах во рю ван ня), або близь ко 2,9% від на се лен ня
країни, з яких май же по ло ви на ма ють уск лад нен ня. Наслідком піз -
нь о го діаг нос ту ван ня та не освідом ле ності хво рих сто сов но особ ли -
вос тей хар чу ван ня, спо со бу жит тя, то що, по ши ре ним є роз ви ток
уск лад нень цук ро во го діабе ту, ран ня інвалідізація, хірургічне втру -
чан ня, ле тальні ви пад ки. Особ ли вої ува ги пот ре бує та ке пізнє уск лад -
нен ня, як роз ви ток синд ро му діабе тич ної сто пи. Ста тис ти ка свід чить
що синд ром діабе тич ної сто пи роз ви ваєть ся приб лиз но у од но го
з шес  тиRсе ми пацієнтів з діаг но зом цук ро во го діабе ту. Неп риділен -
ня на леж ної ува ги до ць о го уск лад нен ня ве де до дра ма тич них
наслідків — ам пу тацій нижніх кінцівок.

Ду же важ ливі за хо ди з профілак ти ки синд ро му діабе тич ної сто -
пи. Мож на про вес ти знак рівності між за побіган ням гнійноRнек ро -
тич них вра жень і по пе ред жен ням ам пу тації, оскіль ки од не мо же
сліду ва ти за іншим. Виділе но три рівні профілак тич них за ходів.

Пер вин на профілак ти ка вклю чає в се бе по пе ред жен ня роз вит -
ку трь ох скла до вих час тин синд ро му діабе тич ної сто пи: ней ро патії,
ос те о а рт ро патіі, ангіопатії.

Вто рин на профілак ти ка — це за хо ди, спря мо вані на ліку ван ня
вже на яв но го синд ро му діабе тич ної сто пи з ви со ким ри зи ком роз -
вит ку ви раз ки, ганг ре ни і інших гнійноRнек ро тич них ура жень.
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Тре тин на профілак ти ка — за побіган ня пов тор ної по я ви ура -
жень, які заг ро жу ють кінцівкам хво рих, які вже пе ре нес ли ло кальні
опе ра тивні втру чан ня на стопі або ам пу тації.

Всі три рівні профілак ти ки ма ють 3 нап рям ки — ней ро патія,
ос те о а рт ро патія, ангіопатія та вклю ча ють в се бе ме ди ка мен тоз ну
профілак ти ку і ряд ор ганізаційних за ходів.

Оче вид но, що при пла номірно му дот ри манні подібних за ходів
кількість втра че них кінцівок у хво рих на цук ро вий діабет бу де не у -
хиль но зни жу ва ти ся.

Ви ник нен ня па то логії стоп у діабе тиків обу мов ле но дво ма го -
лов ни ми фак то ра ми. Пер ший — погіршен ня кро во пос та чан ня
в нижніх кінцівках внаслідок ура жен ня кро во нос них су дин (мікро -
ангіопатії). Дру гий — змен шен ня боль о вої і теп ло вої чут ли вості
шкіри стоп внаслідок ура жен ня пе ри фе рич ної нер во вої сис те ми
(ней ро патії). Ма ють зна чен ня і па то логічні по ру шен ня в кістковій
тка нині — ос те о а рт ро патії.

Зни жуєть ся місце вий імунітет, по лег шуєть ся інфіку ван ня
шкіри стоп, ви ник нен ня гнійних і де ге не ра тив них про цесів, аж до
ганг ре ноз них. Зни жен ня боль о вої і тем пе ра тур ної чут ли вості пос -
лаб лює ува гу до по я ви дрібних травм, по па дан ню в взут тя сто -
ронніх пред метів і т.п. Ви раз ки і ганг ре ни стоп (іноді при хо вані під
мо зо ля ми і оро говіли ми ділян ка ми) про тя гом жит тя ут во рю ють ся
у кож но го 5–6Rго хво ро го на діабет.

Крім що ден но го уваж но го ог ля ду стоп і їх що ден но го ту а ле ту,
про це дур для поліпшен ня кро во пос та чан ня стоп (нап рик лад конт -
растні ван ноч ки), існує ба га то оригіналь них комп лексів мас саж но-
гімнас тич них вправ для ніг і стоп. Для поліпшен ня то ну су м’язів ніг
мож на ско рис та ти ся прос тим комп лек сом Бюр ге ра Впра ви по чи -
на ють в ліжку з піднят тя на 2–3 хви ли ни ніг під ку том 30–35°.
Потім, си дя чи на краю ліжка, на 3 хви ли ни опус ти ти но ги. Після
ць о го на 3–5 хви лин ляг ти в го ри зон таль не по ло жен ня. Три валість
цик лу приб лиз но 10 хви лин. Послідов но зро би ти 2 цик ли з пе рер -
вою 7–8 хви лин між ни ми. Ви ко на ти са мо ма саж руч ни ми куль ко -
ви ми мас са же ра ми.

Ви ко на ний вранці комп лекс вправ Бюр ге ра го тує пацієнта до
по даль шої ходь би. Комп лекс вправ Бюр ге ра, що зай має 30 хви лин,
ви ко ну ють три ра зи на до бу.

Як що ма саж поєднуєть ся з ран ко вою гімнас ти кою, кра ще, щоб
він пе ре ду вав їй. Прог но зу ван ня роз вит ку гнійноRнек ро тич них
уск лад  нень у хво рих з діабе тич ною сто пою прак тич но не мож ли во.
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Од нак не обхідно перш за все підкрес ли ти, що хворі на цук ро вий
діабет обов’яз ко во пот ре бу ють ре ко мен дацій по пра виль но му дог ля-
ду за нижніми кінцівка ми.

Не менш важ ли во пе ре ко ну ва ти хво рих в не обхідності мак си -
маль ної ком пен сації діабе ту. Вирішаль не зна чен ня в ць о му відігра -
ють ре тель ний підбір цук ро ко ри гу ю чих пре па ратів і їх до зу ван ня
з ре гу ляр ним виз на чен ням цук ру в крові і сечі. Хво рий по ви нен су -
во ро ви ко ну ва ти всі вказівки ен док ри но ло га по ко рекції ліку ван ня,
по чи на ю чи з дот ри ман ня дієти. Важ ли во, щоб хво рий знав про
згуб ний вплив як зни жен ня, так і підви щен ня вмісту рівня цук ру
в крові на роз ви ток і пе ребіг су дин них уск лад нень діабе ту.
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СТВО РЕН НЯ СЕ РЕ ДО ВИ ЩА 
ДЛЯ ВІДПО ЧИН КУ ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
В УМО ВАХ ВИ ЩО ГО НАВ ЧАЛЬ НО ГО ЗАК ЛА ДУ 

Ано тація. Про дук тив ний відпо чи нок, не обхідний для віднов лен ня сил
і збе ре жен ня здо ров’я, особ ли во ак ту аль ний для лю дей з інвалідніс -
тю в умо вах Ви що го нав чаль но го зак ла ду (ВНЗ). Про по нуєть ся ство -
рен ня спеціаль но го рек ре аційно го се ре до ви ща, де вра хо ва но пот ре би
осіб з інвалідністю різних ка те горій. Це «зе лені кімна ти» з еле мен та -
ми аніма ло те рапії, сен сорні са ди, вер ти кальні клум би, поліхром но-
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адап  таційні інста ляції у ланд шафті та кабіне ти для поліхром но-
адап таційної біоре гу ляції пси хофізич но го ста ну лю ди ни і т. ін. 

Annotation. Productive rest necessary for proceeding in forces and main -
 te nan ce of health is especially actual for people with disability in the condi-
tions of Higher educational establishment. Proposes of the special recreational
environment are offered, where the necessities of persons with disability of
different cate gories are taken into account. There are: «green rooms» with the
elements of animal-assisted therapy; sensory gardens; vertical flowerbeds;
polychrome and adaptation installations in a landscape and cabinets for the
polychrome and adap tation bioadjusting of the psycho-physi cal state of the
person and other methods.

Проб ле мам суспіль ної адап тації лю дей з інвалідністю в наш час
приділяєть ся все біль ше ува ги. ООН, ЮНЕС КО, ВО ОЗ у ба гать ох до -
ку мен тах зак ли ка ють до ак тивізації про цесів за лу чен ня цієї ка те горії
гро ма дян до усіх видів діяль ності з ме тою ре алізації їх твор чо го по тен -
ціалу, для ць о го во ни по винні нав ча ти ся, що не се до дат ко ве фізи ко-
мен таль не на ван та жен ня та пот ре бує вирішен ня проб ле ми відпо чин ку. 

У се ре до вищі су час но го міста не ми ну че ут во рюєть ся си нер -
гія шкідли вих для здо ров’я фак торів. Крім та ких оче вид них, як
забруд нен ня, це ще і «синд ром лемінга» (пе ре нап ру жен ня ЦНС че рез
надмірне скуп чен ня лю дей), і деп ресії, що роз ви ва ють ся внаслідок
втра ти постійно го кон так ту з при род ним се ре до ви щем, і несп ри ят -
ли ве віде о се ре до ви ще міста — так звані аг ре сивні і мо но тонні по -
верхні, які по ру шу ють функціону ван ня всь о го зо ро во го апа ра ту
лю ди ни і в ре зуль таті страж дає весь мо зок, по ру шуєть ся здо ро вий
психічний і фізич ний стан осо би.

Як відпо чи ти від су час но го міста і нав чан ня? Як пра ви ло — піти
в ліс чи парк. Але для лю дей з інвалідністю це важ ко, особ ли во для
«візоч ників» — во ни і так цілий день си дять. Крім то го, опи ту ван -
ня по ка за ло, що більшість із них не праг не по бу ва ти в лісі. Не -
обхідно ство ри ти дос туп не рек ре аційне се ре до ви ще по ряд з ВНЗ. 

На да ний час існує ряд доб ре відпраць о ва них ме то дик, що за ре -
ко мен ду ва ли се бе як найбільш ефек тивні са ме для осіб з інвалід -
ністю. Для по до лан ня «синд ро му лемінга» не обхідно ство ри ти умо -
ви для усамітнен ня: це фіто ку по ли і «зе лені кімна ти». Вра ху вав ши
мож ли вості ае рофіто те рапії (ліку валь но го впли ву фітон цидів та ін -
ших при життєвих лет ких сек рецій рос лин), мож на от ри ма ти до дат -
ко вий ліку валь ний ефект. Слід та кож ви ко рис то ву ва ти вплив фор ми
і коль о ру, за па ху рос лин: так, го ри зон тальні, од но тонні фор ми зас по -
ко ю ють, а вер ти кальні, різно коль о рові — мобілізу ють; нап рик лад —
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за пах ялівцю сти му лює ЦНС, за пах злег ка зів’ялої ско ше ної тра ви —
нав па ки, зас покійли во діє на лю дей, особ ли во літніх і т. д. Суціль -
не ди зай нерсь ке озе ле нен ня ланд шаф ту за без пе чить та кож спри ят -
ли ве віде о се ре до ви ще, зак рив ши від пог ля ду або замі нив ши со бою
аг ре сивні і мо но тонні по верхні. 

В ос танні ро ки в роз ви не них країнах все біль шою по пу ляр ністю
ко рис туєть ся гар де но те рапія — оз до ров че садівницт во, яке зас то -
со вуєть ся для ліку ван ня і профілак ти ки пси хофізич них роз ладів
у дітей і до рос лих; для ре абілітації після фізич них чи психічних травм;
для соціаль ної адап тації дітей з ва да ми інте лек ту та опор ноRру хо во -
го апа ра ту; в ге рон то логії як засіб підви щен ня емоційно го фо ну;
для прис ко рен ня про це су оду жан ня після важ ких хво роб і травм.

Для за нять гар де но те рапією потрібні про фесійно об лад нані ді -
лян  ки з мож ливістю пе ре су ва ти ся і пра цю ва ти на інвалідних візках.
Для тих, хто не мо же до тяг ну ти ся до по верхні ґрун ту, не обхідно
ство рю ва ти без печні вер ти кальні клум би. Для лю дей з по ру шен ня -
ми пев них ор ганів чуттів особ ли во ак ту аль ни ми є сен сорні са ди —
зо ни, де мож на спілку ва тись з при ро дою за до по мо гою збе ре же них
ка налів сприй нят тя (до ти ку, слу ху, ню ху та ін.).

Аніма ло те рапія (ліку ван ня тва ри на ми) та кож на бу ває все біль шої
по пу ляр ності, про те вартість се ансів іноді шо кує: іпо те рапія (ліку -
ван ня за до по мо гою ко ней) — від 300 грн. од не за нят тя, дельфіно -
те рапія — від 2000 грн. Од нак і прос те спілку ван ня з тва ри на ми теж
дає ду же ба га то, особ ли во лю дям з трав мо ва ною психікою, оскіль -
ки всі живі істо ти відчу ва ють пот ре бу в спілку ванні з інши ми ви да -
ми. Досвід «ко ша чих ка фе» і «со ви них ка фе» по ка зує, що цілком
здо рові і ба гаті лю ди го тові пла ти ти за чаш ку ка ви у та ких зак ла дах
в ра зи ви щу ціну, що ро бить прин ци по во мож ли вим без кош товні
пос лу ги для осіб з інвалідністю. Перс пек тив ним є ство рен ня не ве -
ли ких зи мо вих садів із еле мен та ми аніма ло те рапії. А збе ре жен ня
біорізно маніття в ме жах міста дасть без кош тов ну аніма ло те ра пию.
Для ць о го не обхідно об’єднан ня всіх зе ле них зон міста між со бою
і з замісь ки ми зе ле ни ми зо на ми, ліса ми, лу ка ми і т. д. за до по мо гою
еко ко ри дорів (мініRлісос муг), а та кож за без пе чен ня різних груп тва -
рин зо оза хи ст ни ми конструкціями. 

Важ ли вим еле мен том інтер’єрних і ланд ша фт них зон відпо чин -
ку є за со би поліхром ноRадап таційної біоре гу ляції пси хофізич но го
ста ну лю ди ни (спеціальні ко ло рис тичні таб лиці і об’ємні фігу ри
пев ної ко ло рис тич ної га ми) — во ни зат ве рд жені МОЗ Ук раїни, ви -
ко рис то ву ють ся і по ка за ли ви со ку ефек тивність для підтри ман ня
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здо ров’я лю дей в екстре маль них умо вах — зимівлі в Ан та рк тиді
і дов гот ри ва ло го пе ре бу ван ня на космічній станції.

Універ си тет «Ук раїна» як ВНЗ із знач ною кількістю сту дентів
з особ ли ви ми пот ре ба ми у пер шу чер гу по ви нен бу ти об лад на ний
та ки ми рек ре аційни ми зо на ми.

Не дашківсь ка Н.В.
аспірант ка ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня 

Універ си те ту «Ук раїна»

РІЗНО ВИ ДИ СКОЛІОЗІВ ТА ІСТОТ НЕ ЗНА ЧЕН НЯ 
РАН НЬ О ГО ПО ЧАТ КУ РЕ АБІЛІТАЦІЇ 

Ано тація. Сколіоз є прог ре су ю чим зах во рю ван ням, що ха рак те ри -
зуєть ся ду го подібним вик рив лен ням хреб та нав ко ло вер ти каль ної пло -
щи ни і скру чу ван ням хребців нав ко ло вер ти каль ної осі, — торсією. 

Ос нов ни ми при чи на ми ви ник нен ня сколіозу за да ни ми ме дич них ге не-
тиків і ор то педів є: врод же на схильність і вплив зовнішніх несп ри ят ли -
вих дій на ор ганізм навіть у до рос лих. Сколіотич на хво ро ба при во дить
до по ру шен ня опор но*ру хо во го апа ра ту, ди халь ної і сер це во*су дин ної сис-
тем. Комп ле кс на прог ра ма фізич ної ре абілітації дітей хво рих сколіозом
по вин на вклю ча ти за нят тя ліку валь ною гімнас ти кою, ліку валь ний
ма саж спи ни, жи во та, груд ної клітки, ліку валь не пла ван ня в ба сейні
сти лем брас з по дов же ною фа зою ков зан ня, носіння ор то пе дич них
устілок. Прог ра ма має приз на ча ти ся в поєднанні з раціональ ним хар -
чу ван ням.

Annotation. Scoliosis is a progressive disease that is characterized by
arched curvature of the spine around the vertical plane, and by torsion —
twisting of vertebrae around the vertical axis.

According to data of medical geneticists and orthopedists, the main
causes of scoliosis are congenital predisposition and external adverse effect
on the body even in adulthood. Scoliotic disease leads to disruption of the
musculoskeletal system, respiratory and cardiovascular systems. A compre-
hensive program of physical rehabilitation of children with scoliosis should
include therapeutic exercise classes; therapeutic massage of the back, ab do -
men, and chest; therapeutic swimming by breaststroke style with a long phase
of sliding; and wearing of orthopedic insoles. The program is administered in
combination with a balanced diet.

Сколіоз є прог ре су ю чим зах во рю ван ням, що ха рак те ри зуєть -
ся ду го подібним вик рив лен ням хреб та у фрон тальній пло щині

людей з інвалідністю Секція IІІ



і скручу ван ням хребців нав ко ло вер ти каль ної осі, — торсія. Го лов на
відмінність дійсно го сколіозу від по ру шень пос та ви у фрон тальній
пло щині — на явність торсії хребців. Окрім де фор мації хреб та при
сколіозі спос терігаєть ся де фор мація та зу і груд ної клітки. Ці не га -
тивні зміни при во дять до по ру шен ня діяль ності сер це воRсу дин ної,
ди халь ної сис тем, шлун ко воRкиш ко во го трак та і ба гать ох інших
життєво важ ли вих сис тем ор ганізму хво ро го.

Більшість фахівців виділя ють 3 гру пи сколіозів: дис ко генні, ста -
тичні (гравітаційні) і ней ром’язові (па ралітичні).

Дис ко ген ний сколіоз роз ви ваєть ся на грунті дисп лас тич но го синд -
ро му (близь ко 90%). По ру шен ня обміну в спо лучній тка нині при -
во дять до зміни струк ту ри хребців, внаслідок чо го слаб шає зв’язок
міжхре бет но го дис ка з тіла ми хребців. У ць о му місці відбу ваєть ся
вик рив лен ня хреб та і зміщен ня дис ка. Од но час но зміщуєть ся драг -
лис те (пуль поз не) яд ро, роз та шо ву ю чись не в центрі, як завж ди,
а ближ че до опук лої сто ро ни вик рив лен ня. 

Ста тич ним (гравітаційним) сколіозом прий ня то на зи ва ти ско ліоз,
пер вин ною при чи ною роз вит ку яко го є ста тич ний чин ник — аси -
мет рич не на ван та жен ня на хре бет внаслідок врод же ної або на бу тої
аси метрії тіла, нап рик лад, дов жи ни нижніх кінцівок, па то логії куль-
 шо во го суг ло ба, врод же ної кри во шиї, гру бих рубців на ту лубі. 

Па ралітич ний сколіоз роз ви ваєть ся ізRза аси мет рич но го ура жен ня
м’язів, що бе руть участь у фор му ванні пос та ви, або їх функціо наль ній
не дос тат ності, нап рик лад, при поліомієліті, міопатії, ди тя чо му це -
реб раль но му па ралічі. Мор фо логічна кла сифікація вклю чає струк тур -
ний і функціональ ний сколіози. Струк тур ний сколіоз ха рак те ри зу -
єть ся зміною струк ту ри хребців. Струк тур ний ком по нент де фор мації
предс тав ле ний кли но вид ною де фор мацією, торсією хребців. Функ -
ціональ ний сколіоз (нест рук тур ний) — зво ротнє вко ро чен ня і роз -
тя гуван ня зв’язок, м’язів, аси метрія м’язо во го то ну су, по чат кові стадії
фор му ван ня м’язо вих конт рак тур, функціональні бло ки міжхреб -
це вих суг лобів, фор му ван ня по роч но го ру хо во го сте ре о ти пу.

Істот не зна чен ня для ран нь о го по чат ку ре абілітаційних за ходів
має своєчас на діаг нос ти ка. При візу аль но му дослідженні, ви я вив -
ши у хво ро го реб ро ве ви бу хан ня (як наслідок торсії), став лять пер -
вин ний діаг ноз — сколіоз. Для об’єктив но го за вер шаль но го діаг но зу
не обхідне рент ге ног рафічне досліджен ня в по ло женні сто я чи і ле -
жачи. На підставі рент ге ног ра ми вста нов лю ють ступінь зах во рю ван -
ня, най частіше ко рис ту ю чись ме то дом Коб ба. Для виз на чен ня ку та
вик рив лен ня хреб та про во дять дві лінії па ра лель но по верхні нейт -
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раль них хребців (ви ще і ниж че за ду гу вик рив лен ня); пер пен ди ку -
ля ри, про ве дені до цих ліній, ут во рю ють кут, який відповідає кри -
визні хреб та. 

Ре абілітація хво рих на сколіоз но сить комп ле кс ний ха рак тер.
Комп лекс кон сер ва тив но го ліку ван ня сколіозу вклю чає ліку валь ну
гімнас ти ку, ма саж, ліку валь не пла ван ня, ме то ди ор то пе дич ної ко -
рекції (кор се ту ван ня, гіпсові ліжеч ка і т.д.), елект рос ти му ляцію,
щад ний ру хо вий ре жим, що за без пе чує об ме жен ня на ван та жень на
хре бет. При не обхідності приз на чаєть ся тра диційна те рапія, ме ди -
ка мен ти, дієта. Ос таннім ча сом з’яви ли ся ре ко мен дації по зас то су -
ван ню ма ну аль ної те рапії при сколіозі, зас но вані на уза галь ненні
відо мос тей, що є на сь о годнішній день, і аналізі прак тич но го досвіду
ав торів. Про те пи тан ня про ви ко рис тан ня ма ну аль ної те рапії в ць о -
му виді па то логії все ще за ли шаєть ся відкри тим.

Ліку ван ня сколіотич ної хво ро би скла даєть ся з трь ох взаємо по -
в’яза них ла нок: мобілізація вик рив ле но го відділу хреб та, ко рекція
де фор мації і стабілізація хреб та в по ло женні до сяг ну тої ко рекції.
Крім то го, ліку ван ня нап рав ле не на усу нен ня па то логічних змін
інших ор ганів і сис тем ор ганізму хво ро го. Ос нов ним і найбільш
важ ким зав дан ням, рішен ня яко го виз на чає успіх ліку ван ня в ціло -
му, є не мобілізація і ко рекція вик рив лен ня, а стабілізація хреб та в ко-
ри го ва но му по ло женні. Ко рекція де фор мації, не підкріпле на за хо -
да ми, що за без пе чу ють стабілізацію хреб та, не ефек тив на. Дійсне
ліку ван ня сколіотич ної хво ро би, тоб то змен шен ня струк тур ної де -
фор мації хребців, мо же бу ти до сяг ну то тіль ки три ва лим на по лег ли -
вим ліку ван ням впро довж всь о го періоду рос ту хреб та з обов’яз ко -
вим комп ле кс ним ви ко рис тан ням ор то пе дич но го ліку ван ня. Цей
про цес ду же склад ний і не завж ди успішний.

Провідна роль в ре абілітації хво рих сколіозом на ле жить ЛФК.
КлінікоRфізіологічним обг рун ту ван ням до зас то су ван ня за собів ЛФК
в комп лексній ре абілітації хво рих сколіозом є зв’язок умов фор му -
ван ня і роз вит ку кістко воRзв’яз ко во го апа ра ту хреб та з функціо наль -
ним ста ном м’язо вої сис те ми. ЛФК сприяє фор му ван ню раціональ -
но го м’язо во го кор се ту, що ут ри мує хре бет ний стовп в по ло женні
мак си маль ної ко рекції. При не повній ко рекції ЛФК за без пе чує ста -
білізацію хреб та і пе реш код жає прог ре су ван ню хво ро би. Зас то со ву -
 ють ся за галь но роз ви ва ючі, ди хальні і спеціальні впра ви. Спе ціаль -
ни ми є впра ви, нап рав лені на ко рекцію па то логічної де фор мації
хреб та — ко ри гу ючі впра ви. Во ни мо жуть бу ти си мет рич ни ми, аси -
мет рич ни ми, де торсійни ми. Нерівномірне тре ну ван ня м’язів при
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ви ко нанні си мет рич них вправ сприяє зміцнен ню ос лаб ле них
м’язів на сто роні опук лості вик рив лен ня і змен шен ню м’язо вих
конт рак тур на сто роні увігну тості вик рив лен ня, що без по се редньо
при во дить до нор малізації м’язо вої тя ги хре бет но го стов па.

Но во сельсь ка Я.М.
сту де нт ка магістра ту ри спеціаль ності «Фізич на ре абілітація» 

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва. 
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент 

АДАП ТИВ НЕ ПЛА ВАН НЯ 
ЯК ЗАСІБ ПСИ ХОФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ОСІБ 

З АМ ПУ ТАЦІЙНИ МИ УШ КОД ЖЕН НЯ МИ КІНЦІВОК 

Ано тація. Розг ля ну то наслідки впли ву ам пу тації кінцівки на функ -
ціональ ний стан ор ганізму лю ди ни. Висвітле но мож ли вості адап тив -
но го пла ван ня в ре абілітації осіб з ам пу таційни ми уш код жен ня ми
кінцівки. Про а налізо вані ре зуль та ти про ве де ної дослідно*екс пе ри мен -
таль ної ро бо ти що до досліджен ня ефек тив ності прог ра ми з адап тив -
но го пла ван ня для підлітків з ам пу таційни ми уш код жен ня ми кінцівки.
До ве де но, що адап тив не пла ван ня сприяє вдос ко на лен ню ру хо вих здіб -
нос тей та доз во ляє в певній мірі ком пен су ва ти втра чені ру хові функції.

Annotation. Consequences of limb amputation influence on a functional
condition of a human body were considered. Possibilities of adaptive swim-
ming in the rehabilitation of people with amputated limbs injuries were
covered. Results of the carried*out experimental work on a research of effi-
ciency of the program for adaptive swimming for teenagers with amputating
injuries of a limb are analyzed. It was proved that adaptive swimming pro-
motes improvement of motor abilities and allows to some extent to compen-
sate the lost of motor functions.

Проб ле ма пси хофізич ної ре абілітації хво рих з ам пу таційни ми
уш код жен ня ми кінцівок має ме ди коRсоціаль не зна чен ня. За да ни -
ми Міністер ства соціаль но го за без пе чен ня в Ук раїні налічуєть ся
близь ко 1,5 млн. осіб з ам пу таціями. Щорічно про во дить ся біль ше
60 тис. но вих опе рацій. Ам пу тація кінцівок приз во дить до знач но -
го погіршен ня со ма тич но го ста ну лю ди ни: по ру шуєть ся ру хо вий
сте ре о тип, функція опо ри та ходь би, ко ор ди нація рухів, ви ни ка ють
різно манітні па то логічні про це си, що не га тив но відоб ра жа ють ся на
фізич но му та психічно му роз вит ку, за гальній пра цез дат ності. 

Фізич ний де фект, вис ту па ю чи в ролі функціональ но го об ме жу -
ва ча мож ли вос тей взаємодії лю ди ни із се ре до ви щем, вик ли кає по -
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ру шен ня осо бистісно го функціону ван ня. Наслідком ць о го мо жуть
бу ти нев ро тичні три вож ноRдеп ре сивні ре акції, слабкість нер во вих
про цесів, емоційна нестійкість. Кінце вою лан кою ць о го про це су
є пси хо логічна де за дап тація, яка за да ни ми досліджень пси хо логів
і лікарів, ви яв ле на в 95% осіб з ам пу таційни ми уш код жен ня ми
кінцівок [2].

Од ним із найбільш ефек тив них ме тодів ко рекції роз вит ку та адап-
тації хво рих з ам пу таційни ми уш код жен ня ми кінцівок є адап тив не
пла ван ня. Адап тив не пла ван ня, як вид циклічної м’язо вої діяль -
ності, є силь ним фак то ром профілак тич но го впли ву на ор ганізм
і розг ля даєть ся ефек тив ним за со бом підви щен ня йо го функ ціо -
наль них мож ли вос тей, сприяє фор му ван ню різно манітних ру хо вих
ком пен сацій, швид ко му та більш дос ко на ло му ово лодінню про тез -
ноRор то пе дич ни ми ви ро ба ми. В умо вах вод но го се ре до ви ща знач но
змен шу ють ся ось ові на ван та жен ня, а гідравлічний тиск, що ви ни кає
при ць о му, є до дат ко вим фак то ром профілак ти ки ге о ди намічних та
ор тос та тич них по ру шень [1]. 

За нят тя адап тив ним пла ван ням спри я ють ко рекції психічно го
роз вит ку, вдос ко на лен ню осо бистісних якос тей, соціальній адап -
тації осіб з ам пу таціями. Пла ван ня сприяє нор малізації по ведінко -
вих ре акцій, відпра цю ван ню са мо дис ципліни, зібра ності, впев не -
ності у собі, фор му ван ню на вичків ко лек тив ної взаємодії.

Досліджен ня ко рекційно го впли ву адап тив но го пла ван ня на
функціональ ний стані осіб із ам пу таційни ми уш код жен ня ми кін ці вок
про во див ся ся сту ден та ми спеціаль ності «Фізич на ре абілітація» та
спеціаліста ми відповідно го профілю на тре ну валь них ба зах Пол тавсь -
кої об лас ної ре абілітаційноRспор тив ної шко ли інвалідів. У про цесі
досліджен ня вибірку ре абілітантів віком 11–14 років бу ло розділе но на
дві гру пи: ос нов ну та конт роль ну. Конт роль на гру па про хо ди ла стан -
да рт ний курс ре абілітації у віднов лю валь но му відділенні цент раль ної
район ної лікарні м. Пол та ви. В ос новній групі зас то со ву ва ло ся адап -
тив не пла ван ня. За нят тя про во ди ло ся 3 ра зи на тиж день три валіс -
тю 40 хви лин індивіду аль ним та ма лог ру по вим ме то да ми.

Прог ра ма оз до ров чо го пла ван ня вклю ча ла нас тупні розділи:
1) за галь ноRроз ви ва ючі, спеціальні та імітаційні впра ви на суші;
2) впра ви, що спря мо вані на по до лан ня во до бо язні та адап тацію до
водно го се ре до ви ща; 3) ди хальні впра ви на суші та у воді; 4) пла вання
різни ми спо со ба ми з вра ху ван ням склад ності де фек ту. Кри терія -
ми виз на чен ня ефек тив ності зап ро по но ва ної прог ра ми з адап тив -
но го пла ван ня бу ло об ра но по каз ни ки психічно го ста ну підлітків
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з ам пу таційни ми уш код жен ня ми кінцівок, а са ме: рівень три вож -
нос ті, деп ресії, нер во воRпсихічної адап тації.

Ре зуль та ти по чат ко во го досліджен ня по ка за ли на явність три вож-
ності різно го рівня у всіх підлітків із ам пу таційни ми уш код жен ня ми,
в 94% осіб — на явність деп ресії, в 96% — стан психічної де за дап -
тації. Се ред осо бистісних рис ха рак те ру пе ре ва жа ли підви ще на чут -
ливість, збуд ливість, емоційна лабільність.

Ре зуль та ти про ве де но го екс пе ри мен ту ви я ви ли ста тис тич но зна -
чу ще зни жен ня рівнів три вож ності, деп ресії та нер во воRпсихічної
де за дап тації в осіб із ам пу таційни ми уш код жен ня ми кінцівок за час
за нять адап тив ним пла ван ням за спеціаль ною прог ра мою. Відміча -
ло ся пок ра щен ня за галь но го фізич но го та нор малізація пси хо е -
моційно го ста ну підлітків, зни жен ня внутрішнь о го нап ру жен ня,
підви щен ня їхньої са мо оцінки та са мо сп рий нят тя, по зи тив на
зміна в осо бистісних і міжо со бистісних сто сун ках.

От же, зас то су ван ня адап тив но го пла ван ня в пси хофізичній ре -
абілітації осіб з ам пу таційни ми уш код жен ня ми кінцівок сприяє
їхнь о му пов ноцінно му фізич но му роз вит ку, підви щен ню ру хо вої
ак тив ності, віднов лен ню та вдос ко на лен ню пси хофізич них і
емоційноRволь о вих здібнос тей. 
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УРА ХУ ВАН НЯ СМИС ЛО ЖИТТЄВИХ 
ОРІЄНТАЦІЙ СТУ ДЕНТІВ З ВА ДА МИ СЛУ ХУ 

В ПРО ЦЕСІ СТА НОВ ЛЕН НЯ МО ТИ ВАЦІЇ 
ДО РЕК РЕ АЦІЙНИХ ЗА НЯТЬ

Ано тація. У те зах про а налізо ва но пріори тетні та відки нуті смис -
ло життєві орієнтації сту де нтсь кої мо лоді з ва да ми слу ху. Вив че но
рей тинг терміналь них та інстру мен таль них ціннос тей які спри я ють
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ви яв лен ню ак тив ної життєвої по зиції на до сяг нен ня конк рет ної ме -
ти. Ви яв ле но особ ли вості ціннісних орієнтацій в про цесі ста нов лен ня
мо ти вації до за нять фізич ної рек ре ації, які да ють змо гу струк ту ру ва ти
орієнто ва ну па ра диг му з ура ху ван ням виз на че них пот реб, мо тивів
осо бис тості сту дентів з ва да ми слу ху. 

Annotation. The theses analyzed and rejected life purport priority orien-
tation of students with hearing impairments. Studied Rating terminal and
instrumental values that contribute to the detection of active life position
aimed at achieving a specific goal. The features of value orientations in the
process of motivation in physical recreation that allow you to structure-ori-
ented paradigm, taking into account specific needs, motives personality of
students with hearing impairments.

Фізич на рек ре ація виз на на важ ли вим фак то ром вдос ко на лен -
ня пси хофізич ної підго тов ки сту дентів з об ме же ни ми мож ли вос тя -
ми до ак тив но го жит тя і про фесійної діяль ності, пок ра щує роз ви -
ток інте лек ту аль ноRтвор чо го по тенціалу, орієнто ва на на ефек тив не
ви ко рис тан ня збе ре же них аналіза торів і функцій з ком пен са тор -
ноRко рекційним на ван та жен ням, сприяє інтег рації у суспільство,
нор малізує пси хо логічну рівно ва гу [1; 2]. 

Ціннісні орієнтації ре гу лю ють життєдіяльність сту де нтсь кої мо -
лоді з ва да ми слу ху, виз на ча ю чи пе ре ва гу тих чи інших сфер діяль нос -
ті, нап рямів життєво го шля ху, а та кож вибір за собів для до сяг нен ня
пос тав ле них цілей. То му на ми бу ло про ве де но оцінку смис ло -
життєвих орієнтацій сту дентів з ва да ми слу ху у про цесі їх осо бис -
тісно го зрос тан ня за до по мо гою ме то ди ки «Ціннісні орієнтації»
М. Ро ки ча [2; 3]. Вста нов ле но, що найбільш зна чу щи ми життєви ми
орієнти ра ми досліджу ва но го кон тин ген ту є індивіду альні термі наль ні
цінності орієнтації осо бис то го жит тя. Вибір здо ров’я як най го лов -
ні шої цінності вка зує про ген дер ну єдність мо тивів та обізнаність.
В той же час доміну ю чи ми виз на чені такі цінності за змістов ни ми
бло ка ми: у юнаків — конк ретні (пред метні) цінності та осо бис те жит тя:
лю бов; щас ли ве сімей не жит тя; на явність хо ро ших і вірних друзів;
про дук тивність жит тя. У дівчат — конк ретні цінності: ма теріаль но
за без пе че не жит тя; роз ва ги, приємне не об тяж ли ве про ве ден ня ча -
су; за галь не суспіль не виз нан ня; та блок про фесійної са мо ре алізації —
за галь не суспіль не виз нан ня; мак си маль но пов не ви ко рис тан ня
своїх мож ли вос тей, сил та здібнос тей; роз ви ток; ак тив не діяль не
жит тя. Най менш пріори тет ни ми терміналь ни ми ціннос тя ми для
до сліджу ва но го кон тин ген ту з ва да ми слу ху ви я вив ся блок абст ракт -
ні цінності: щас тя інших лю дей; кра са при ро ди і мис те цт ва; життєва
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мудрість; творчість. Аналізу ю чи от ри манні дані, на на шу дум ку
мож на конс та ту ва ти про віко ву незрілість, пси хофізіологічні особ -
ли вості та по ру шен ня роз вит ку сло вес ноRлогічно го мис лен ня. 

Рей тинг інстру мен таль них ціннос тей, виділе них сту ден та ми
з ва да ми слу ху, свідчить швид ше про їх іде а ли, ніж про спосіб дій
в життєвих си ту аціях, бо не завж ди відповідає їх життєвим цілям.
Оскіль ки, ви хо ваність посіла (1 місце); чесність посіла — (2 місце);
на (3 місці) зна хо дить ся ста ранність; на (4 місці) — освіченість (ши -
ро та знань); на (5 місці) — життєрадісність, по чут тя гу мо ру.

Ста тис тич ний аналіз от ри ма них да них доз во ляє стве рд жу ва ти,
що у сту ден ток (дівчат) пе ре ва жа ють суб’єктив ноRосо бистісні цін -
ності (ви хо ваність, освіченість, чесність, аку ратність, тер пи мість),
на томість для сту дентів (юнаків) біль ше зна чен ня ма ють утилітар -
ноRпраг ма тичні цінності — здо ров’я, хо роші вірні друзі, близькі
емоційні сто сун ки з рідни ми та щас ли ве сімей не жит тя. 

Оскіль ки ціннісні орієнтації осо бис тості є смис ло ви ми ут во -
рен ня ми, котрі зв’язу ють когнітив ну і мо ти ваційну сфе ри, спря мо -
ву ю чи і орієнту ю чи по ведінку сту де нтсь кої мо лоді з ва да ми слу ху
на певні цілі, то у про цесі са мо виз на чен ня у ць о му віці відбу ваєть -
ся ко ри гу ван ня наміче них життєвих планів та цілей, які відоб ра жа -
ють ся на змісті влас ної мо ти вації, яка в свою чер гу, зу мов лює зміни
у сфері ціннісної свідо мості. За нят тя оз до ров чоRрек ре аційною
діяльністю спри я ють фор му ван ню ак тив ної життєвої по зиції особис -
тості, умінь та на ви чок за до во лен ня ба зо вих пот реб, змістов но го на -
пов нен ня віль но го ча су з орієнтацією на здо ро вий спосіб жит тя,
реалізацією життєво го по тенціалу та підви щен ня якості жит тя. 

Вста нов ле но, що мо ти вація до за нять фізич ною рек ре ацією
у досліджу ва них пе ре важ но внутрішня, що уск лад нює зовнішнє мо -
ти ву ван ня і у по даль шо му приз во дить до гіпо ди намії, збіль шен ня
нер во воRпсихічно го нап ру жен ня, до пев ної замк ну тості та соціаль -
ної де за дап тації. Про те, мо ти ваційна сфе ра мінли ва і має вікові,
ди намічні і стри му валь ноRсмис лові особ ли вості. Про цес фор му ван -
ня мо ти вації до рек ре аційних за нять — це не од но манітний, а ба га -
тос ту пе не вий про цес. До ве де но, що найбіль шо го ефек ту від ак тив -
но го відпо чин ку бу де до сяг ну то тоді, ко ли оз на че на сту де нтсь ка
мо лодь бу де зай ма ти ся з ура ху ван ням своїх влас них індивіду аль них
пріори тетів і бу де ма ти зовнішнє мо ти ву ван ня. Для ць о го не обхідно
ввес ти в сис те му рек ре аційноRоз до ров чої діяль ності ВНЗ такі за со -
би фізич ної рек ре ації, які ко рис ту ють ся найбіль шою по пу лярністю
се ред досліджу ва но го кон тин ген ту (тан цю вальні за нят тя, оз до ровчі
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ви ди гімнас ти ки, пла ван ня, настіль ний теніс, фут бол, во лей бол), що
ма ють ге доністич ний ха рак тер, містять інте лек ту аль ний, емоцій ний,
фізич ний ком по нент і ви ко ну ють інтег раційну, адап таційну, ко -
рекційну та ком пен са тор ноRре лак саційну функції. 

Ціннісне по ле рек ре аційноRоз до ров чої діяль ності не обхідно все
шир ше зас то со ву ва ти в пов сяк денній діяль ності сту де нтсь кої мо -
лоді з ва да ми слу ху та в умо вах ВНЗ, щоб у їх житті фізич на рек ре -
ація зай ма ла пріори тет не місце. 
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПРО ВЕ ДЕН НЯ ЗА НЯТЬ 
ФІЗИЧ НО ГО ВИ ХО ВАН НЯ З ДІТЬ МИ?ІНВАЛІДА МИ

Ано тація. З кож ним ро ком збіль шуєть ся кількість дітей з різни -
ми фізіологічни ми та пси хо логічни ми ва да ми. Фізич на куль ту ра як оз -
до ров че се ре до ви ще скла даєть ся з ря ду послідов них етапів зміна яких
не обов’яз ко во бу де здійсне на в кож но му конк рет но му ви пад ку. Це за -
ле жить від фізич них і пси хо логічних за датків і сту пе ня ви раз ності ре -
абілітаційно го по тенціалу.

Виз на но, що од ним з пер ших етапів, а ра зом з тим не обхідних ком по -
нентів фізич ної куль ту ри є фізич не ви хо ван ня» яке ви ко нує функцію сис -
те ма тич ної фізич ної підго тов ки, зок ре ма, інвалідів з ди ти н ства до прак -
тич но го жит тя. У ході фізич но го ви хо ван ня фор му ють ся осо бистісні
влас ти вості інваліда, во ля, здатність пе ре бо рю ва ти труд нощів.

Annotation. With every year the amount of children increases with different
physiology and psychological defects. A physical culture as health environment
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consists of row of the successive stages the change of that not necessarily will
be carried out in every concrete case. It depends on the physical and psycho-
logical making and degree of expressiveness of rehabilitation potential.

It is confessed that one of the first stages, and at the same time necessary
components of physical culture there is physical education» that performs the
duty of systematic physical preparation, in particular, invalids from little up
to practical life. During physical education personality properties of invalid,
will, ability to overcome difficulties, are formed.

Не роз ви неність у нашій країні фізкуль ту ри і спор ту інвалідів
обу мов ле на ря дом при чин: не роз роб леність кон цеп ту аль но го під -
ходу, відсутність спеціалізо ва них спор тив них спо руд і ус тат ку ван ня,
непідго тов леність про фесійних ор ганіза торів і тре нерів для інва лі -
дів, низь ка мо ти вація інвалідів до са мов дос ко на лен ня,

У про цесі фізич но го ви хо ван ня здійснюєть ся фор му ван ня й удос-
кона лю ван ня мо тор них функцій і особ ли во тих, які по ру шені вна слі -
док па то логічно го про це су. У ході фізич но го ви хо ван ня відбу ва єть -
ся ком пен сація ос нов но го де фек ту і ко рекція вто рин них по ру шень,
що ви ник ли в зв’яз ку з ос нов ним зах во рю ван ням. Ру хові впра ви
роз ви ва ють м’язо воRсуг лоб не по чут тя, орієнту ван ня в прос торі,
тре ну ють пам’ять на послідовність рухів, удос ко на лю ють уміння
ви ко ну ва ти ру хи по вер бальній інструкції, спри я ють зміцнен ню
сер це воRсу дин ної сис те ми, ак тивізу ють обмін ре чо вин, сти му лю -
ють інте лек ту альні здібності інвалідів, поліпшу ють за галь ний то нус
ор ганізму. Ме та фізич но го ви хо ван ня — да ти мож ливість інваліду
са мо му ко рек ту ва ти і ком пен су ва ти свої не доліки.

В ос нові фізич но го ви хо ван ня ле жать ко рекційноRком пен са -
торні прийо ми. Не за леж но від ка те горії інвалідів, ти пу де фектів ви -
рішу ють ся за гальні оз до ровчі за дачі, що при пус ка ють ор ганізацію
ро бо ти та ким чи ном, щоб впли ва ти не тіль ки на за галь ний стан,
але віднов лю ва ти ті або інші по ру шені хво ро бою функції ор ганізму. 

У фізич но му ви хо ванні інвалідів по винні ши ро ко ви ко рис то -
ву ва ти ся всі за со би сис те ми фізич но го ви хо ван ня. Ра зом з тим во -
ни по винні бу ти роз роб лені в строгій відповідності з ко рекцій но-
ком пен са тор ни ми за да ча ми з обліком що зай ма ють ся.

Ос нов ни ми фор ма ми фізич но го ви хо ван ня інвалідів є:
— са мостійні за нят тя фізич ни ми впра ва ми (ран ко ва гігієнічна

гімнас ти ка, про гу лян ки, ближній ту ризм, ко рекційні за нят тя з ви -
ко рис тан ням ме то дич них ма теріалів);

— ор ганізо вані гру пові і секційні за нят тя фізич ною куль ту рою
і спор том (ЛФК і ко рекційні за нят тя в ліку валь ноRса на тор них ус та -
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но вах і ре абілітаційних цент рах, за нят тя дос туп ни ми ви да ми спор ту
в гру пах і секціях суспіль них фізкуль тур них ор ганізацій, ви роб ни ча
гімнас ти ка для осіб» зай ня тих у сфері ма теріаль но го ви роб ни цт ва і
служ би по бу ту, і ін.);

— інвас порт (ор ганізація і про ве ден ня зма гань по дос туп них
ви дах спор ту).

Зас то су ван ня за собів фізич ної куль ту ри з ме тою ме дич ної ре абі -
літації доз во ляє зни зи ти чис ло і час то ту за го ст рень хронічних за -
хво рю вань. 

Фізич на куль ту ра як оз до ров че се ре до ви ще є ком по нен том ре -
абілітаційних за ходів комп ле кс но го впли ву на хво рих і інвалідів.

Савчук Олег Ігорович
Хмельницький інститут соціальних технологій,

викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації,
khist-nmv@mail.ua

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СКОЛІОТИЧНИМИ ВАДАМИ ХРЕБТА

Анотація. У роботі розкрито сутність та ефективність методів
фізичної реабілітації, які застосовують при сколіотичних вадах хреб-
та у молоді, та запропоновано програму застосування цих методів
в умовах вищого навчального закладу для студентів з особливими
потребами.

Annotation. The article deals with the nature and effectiveness of phys-
ical rehabilitation methods that are used in scoliotic spine defects in the youth
program and suggested the use of these methods in terms of higher education
for students with special needs.

У нових історичних умовах розвитку України як незалежної
держави значна увага надається одній із найбільш актуальних про-
блем сучасності — соціальній та фізичній реабілітації дітей та молоді
з особливими потребами. Багаторічний досвід вітчизняної і зару-
біжної роботи з дітьми та молоддю, які мають порушення опорно-
рухового апарату, захворюваннями на сколіоз, засвідчує, що засоби
фізичного виховання для означеного контингенту є одним із най-
більш дієвих методів фізичної реабілітації.

Питання комплексної реабілітації опорно-рухового апарату має
вирішуватися не тільки щодо дітей, а й молоді 17–19 років, оскільки
їхній організм продовжує формуватися та рости, а опорно-руховий
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апарат деформуватися. Особливо це стосується студентів першого-
другого року навчання вищого навчального закладу, які вже мають
сколіотичну хворобу з дитинства: під час навчання пасивне наван-
таження на опорно-руховий апарат під час лекцій, семінарів та під-
готовки до них в бібліотеках та в мережі Інтернет збільшується,
а рухова активність зменшується, що призводить до погіршення ста -
ну хребта.

Складна структура дефекту, характер первинних і вторинних
порушень у молоді з ураженнями опорно-рухового апарату вимагає
формування системи фізичної і соціальної реабілітації на основі
об’єктивної інформації про стан їхньої рухової системи, нервово-
м’язової працездатності, моторно-вісцеральної регуляції механіз-
мів адаптації організму до фізичних навантажень різної потужності
та об’єму, корекційної спрямованості і враховувати їхні індивідуаль-
ні особливості (вік, стать, складну структуру дефекту характер вто-
ринних відхилень, якісний стан рухової сфери, тип вищої нервової
діяльності та характер, рівень позитивної дидактико-реабілітацій-
ної мотивації і т. ін.). 

На нашу думку, фізична реабілітація молоді з вадами хребта
в навчально-оздоровчій системі вищого навчального закладу по вин -
на включати комплекс корекційних, відновлювальних, на вчаль них,
виховних, загальнооздоровчих заходів, спрямованих на зупинення
прогресування деформацій хребта (сколіотичних деформацій),
корекцію наслідків хвороби (викривлень хребта, дефектів опорно-
рухового апарату, порушень з боку фізіологічних систем, особливо
нервової, кардіореспіраторної, травної), відновлення втрачених
фізіологічних функцій, підвищення рівня здоров’я молоді, придбан-
ня необхідних умінь і навичок, вихованню фізичних якостей, фор-
мування правильної пози та постави, вміння адаптуватися в соціаль -
ному середовищі молодих людей.

Провідне місце в лікуванні та відновлюванні студентів зі ско-
ліотичними захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими
вадами хребта в умовах інклюзивного освітнього простору відво-
диться раціональному фізичному вихованню, яке забезпечує фор-
мування основних пізніх реакцій і навичок молодої людини, під
впливом яких здійснюється процес корекції фізіологічних вигинів
хребта та кута нахилу тазу. 

Нами розроблено програму з фізичного виховання для студен-
тів-першокурсників вищого навчального закладу, куди ввійшли:
теоретичні відомості з фізичної культури, спеціальні та загально-
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розвиваючі вправи, дихальні вправи, вправи на виховання пра-
вильної пози та формування правильної постави, профілактики та
корекції сколіотичної деформації, плоскостопості, основна та
художня гімнастика, елементи спортивних ігор, легкої атлетики,
рухливі ігри, а також вправи на розслаблення. У програмі в порівнян-
ні з навчальною програмою для здорових студентів, обмежені впра ви
на швидкість, силу та витривалість, зменшені дистанції ходь би та
бігу, знижені вимоги до студентів. Як обов’язковий введено розділ
дихальних вправ, які треба включити до кожного заняття. Широко
подані засоби виховання правильної пози та формування правиль-
ної постави, вправи для відчуття правильного положення тулуба,
зміцнення м’язів спини та черевного преса та інші.

Розроблена нами експериментальна методика фізичної реабі-
літації в системі корекційно-реабілітаційних заходів вищого на -
вчального закладу на базі реабілітаційного центру для студентів зі
сколіотичними ураженнями хребта, охоплює: лікувальну гімнасти-
ку; масаж; лікувальне плавання; раціональне харчування; визначе-
ні види фізкультури; лікування суміжних захворювань. 

Під час реалізації цієї програми використовується три ортопе-
дичні режими, враховуючи форму та ступінь сколіотичної хвороби,
фізичний розвиток молодої людини, вік, стан розвитку деформації: 

а) загальний активний; 
б) режим часткового розвантаження хребта;
в) режим повного розвантаження хребта. 
Розроблено комплекси лікувальної гімнастики, що складалися

з асиметричних, симетричних, статичних, статико-динамічних вправ,
а також методику масажу з ЛФК та електростимуляцією. 

При сколіозі 1–2 ступеня: легкий масаж 4–5 хвилин; електро-
стимуляція довгих м’язів спини 12–15 хвилин; масаж 2–3 хвилини;
коригуюча лікувальна гімнастика; основний масаж 12–15 хвилин. 

Запропоновано методику занять з плавання для даного контин -
генту, в яку ввійшли методичні розробки щодо проведення занять,
комплекси вправ з лікувального плавання.

Перспективу подальшого наукового пошуку ми вбачаємо в по -
шуках та вдосконаленні методів фізичної і соціальної реабілітації,
вивченні психолого-педагогічних аспектів діяльності студентів зі
сколіотичними вадами в умовах інклюзивного освітнього простору.
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до цент ка фед ри он ко логії, к.мед.н., до цент

ДЕ ЯКІ АК ТУ АЛЬНІ ПИ ТАН НЯ 
МЕ ДИЧ НОЇ ТА ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ 

ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ МАС ТЕК ТОМІЇ

Ано тація. Рак мо лоч ної за ло зи (РМЗ) є найбільш роз пов сюд же ним
зах во рю ван ням ра ку і провідною при чи ною смерті від ра ку се ред жінок.
У біль шості ви падків РМЗ хірургія мо лоч ної за ло зи є пер шим кро ком
в комп ле кс но му і ба га топ рофіль но му ліку ванні зах во рю ван ня. Най -
більш по ши ре ним після о пе раційним уск лад нен ням є вто рин на лім фе де -
ма, що за ли шаєть ся дов го ст ро ко вим інваліди заційним уск лад нен ням.
Ме тою ліку ван ня є об ме жен ня уск лад нень, збе ре жен ня реш ти лімфа -
тич ної сис те ми і роз роб ка но во го анас то мо зу. Пов на про ти застійна
фізіоте рапія в да ний час виз на на зо ло тим стан дар том ліку ван ня лім -
фе де ми після РМЗ. Во на вклю чає в се бе: впра ви, гігієну шкіри, руч ний
лімфод ре наж, бин ту ван ня і зас то су ван ня до поміжних пред метів одя гу.

Abstract. Breast cancer is the most frequently diagnosed cancer and the
leading cause of cancer death among females. In most cases of breast cancer,
breast surgery is the first step in the complex and multidisciplinary treatment
of the disease. After surgery, the most common postoperative complication is
secondary lymphedema. Lymphedema following breast cancer treatment re -
mains a long*term disabling complication which cannot be treated in a deci-
sive and radical manner. The objective of the treatment is to limit complica-
tions, to try to preserve the remaining lymphatic system and to develop new
anastomosis. Complete Decongestive Physiotherapy is currently recognized
as the gold standard treatment for lymphedema following breast cancer treat-
ment. It includes: exercises, meticulous skin hygiene, manual lymph
drainage, bandaging and supportive garments.

Зло якісні но во ут во рен ня — од на з ос нов них при чин не тіль ки
смерт ності на се лен ня (за да ни ми Всесвітньої ор ганізації охо ро ни
здо ров’я, що ро ку від он ко логічних зах во рю вань в світі по ми рає по -
над 7,5 млн осіб), а й інваліди зації. 

Он ко логічне зах во рю ван ня суп ро вод жуєть ся для ба гать ох хво -
рих зміною звич но го спо со бу жит тя, роз ри вом звич них зв’язків,
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зву жен ням од них мож ли вос тей і ви яв лен ням інших. Вихід на пен -
сію за інвалідністю од но час но з погіршен ням ста ну здо ров’я мо же
приз вес ти до по ру шен ня сфор мо ва но го сте ре о ти пу осо бис тості.
Ви сокі по каз ни ки пер вин ної інвалідності се ред пра цез дат них осіб
зу мов лю ють ак ту альність проб ле ми інвалідності внаслідок он ко -
логічних зах во рю вань та про ве ден ня ре абілітаційних за ходів для
хво рих зі зло якісни ми пух ли на ми [1]. 

Згідно з на ка зом Міністер ства охо ро ни здо ров’я Ук раїни від
05.09.2011 р.

№ 561 «Про зат ве рд жен ня Інструкції про вста нов лен ня груп
інвалідності», який при во дить пе релік зах во рю вань, де фектів, не о -
бо рот них мор фо логічних станів, по ру шень функцій ор ганів і сис -
тем ор ганізму, за яких гру па інвалідності вста нов люєть ся без стро -
ку пе ре ог ля ду, мас тек томія виз на че на як підста ва для на дан ня
третьої гру па інвалідності. 

Вто рин на лімфе де ма є од ним з найбільш по ши ре них проб лем
після хірургії гру дей в ліку ванні РМЗ [2]. Профілак ти ка лімфе де ми
пе ред ба чає пра виль ну інфор мацію пацієнта про це уск лад нен ня,
фак то ри ри зи ку, а та кож роль фізіоте рапії, що скла даєть ся з ре гу -
ляр них вправ і руч но го лімфод ре на жу в за побіганні лімфе де ми.
Конт роль о ва на і пер со наль на прог ра ма вправ без печ на, не має
жод них ри зиків і мо же поліпши ти фізичні функції [3]. Стри му ва -
ний елас тич ний ор тез і руч ний лімфод ре наж знач но поліпшу ють
якість жит тя за ра ху нок змен шен ня об ся гу по заклітин ної во ди, об -
сяг кінцівки на боці мас тек томії, і за ра ху нок поліпшен ня функції
верхньої кінцівки [4]. Ме тою ліку ван ня є об ме жен ня уск лад нень,
щоб спро бу ва ти збе рег ти реш ту лімфа тич ної сис те ми і роз ро би ти
но вий анас то моз. Ліку ван ня лімфе де ми за ли шаєть ся проб ле мою
навіть за умов су час но го ліку ван ня, так як не існує ніяких чітких те -
ра пев тич них про то колів. Існує кіль ка ме тодів, які бу ли ви ко рис тані
з різни ми ре зуль та та ми. 

Ос нов ний ме тод ліку ван ня лімфе де ми — комп ле кс на про ти -
наб ря ко ва фізіоте рапія, яка скла даєть ся з ма ну аль но го лімфа тич -
но го дре на жу та ба га то ша ро вих бан дажів. Спо чат ку ме та ліку ван ня
поля гає в поліпшенні ре зорбції ріди ни, по ки не бу де до сяг ну то мак-
си маль ної те ра пев тич ної відповіді. Фа за підтри му ю чої те рапії вклю -
чає носіння комп ресійних панчіх з тис ком 30–40 мм рт. ст. Пнев ма -
тич на комп ресія по си лює ефект стан да рт но го ліку ван ня. Ре зуль та ти
ран домізо ва но го конт роль о ва но го досліджен ня за учас тю жінок
з лімфе де мою, вик ли ка ною ра ком мо лоч ної за ло зи, вка зу ють на
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ста тис тич но дос товірне поліпшен ня лімфовідто ку після однієї го -
ди ни пнев ма тич ної комп ресії. 
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Се ме нов А.М.
асис тент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня,

На у ко вий керівник: Кли мен ко В.В., д.пси хол.н., про фе сор

ОСОБ ЛИ ВОСТІ РЕ ГУ ЛЯЦІЇ 
ФУНКЦІОНАЛЬ НО ГО СТА НУ ЛЮ ДИ НИ 

ДИ ХАЛЬ НОЮ ГІМНАС ТИ КОЮ ТА МА СА ЖЕМ

Ано тація. Те зу прис вя че но досліджен ню особ ли вос тей ви ко рис -
тан ня спеціаль ної ди халь ної гімнас ти ки та ліку валь но*віднов лю валь -
но го ма са жу з ме тою віднов лен ня та зміцнен ня оп ти маль но го ста ну
ор ганізму. Розг ля да ють ся особ ли вості змін в функціональній діяль нос -
ті опор но*ру хо во го апа ра ту, кардіореспіра тор ної та нер во вої сис тем
під впли вом ди халь ної гімнас ти ки та ма са жа. Вирізня ють ве ли ку гру -
пу при кор дон них ас тенічних (по ру ше них) станів, які впли ва ють на
життєдіяльність лю ди ни, що мо же приз вес ти до пе ре хо ду ор ганізму
лю ди ни в па то логічні ста ни. То му з’яв ляєть ся не обхідність в віднов -
лені та підтри мані оп ти маль но го ста ну зас то су ван ням відповідних
прог рам. Заз на чені раніше ре абілітаційні за со би ви ко ну ють ся щод ня
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впро довж 20 днів, крім су бо ти та неділі при зас то су ванні спо чат ку
ди халь ної гімнас ти ки, а потім ви ко нан ня ма са жу.

Annotation. Abstracts is devoted to research of features of using breathing
exercises and therapeutic restorative massage to restore and strengthen the
body’s optimal state. The features of the changes in the activity of the mus cu -
loskeletal system, cardio*respiratory and nervous systems under the influence
of breathing exercises and massage. Are distinguished a large group of border
asthenia (disturbed) conditions that affect human activity that can lead to
a transition of the human body in pathological conditions. Therefore, there is
need for a renewed and sustained optimal state of application programs.
These earlier rehabilitation facilities performed daily for 20 days, except
Saturday and Sunday when using breathing exercises first, and then perform
the massage.

Ди халь на гімнас ти ка відіграє важ ли ву роль у про цесі ре гу ляції
ас тенічних станів та сприяє зни жен ню ви ми ван ня вуг ле кис ло ти, із
збіль шен ням кон це нт рації якої в крові до нор маль но го рівня зні ма -
єть ся спазм кро во нос них су дин, віднов люєть ся окис лю валь но-від -
нов ний про цес в ор ганізмі. На підставі цих на у ко вих да них Ду ри -
ма нов Віталій Кос тян ти но вич зап ро по ну вав так зва не «Порціаль не
ди хан ня». Він звер нув ува гу на ха рак тер сміху, при яко му ми ви ди -
хаємо рив ка ми, і роз ро бив «Порціаль не ди хан ня», або «Ди хан ня ус -
ту па ми». Ви ко ну ва ти йо го не обхідно та ким чи ном: 3–4 ко рот ких
ак тив них ви ди хи підряд, потім стіль ки ж ко рот ких ак тив них вдихів.
На ми ре ко мен дуєть ся пов то рю ва ти цей спеціаль ний ди халь ний
цикл 20 днів на про тязі 7 хви лин, зна хо дя чись в по чат ко во му по ло -
женні — сто я чи. Та кож, він зап ро по ну вав ви ко ну ва ти «Ритмічне
ди хан ня». Ви ко ну ва ти йо го не обхідно та ким чи ном: спокійний ви -
дих — па у за (3 се кун ди) при пов но му м’язо во му розс лаб ленні — тут
же «до ви дих» без нап ру ги — зно ву па у за (3 се кун ди) при по даль шо -
му розс лаб ленні — при род ний вдих. На ми ре ко мен дуєть ся та кож
пов то рю ва ти цей ди халь ний цикл 20 днів на про тязі 7 хви лин, зна -
хо дя чись в по чат ко во му по ло женні — сто я чи.

Та кож ре гу ляція по точ но го ас тенічно го ста ну на ми ре ко мен -
дуєть ся про во ди ти за до по мо гою ма са жу, який за пус кає про це си
са мо ре гу ляції, віднов лює енер ге тич ний кар кас тіла та нор малізує
ро бо ту всіх ор ганів і сис тем. Це по вин но до ся га ти ся впли вом на
конк ретні ділян ки тіла і йо го тка ни ни чітко підібра ни ми ме то да ми
і прийо ма ми ма са жу. Для ефек тив но го ви ко нан ня прийомів в об -
ласті шиї, спи ни та по пе ре ку бу ло вве де но прий нят тя по чат ко во го
по ло жен ня ле жа чи на жи воті. Та ке по ло жен ня да ва ло мож ливість
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роз тяг ну ти та розс лаб ля ти сам хре бет і м’язові гру пи, зв’яз ки, що
ото чу ють йо го. Це та кож да ва ло мож ливість про ни ка ти ма саж ни ми
ру ха ми більш гли бо ко та підви щу ва ти ефек тивність про ве ден ня
про це ду ри ма са жу. Три валість кож но го се ан су ма са жа — 40 хви лин,
курс ма са жу — 20 се ансів. Про во дять ся різні прийо ми і при ць о му
ви ко рис то ву ють ак тивні й па сивні ру хи в суг ло бах нижніх кінцівок.
Особ ли ва ува га приділяєть ся ма са жу па ра вер теб раль них зон кри -
жо вих, по пе ре ко вих і нижнь ог руд них сег ментів, а та кож сіднич них
м’язів, діля нок крижів, клу бо вих кісток тіла. Ма са жу ють па ра вер -
теб ральні зо ни всіх спин но моз ко вих сег ментів від ниж чо го до ви -
що го й реф лек со генні зо ни груд ної клітки та ділян ки та за. Ви ко ну ють
стру шу ван ня та за та ма саж боль о вих то чок. Та кож ре тель но ма са -
жу ють м’язи спи ни, клу бо вих кісток, ре бер них дуг, міжре бер них
проміжків і ос тис тих відростків.

Ре гу лярні конт рольні обс те жен ня ви ко ну ва лись під час про ве -
ден ня ліку валь ноRвіднов лю валь но го про це су для виз на чен ня до ціль -
 ності та ефек тив ності приз на че но го на ми комп лек су. Після впро ва -
д жен ня роз роб ле но го на ми комп лек су спос теріга ла ся та ка кар ти на —
оз на ки про явів функціональ них роз ладів бу ли помітно зглад жені.
Учас ни ки досліджен ня відміча ли поліпшен ня функції опор ноRру -
хо во го апа ра ту, що знайш ло своє віддзер ка лен ня в усу ненні та ких
неп риємних відчуттів, як скутість в об ласті хреб та, по я ви відчут тя
дис ком фор ту та нап ру ги. Оз на ки боль о во го синд ро му та інші про -
я ви тих відчуттів, які ви ни ка ють після три ва ло го ут ри ман ня ста тич -
ної ро бо чої по зи, за свідчен ням учас ників бу ли помітно зглад жені.
Це бу ли оз на ки ас тенічно го ста ну, які пе ре ду ють вже ре аль ним зах -
во рю ван ням опор ноRру хо во го апа ра ту.

Функціональ ний стан м’язо вої сис те ми оціню вав ся за рівнем
то ну су. То нус м’язів виз на чав ся за до по мо гою тес ту «Тонічна ак тив -
ність м’язо вої сис те ми». Обс те жен ня, яке бу ло про ве де но пе ред по -
чат ком досліджен ня по ка за ло, що учас ни ки після обс те жен ня ма ли
«слаб кий» то нус тіла. Внаслідок про ве де но го досліджен ня підібрані
ме то ди доз во ли ли зро би ти об’єктивні вис нов ки про ха рак тер змін
по точ но го ста ну. Спеціаль но підібра на ди халь на гімнас ти ка та ме -
то ди ка ма са жу по зи тив но впли ва ють на тонічну ак тивність м’язів,
що по ля гає у збіль шені ампліту ди підйо му рук, ча су ут ри ман ня ак -
тив ності та кіль кості підйомів рук. Зда ва лось би, що фізич на ді яль -
ність досліджу ва них на ми осіб на про тязі дня по вин на бу ла не га тив но
впли ну ти на ре зуль тат у тесті, але все ж та ки ми ба чи мо про ти леж не.
Ос но вою для цих змін є фізіологічні про це си у м’язах, под раз нен -
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ня ре цеп торів, пок ра щен ня кро во обігу й окис ноRвіднов них про -
цесів у м’язах за ра ху нок біль шо го при то ку до них кис ню і ви лу чен -
ня про дуктів обміну, місце вих і за галь них реф лек тор них ре акцій.
При ско ро ченні м’яза відбу ваєть ся про су ван ня крові по су ди нах.
Во на не се по живні ре чо ви ни і ки сень до ор ганів і тка ни ни, а від них —
про дук ти обміну, що ви во дять ся з ор ганізму лю ди ни.

Тю тюн ник Т.В. 
сту де нт ка магістра ту ри спеціаль ності «Фізич на ре абілітація» 

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва. 
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., до цент 

ЗАС ТО СУ ВАН НЯ ІПО ТЕ РАПІЇ 
ПРИ ЦЕ РЕБ РАЛЬ НИХ ПА РАЛІЧАХ

Ано тація. У ро боті про а налізо ва но ме ханізми впли ву іпо те рапії на
ор ганізм осіб з це реб раль ним па ралічем. Вплив іпо те рапії на ор ганізм
пацієнта здійснюєть ся че рез біоме ханічний, пси хо ген ний, тем пе ра тур-
ний ме ханізми. Са ме то му цей те ра пев тич ний ме тод вва жаєть ся комп -
ле кс ним. Зас то су ван ня ме то ду іпо те рапії вик ли кає по зи тив ний вплив
на стан пацієнта з ди тя чим це реб раль ним па ралічем, але має об ме же не
роз пов сюд жен ня в Ук раїні, що відповідно пот ре бує біль шо го по ши рен ня.

Annotation. The paper analyzes the mechanisms of equine*assisted thera-
py impact on the organism of people with cerebral palsy. The equine*assisted
therapy influence on an organism of the patient is carried out via biomechani-
cal, psychogenic and temperature mechanisms. For this reason this therapeutic
method is considered to be complex. Application of a method of equine*assisted
therapy causes positive influence on a patient with cerebral palsy, but has limi -
ted distribution in Ukraine; therefore, it requires being more widespread.

Іпо те рапія — ме тод ліку ван ня та ре абілітації, зас но ва ний на взає -
модії лю ди ни з ко нем. Ме ханізм дії іпо те рапії на ор ганізм лю ди ни
та кий са мий, як і у будьRякої іншої фор ми ліку валь ної фізкуль ту ри.
Іпо те рапія діє на ор ганізм пацієнта че рез два по туж них фак то ри:
пси хо ген ний і біоме ханічний. По зи тив ний пси хо ген ний фак тор обу-
мов ле ний емоційним зв’яз ком та спілку ван ням із тва ри ною. У про -
цесі нав чан ня вер ховій їзді потрібно весь час до ла ти труд нощі, по -
в’язані з ут ри ман ням рівно ва ги та уп равлінням ко нем. У ре зуль таті
відсту пає страх, підви щуєть ся то ле рантність до фізич них на ван та -
жень, з’яв ляєть ся впев неність у своїх си лах, зни жуєть ся аг ре сив -
ність, розд ра то ваність, знімаєть ся комп лекс не пов ноцінності, від -
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сту пає деп ресія, ви ни кає відчут тя стабіль ності. Взаємодія верш ни ка
з ко нем доз во ляє зня ти у ре абілітан та незг рабність, пов’яза ну з ха -
рак те ром зах во рю ван ня. Іпо те рапія за без пе чує роз ви ток по чут тя
осо бис тої зна чи мості та си ли, ко ли пацієнт з об ме же ни ми фізич ни -
ми мож ли вос тя ми поз бав ляєть ся від ме ханічної підтрим ки та зда тен
пе реміща ти ся вер хи. Іпо те рапію зас то со ву ють та кож для підви щен ня
са мо оцінки, роз вит ку соціаль ної ком пе те нт ності, мобілізації ува ги,
знят тя деп ре сив но го ста ну пацієнтів.

З біоме ханічної тич ки зо ру ко ли ван ня, що ви ни ка ють та йдуть
від спи ни ко ня, який ру хаєть ся в 3Rх взаємно пер пен ди ку ляр них
пло щи нах, ма ють се ред ню ампліту ду і нав’язу ють ся хво ро му. Ці ко -
ли ван ня різнять ся в за леж ності від алю ру ко ня. Ритмічні ко ли ван -
ня вик ли ка ють по чер го ве нап ру жен ня та віднос не розс лаб лен ня
м’язів ту лу ба, що зу мов ле но втри ман ням пацієнта на коні. Слід заз -
начи ти, що біоме ханічний фак тор сприяє ут во рен ню у хво рих но вих
умов них реф лексів, роз вит ку рівно ва ги та ко ор ди нації, та відіграє
важ ли ву роль у ре абілітації хво рих із наслідка ми ДЦП.

Мож на виділи ти кіль ка фак торів впли ву іпо те рапії на інваліда.
При по садці на коні фор муєть ся пра виль ний сте ре о тип фіксації
тіла. Верш ник ут ри муєть ся на сам пе ред нап ру гою м’язів сте гон, що
фіксу ють таз у сідлі чи без по се редньо на тілі тва ри ни. В ут ри манні
тіла у вер ти каль но му по ло женні знач ну роль відіграє сис те ма ко ор -
ди нації й ак тивність м’язів та зу та спи ни. На ван та жен ня на м’язи
нижніх кінцівок мо жуть ре гу лю ва ти ся при зміні сту пе ня опо ри на
стре ме на (при їхнь о му ви ко рис танні). При сильній опорі ступінь
нап ру ги м’язів ниж че, при слабкій — ви ще.

Опо ра здійснюєть ся на сам пе ред на сто пи, фіксо вані в стре ме -
нах, що зберіга ють рух ливість як мінімум у сагітальній пло щині
й об ме жу ю чи її у фрон тальній. У та ко му ви пад ку ство рюєть ся мож -
ливість пе ремінно го на ван та жен ня на м’язи не тіль ки задньої, але
й пе редньої груп гомілки при відносній фіксації гомілко вос топ но го
суг ло ба в по ло женні, близь ко му до фізіологічно го. Верш ник мо же
ут ри му ва ти ся в сагітальній пло щині, підтри му ю чи ру ка ми за по руч ні
спеціаль но го до поміжно го ре ме ня на шиї тва ри ни [1].

Опо ра на стре ме на та ви ко рис тан ня верхніх кінцівок для ут ри -
ман ня тіла на коні ма ють ве ли ке зна чен ня на по чат ко во му етапі ро -
бо ти з інваліда ми з ви раз ни ми мо тор ни ми та ко ор ди на тор ни ми
роз ла да ми. У про цесі за нять іпо те рапією ре абілітант пос ту по во ви -
віль няє свої верхні кінцівки для ке ру ван ня ко нем і зни жує ступінь
опо ри на стре ме на, наб ли жа ю чи до влас ти вої здо ро во му верш ни ку
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по сад ки. Зу мов леність при род ної по зи верш ни ка, як єди ної фізіо -
ло гічно і біоме ха нич но вірної, та кож вис ту пає в ролі те ра пев тич но -
го фак то ра.

Пос ту паль ний рух ко ня дає періодичні на ван та жен ня на м’язи
ту лу ба і кінцівок, що бе руть участь в ут ри манні верш ни ка на коні.
Це не се в собі при род ний еле мент тренінгу. Си мет ричність на ван -
та  жень за усіма ося ми пе ред ба чає не обхідність си мет рич но го функ -
ціо ну ван ня всіх груп м’язів, що за без пе чу ють по сад ку. Да ний фак -
тор важ ли вий при ро боті з інваліда ми, які ма ють аси мет ричні ру хові
роз ла ди [1].

Виділя ють та кож вплив на мус ку ла ту ру верш ни ка низь ко час -
тот них ко ли вань тіла тва ри ни, які спри я ють зни жен ню підви ще но -
го то ну су та зрос тан ню об ся гу рухів у кінцівках. До зо вані на ван та -
жен ня на вес ти бу ляр ний аналіза тор, еле мен ти тренінгу спри я ють
нор малізації йо го функції, що поліпшує ста ти ко?кіне тич ну ор гані -
за цію мо то ри ки. Це спри чи няє змен шен ня ви раз ності роз ла дів,
пов’яза них із са мостійним пе ре су ван ням.

За да ни ми Міжна род ної фе де рації вер хо вої їзди для інвалідів,
існу ють виз на чені про ти по ка зан ня до за нять іпо те рапією, зок ре ма:
ви со кий ступінь спас тич ності; за го ст рен ня розсіяно го скле ро зу;
силь но ви ра же ний ос те о по роз; не за гоєні ра ни на по верхні шкіри;
часті епілеп тичні при пад ки; важ ка фор ма діабе ту; прог ре су ючі зах -
во рю ван ня суг лобів із тяж ким пе ребігом та ін.

Відмінною ри сою іпо те рапії є ви со ка ефек тивність та унікаль ність
її ре абілітаційно го впли ву на фізич ну й соціаль но?психічну сфе ру ди -
ти ни із ДЦП. Ліку валь на вер хо ва їзда особ ли во ефек тив на в ди тячій
ре абілітаційній прак тиці, зок ре ма в ро боті з діть ми, які страж да ють
по ру шення ми опор ноRру хо во го апа ра ту і пси хо соціаль но го ста ту су. 

Літе ра ту ра
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ДИ НАМІКА РОС ТУ ПО КАЗ НИКІВ СИ ЛО ВИХ ЯКОС ТЕЙ
У РЕ ЗУЛЬ ТАТІ ВПРО ВАД ЖЕН НЯ 

ЕКС ПЕ РИ МЕН ТАЛЬ НОЇ МЕ ТО ДИ КИ 
У ПІДЛІТКІВ ІЗ ЗАТ РИМ КОЮ ПСИХІЧНО ГО РОЗ ВИТ КУ

Ано тація. Про ве де но досліджен ня роз вит ку си ло вих та швидкіс -
но*си ло вих здібнос тей і си ло вої ста тич ної та ди намічної вит ри ва лос -
ті у підлітків із зат рим кою психічно го роз вит ку у порівнянні з уч ня ми
загаль но освітніх шкіл. Спос теріга ла ся ди наміка рос ту по каз ників си ло-
вих якос тей у ре зуль таті впро вад жен ня екс пе ри мен таль ної ме то ди ки. 

Annotation. A study of strength and speed*strength ability and power of
static and dynamic endurance in adolescents with mental retardation com-
pared with students in secondary schools. There was rapid growth parameters
of power quality as a result of the introduction of the experimental method.

Роз ви ток ру хо вих якос тей у різних кон тин гентів дітей і підліт ків
є цент раль ним зав дан ням фізич но го ви хо ван ня. У досліджен нях ос -
танніх років відмічаєть ся тен денція зрос тан ня кіль кості дітей з відхи -
лен ня ми фізич но го та психічно го здо ров’я. Знач ну час ти ну цих дітей
ма ють зат рим ку психічно го роз вит ку (ЗПР), і їх на фоні за галь но го
погіршен ня ди тя чо го здо ров’я стає де далі біль ше. Про цес інтег рації
суспільства пред’яв ляє до осіб з зат рим кою психічно го роз вит ку на -
явність пев но го рівня соціаль ної адап то ва ності, яка ре алізуєть ся за
до по мо гою їх участі в суспіль ноRко рисній праці. Пра ця дітей з зат рим-
кою психічно го роз вит ку у май бутнь о му ймовір на швид ше за все
у фізич но ак тив них про фесіях. То му, рівень фізич ної підго тов ле ності
осіб з ЗПР має гра ти пев ну роль в їх соціальній адап тації.

Ме та досліджен ня — вив чи ти особ ли вості роз вит ку си ло вих та
швидкісноRси ло вих здібнос тей і си ло вої ста тич ної та ди намічної
вит ри ва лості у хлопців та дівчат із ЗПР у ре зуль таті впро вад жен ня
екс пе ри мен таль ної ме то ди ки.

Роз ви ток си ло вих здібнос тей шко лярів вив ча ли за ре зуль та та -
ми Дер жав них тестів й нор ма тивів фізич ної підго тов ле ності на се -
лен ня Ук раїни, та ме тодів які вхо дять до ба та реї тестів «Єврофіт».
Підлітки, які ввійшли до екс пе ри мен таль ної гру пи, крім двох з по -
ло ви ною го дин фізич ної куль ту ри на тиж день, пе ред ба че них комп -
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ле кс ною шкіль ною прог ра мою, зай ма ли ся до дат ко во за екс пе ри -
мен таль ною ме то ди кою один раз на тиж день у після у роч ний час,
у вільні від уроків фізкуль ту ри дні. Після 8 місяців фор му валь но го
екс пе ри мен ту бу ли про ве дені пов торні досліджен ня фізич ної пра -
цез дат ності в екс пе ри мен тальній і конт рольній гру пах підлітків із
ЗПР. У фор му валь но му пе да гогічно му екс пе ри менті бра ли участь
43 учні із ЗПР що нав ча лись у 7 кла сах ре абілітаційно го цент ру
«Надія» м. Луцьк Во линсь кої об ласті. 

Наші досліджен ня з вив чен ня си ли за аб со лют ни ми по каз ни ка ми
кисть о вої ди на мо метрії ви я ви ли у хлопців та дівчат екс пе ри мен -
таль ної гру пи ста тис тич но ви со ковірогідні (р < 0,001) річні при рос -
ти. В екс пе ри мен тальній групі шко лярів по каз ни ки кисть о вої ди -
на мо метрії зрос ли у хлопців на 18,7% а у дівчат на 60,6%, тоді як
у конт рольній групі во ни зрос ли у хлопців та дівчат у на 18,7% та на
38,7% відповідно. Аналіз си ли пра вої кисті, відне се ної до ма си тіла,
ви я вив, що за її по каз ни ка ми хлопці, які зай ма ли ся за екс пе ри мен -
таль ною ме то ди кою, знач но пе ре вер шу ють ро вес ників з конт роль -
ної гру пи (p<0,01). Дос товірно біль ше зна чен ня віднос ної си ли
пра вої кисті ви яв ле но і в екс пе ри мен тальній групі дівчат, порівня -
но з ре зуль та та ми до по чат ку тре ну вань (p<0,01). По каз ни ки кисть -
о вої ди на мо метрії, відне сені до ма си тіла в кінці фор му валь но го
досліджен ня, у хлопців та дівчат екс пе ри мен таль ної гру пи ви со -
ковірогідно збіль ни лись, порівня но з по чат ком ро ку (p<0,01). 

Дос товірно біль ше зна чен ня ста но вої си ли ви яв ле но в екс пе -
ри мен тальній групі у хлопців (p<0,001) та у дівчат (p<0,05), порів -
ня но з ре зуль та та ми до по чат ку тре ну вань (p<0,01). Дос товірно
біль ша (p<0,05) віднос на ста но ва си ла бу ла ви яв ле на у хлопців екс -
пе ри мен таль ної гру пи. В екс пе ри мен тальній групі шко лярів по каз -
ни ки віднос ної ста но вої си ли зрос ли у хлопців на 24,6% а у дівчат
на 13,5%, тоді як у конт рольній групі во ни зрос ли у хлопців на 7,5%
а у дівчат зни зи лись на 6,1%. Вив чен ня ди намічної си ло вої вит ри ва -
лості за тес том «Підйом в сід з по ло жен ня ле жа чи за 30 с» у 13Rріч -
них підлітків із ЗПР ЗОШ за екс пе ри мен таль ною ме то ди кою по ка -
за ло її вірогідне збіль шен ня (p < 0,05) в обох екс пе ри мен таль них
гру пах. Вірогідне збіль шен ня (p < 0,05) у хлопців і ду же ви со ко ві ро -
гідне збіль шен ня (p < 0,001) у дівчат ста тич ної си ло вої вит ри ва лості
за тес том «Вис на зігну тих ру ках» ма ла екс пе ри мен таль на гру па,
порівня но з конт роль ною. Ста тис тич но дос товірною ви щою у хлоп -
ців та у дівчат з екс пе ри мен таль ним за нят тям бу ла ви бу хо ва си ла за
тес том «Стри бок у дов жи ну з місця» (p < 0,01). 
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На на шу дум ку, ефек тивність екс пе ри мен таль ної ме то ди ки обу-
мов ле на що най мен ше дво ма при чи на ми. Пер ша при чи на по ля гає
у вра ху ванні особ ли вос тей фізич но го ста ну шко лярів із ЗПР. Зок ре -
ма, бу ло ви яв ле но ті по каз ни ки, які найбіль шою мірою відста ють
у роз вит ку й пот ре бу ють ак цен то ва но го пе да гогічно го впли ву та від
яких без по се редньо за ле жить рівень фізич ної пра цез дат ності та
здо ров’я шко лярів. Дру га при чи на. на на шу дум ку, — це змістов не
вив чен ня інте ресів із ЗПР шко лярів, їх мо тивів та струк ту ри віль но -
го ча су. Це бу ло вра хо ва но під час ство рен ня екс пе ри мен таль ної
ме то ди ки за нять. 

Фор му валь не досліджен ня по ка за ло, що у екс пе ри мен тальній
групі ста тис тич но ви со ко вірогідно зрос та ють аб со лютні та відносні
по каз ни ки кис те вої та ста но вої си ли, ви бу хо вої си ли, ди намічна та
ста тич на си ло ва вит ри валість. Ми до ве ли ефек тивність роз роб ле ної
екс пе ре мен таль ної ме то ди ки поп ри те, що де які от ри мані при тес ту -
ванні по каз ни ки у екс пе ри мен тальній та конт рольній гру пах нижчі
від по каз ників учнів за галь но освітніх шкіл, од нак у тих, хто зай мав ся
за роз роб ле ною на ми ме то ди кою, во ни бу ли вірогідно ви щи ми, ніж
у конт рольнй групі. Тен денція пок ра щен ня по каз ників функціональ -
но го та ру хо во го роз вит ку дає мож ливість очіку ва ти їхньої по зи тив ної
зміни про тя гом більш три ва ло го періду сис те ма тич них тре ну вань.

Чи жик Віктор Ва силь о вич
к.б.н., про фе сор ка фед ри фізич ної ре абілітації
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стар ший вик ла дач, Кре ме нець ка об лас на гу манітар но*пе да гогічна 
ака демія імені Та ра са Шев чен ка

РОЗ ВИ ТОК РУ ХО ВИХ ЯКОС ТЕЙ РІВНО ВА ГИ, 
ШВИД КОСТІ, ГНУЧ КОСТІ ТА СПРИТ НОСТІ

У ПІДЛІТКІВ 12–14 РОКІВ 
ІЗ ЗАТ РИМ КОЮ ПСИХІЧНО ГО РОЗ ВИТ КУ

Ано тація. Про ве де но досліджен ня роз вит ку ру хо вих якос тей,
а са ме рівно ва ги, швид кості, гнуч кості та сприт ності у підлітків
12–14 років із зат рим кою психічно го роз вит ку у порівнянні із од -
нолітка ми із за галь но освітньої шко ли. На ми про а налізо ва но та до ве -
де но, що підлітки із зат рим кою психічно го роз вит ку в порівняні з їх -
німи ро вес ни ка ми по швид кості чов ни ко во го бігу, час тоті ло каль них
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рухів, роз вит ку ста тич ної рівно ва ги та гнуч кості відта ють від ро -
вес ників з за галь но освітніх шкіл. 

Annotation. Research of development of motive qualities is conducted,
namely equilibrium, speed, flexibility and adroitness for teenagers 12–14 years
time*lagged psychical development in comparing to odnolitkami from general
school. It is analysed by us and well*proven that teenagers time*lagged psy-
chical development in compared to their persons of the same the age for speeds
at shuttle run, it is thawed frequency of local motions, development of static equi -
librium and flexibility from the persons of the same the age from general schools. 

Нині відмічаєть ся тен денція зрос тан ня кіль кості дітей з відхи -
лен ня ми фізич но го та психічно го здо ров’я. Знач ну час ти ну се ред цих
дітей зай ма ють діти із зат рим ка ми психічно го роз вит ку (ЗПР), яких
на фоні за галь но го погіршен ня ди тя чо го здо ров’я стає де далі біль ше. 

Фізич на підго тов леність шко лярів вив ча ла ся за тес та ми
«Єврофіт». Ви ко рис то ву ва ли такі ме то ди тес ту ван ня рівня фізич ної
підго тов ле ності підлітків. Тест «Час то та пос ту ку вань» зас то со ву ва -
ли для вимірю ван ня швид кості ру ху верхньої кінцівки, і за йо го ре -
зуль та та ми оціню ва ли час то ту ло каль них рухів. Тест на рівно ва гу
«Фламінго» зас то со ву ва ли для вимірю ван ня ста тич ної рівно ва ги. Він
по ля гає в ба лан су ван ня на одній нозі на підставці пев но го розміру.
Ре зуль та том тес ту бу ло чис ло спроб, які шко ляр зат ра чав на те, щоб
збе рег ти стійке ба лан су ван ня на опорі про тя гом 1 хв. Тест «Рух -
ливість в куль шо во му суг лобі « (Sіt and Reach — SAR) ви ко рис то ву -
ва ли для вимірю ван ня гнуч кості. Він по ля гав, у то му, що досліджу -
ва ний зги на ю чись в куль шо во му суг лобі, підсо ву вав ру ки впе ред
пок лав ши їх на дош ку, пе реміщу ю чи лінійку. Ре зуль тат тес ту оціню -
вав ся в см. Для тес ту ван ня сприт ності ви ко рис то ву ва ли «Чов ни ко -
вий біг» (10х5 м). Ви ко ну ва ли у виг ляді рив ка на мак си мальній
швид кості з ви со ко го стар ту з по во ро том на об ме жу валь них лініях.
Оцінка: час ви ко нан ня 5 пов них циклів (ту ди і на зад) в се кун дах.

Всь о го у досліджен нях бра ли участь 1497 хлопців та дівчат
12R14 років учнів шкіл м. Луць ка Во линсь кої об ласті. До екс пе ри -
мен таль ної гру пи ввійшли 388 хлопців та 173 дівчат, що нав ча лись
у школі для дітей із зат рим кою психічно го роз вит ку. Конт роль ну
гру пу скла ли 394 хлопці та 542 дівчат із за галь но освітніх шкіл. 

Тест «Час то та пос ту ку вань» зас то со вуєть ся для вимірю ван ня
швид  кості ру ху кінцівки, і за йо го ре зуль та та ми оцінюєть ся та кий
про яв швидкісних здібнос тей дітей, як час то та ло каль них рухів.
Вста нов ле но, що підлітки ос нов ної гру пи, хлопці та дівча та 12–14 ро -
ків із ЗПР, за роз вит ком швидкісних здібнос тей, зок ре ма, час то ти
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ло каль них рухів ви со ковірогідно (р<0,001) відста ють від своїх ро -
вес ників, які нав ча ють ся у ЗОШ у всіх віко вих гру пах. 

Досліджен ня ста тич ної рівно ва ги за тес том «Фламінго» по ка за -
ло, що за от ри ма ни ми на ми ре зуль та та ми хлопці із ЗПР пос ту -
пають ся в роз вит ку рівно ва ги од ноліткам з ЗОШ у 13 (р<0,01) та
14 (р<0,001) років. Дівча та із ЗПР пос ту па ють ся в роз вит ку рівно -
ва ги од ноліткам з ЗОШ у 12 (р<0,05) років. Роз ви ток сприт ності
вив ча ли за ре зуль та та ми чов ни ко во го бігу 10×5м. Вста нов ле но, що
шко лярі із ЗПР по швид кості чов ни ко во го бігу відста ють від своїх
ро вес ників конт роль ної гру пи. У дівчат із ЗПР це відста ван ня ста -
тис тич но ви со ко вірогідне у всіх віко вих гру пах 12–14 років
(р<0,001), хлопці із ЗПР пос ту па ють ся в роз вит ку сприт  ності за тес -
том «Чов ни ко вий біг» од ноліткам з ЗОШ у 12–13 років (р<0,001) та
у 14 років (р<0,05). 

За галь ний приріст гнуч кості за період з 12 до 14 років біль ший
у дівчат, які нав ча ють ся у за галь но освітніх шко лах (ЗОШ) у порів -
нянні із зат рим кою психічно го роз вит ку (ЗПР). У шко лярів із зат -
рим кою психічно го роз вит ку (ЗПР), з 12 до 14 років ру хо ва якість
гнучкість зни жуєть ся. От же, з 12 до 14 років гнучкість пок ра щуєть -
ся у хлопців та дівчат, які нав ча ють ся у за галь но освітніх шко лах, та
підлітків із зат рим кою психічно го роз вит ку рух ливість в куль шо вих
суг ло бах прак тич но не змінюєть ся.

В про цесі досліджен ня рівня фізич ної підго тов ле ності підлітків
12–14 років вста нов ле но, що діти із ЗПР в порівняні з їхніми ро вес -
ни ка ми по швид кості чов ни ко во го бігу де що відста ють. При чо му
у хлопців в 12–13 років ці відмінності ви со ковірогідно дос товірні
(р<0,001), та в 14 років у порівнянні з їх од нолітка ми конт роль ної
гру пи (р < 0,05).У дівчат із ЗПР в 12–14 років ста тис тич но зна чи мо
нижчі по каз ни ки швид кості у всіх віко вих гру пах (р < 0,001). У хлоп -
ців та дівчат 12–14 років із зат рим кою психічно го роз вит ку спос те -
рігаєть ся зни жен ня швидкісних здібнос тей за по каз ни ка ми час то ти
ло каль них рухів. Досліджен ня ста тич ної рівно ва ги за тес том «Фла -
мінго» по ка за ло, що хлопці та дівча та із ЗПР пос ту па ють ся в роз вит ку
рівно ва ги в роз вит ку рівно ва ги од ноліткам з ЗОШ. На ос нові ре зуль -
татів тес ту ван ня гнуч кості вста нов ле но, що у дівчат із зат рим кою
психічно го роз вит ку рух ливість в куль шо вих суг ло бах з 12 до 14 років
прак тич но ви со ко вірогідно ниж ча, як у од нолітків, що нав ча ють ся
в ЗОШ. У хлопців різни ця бу ла ста тис тич но зна чи мою у 13 та 14 років. 

От же, у про ве де них досліджен нях вста нов ле но, що підлітки із
зат рим кою психічно го роз вит ку в порівняні з їхніми ро вес ни ка ми
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по швид кості чов ни ко во го бігу, час тоті ло каль них рухів, роз вит ку
ста тич ної рівно ва ги та гнуч кості відта ють від ро вес ників з за галь -
но освітніх шкіл.

Адирхаєва Л.В., Дем’янова М.А.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,

доцент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання, кандидат
педагогічних наук, доцент; магістр zhenusik_93@ukr.net

МЕТОДИКА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ 
ПЕРЕСУВАННЯ ПОСТІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ

Ано тація. Робота присвячена актуальній проблемі сьогодення —
пошуку ефективних засобів та методів фізичної реабілітації постін-
сультних хворих. Доведено ефективність використання розробленої
програма фізичної ре6абілітації людини після інсульту, що дозволяє
відновити функції пересування та розвиток компенсаторних механіз-
мів рухової активності, пристосування хворого до самообслуговування
і трудової діяльності. Доведено, що найбільш інтенсивне відновлення
порушених функцій після інсульту відбувається протягом першого пів-
року-року після гострого періоду.

Annotation. The work is devoted to the problem of modernity — the
search for effective means and methods of physical rehabilitation of post-
stroke patients. The proven efficiency of the use of the developed program of
physical ре6абілітації person after stroke, which allows to restore the func-
tion of movement and the development of compensatory mechanisms of motor
activity, adaptation of the patient to self-care and employment. It is proved
that the most intensive restoration of functions after stroke occurs within the
first six to twelve months after the acute period.

Актуальність. Інсульт – друга з основних причин смерті в світі
і основна причина інвалідності серед дорослого населення. Про блема
серцево-судинних захворювань в Україні стоїть досить гостро. Май -
же 26 млн українців страждають від серцево-судинних захворювань.
Щорічно, за офіційною статистикою МОЗ України, від серцево-
судинних захворювань помирає 450-500 тис. українців. В Україні
щорічно виникає більше ніж 110 тис. нових випадків інсульту. Тре -
тина хворих – люди працездатного віку. 30–40 % осіб, які захворіли
на інсульт, помирають у перший місяць хвороби, половина з тих,
хто пережив інсульт, ідуть з життя через наслідки інсульту протягом
першого року. 20–40 % хворих, для кого інсульт не став фатальним,
страждають від різних неврологічних порушень: від втрати здатності
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рухатися до зниження пам’яті та інтелекту. Половина осіб, які пере-
несли інсульт, стають залежними від оточуючих інвалідами і потре-
бують сторонньої допомоги працездатних осіб. 

Мета роботи – розробити методику щодо відновлення функцій
пересування хворих після перенесеного інсульту.

В роботі використано загальновідомі методи дослідження: аналіз
та узагальнення даних науково-методичної та спеціальної літератури,
соціологічні методи (вивчення медичної документації, опитуван-
ня), медико-біологічні методи, методи математичної статистики.

Результати роботи. Запропонована програма фізичної реабілі-
тації після перенесеного інсульту, що складається з лікувальної гім-
настики, масажу, методик ерготерапії сприяє здійсненню індивіду-
ального підходу до пацієнтів з інсультом. У вирішенні проблеми
реабілітації хворих, що перенесли інсульт, першочергове значення
мають медичні заходи, направлені на відновлення порушень функ-
цій, розвиток компенсаторних механізмів рухової активності, при-
стосування хворого до самообслуговування і трудової діяльності.
Доведено, що найбільш інтенсивне відновлення порушених функ-
цій після інсульту відбувається протягом першого півроку-року
після гострого періоду. Завдання медичної реабілітації зводяться
насамперед до дії на загальмовані елементи нервових структур і по -
вернення їх до функціональної діяльності. 

Експериментально доведено, що інтенсивність програми фі -
зичної реабілітації залежить від ступеня тяжкості інсульту та невро-
логічного дефіциту. Кожен із засобів фізичної реабілітації має бути
патогенетично модифікованим, що дасть змогу цілеспрямовано
будувати реабілітаційний процес і тим самим скоротити час віднов-
лення і швидше повернутися до роботи. Засоби фізичної реабіліта-
ції рекомендовано застосовувати у комплексі з іншими засобами
відновного лікування для потенціювання дії кожного із факторів. 

Висновки. Програма дозволяє покращити здатність до пересу-
вання, скоротити термін відновного лікування, поліпшити стан
серцево-судинної системи, знизити ступінь інвалідизації й у такий
спосіб поліпшити якість життя хворих після перенесеного інсульту.
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VOCATIONAL TRAINING SPECIALISTS’ INSIGHTS 
ABOUT THE TENDENCIES OF PROFESSIONAL 

REHABILITATION OF PEOPLE WITH DISABILITY
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РОЗУМІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
З ПРИВОДУ ТЕНДЕНЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Annotation. The article deals with the identification of the preconditions
of the success of the process of vocational rehabilitation from the viewpoint of
vocational training specialists. The peculiarities of vocational rehabilitation
specialists’ evaluation of the process of vocational rehabilitation in Lithuania
and Ukraine have been revealed and the factors of the success of vocational
adaptation from the viewpoint of vocational rehabilitation specialists have
been identified. 

Key words: person with disabilities; vocational rehabilitation; vocational
training specialist; vocational adaptation. 
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Анотація. У статті розглядаються визначення передумов успіху про -
цесу професійної реабілітації з точки зору професійної підготовки фа -
хівців. Були виявлені особливості оцінки професійної реабілітації фа -
хівців у Литві та Україні та фактори успіху професійної адаптації
з точки зору професійних фахівців з реабілітації.

Introduction. In the field of vocational rehabilitation of people with
disabilities an especially big responsibility falls on the specialists of voca-
tional training because this chain of relative «social involvement» evidently
shows the importance of the interaction between an employer, a profession
teacher and a person with disability as well as the character of the con-
cordance, which can be ensured not only by high professional competence
and developed skills but also by adequate and psychologically substantiat-
ed evaluation of the potential of the personality of the individual under
rehabilitation [Baranauskiene, Juodraitis, Balciunas & Talanchuk, 2015].

Aim of the research: to reveal the peculiarities of vocational rehabilita-
tion specialists’ evaluation about the process of vocational rehabilitation
in their country (Ukraina and Lithuania).

Methods, circumstances of the research: The research was financed by
the Science Councils of Lithuania and Ukraine. The group of researchers
was composed of the scientists of Šiauliai University (Lithuania) and the
University «Ukraine» (Ukraine). The group of researchers consisted of
experienced scientists and PhD students who investigate the aspects of
social participation of people with disabilities including their participation
in the labour market. The research instrument created by Prof. I. Bara -
nauskienė (2008), by which vocational training of people with disabilities and
their adaptation in the labour market in Lithuania and other European
states had already been investigated, was adapted for the research [Bara -
nauskienė, Ruškus, 2004; Baranauskienė, Juodraitis, 2008]. The scien-
tists from both countries actively participated in adapting the research
methods for this project, changing the methods with regard to intercul-
tural differences and the differences in the processes of vocational reha-
bilitation, social policy, economic situation and traditions. For data pro-
cessing quantitative statistical methods were used. To identify statistical
tendencies and relations the methods of descriptive analysis and testing of
independent hypotheses were applied; to classify the respondents cluster
analysis was used; to reveal psychosocial structures non-parametric
Mann-Whitney criterion was applied.

Sample of the research: 199 Lithuanian and 154 Ukrainian specialists
of vocational rehabilitation of people with disabilities participated in the
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research. In Lithuania women made up 86 per cent of the respondents, in
Ukraine the situation is similar — 71 per cent. According to the criterion
of age the distribution of specialists in both countries is similar. The ma -
jo rity of the specialists are from 21 to 50 years of age (in Lithuania the group
of specialists of 21–30 years of age is slightly bigger — 31,2 per cent, in
Ukraine the group of 41–50 years of age is bigger — 21,4 per cent).

Results of the research: As the results of the research show there are
essential differences between the attitudes towards vocational rehabilita-
tion models among the specialists of both countries. The respondents
from Lithuania evaluate the models of vocational career project, voca-
tional segregation and market liberal as having the best prospects. The
school model (currently existing model in both countries mostly corre-
sponds to the criteria of the school model) was evaluated by the specia lists
from Lithuania as the least successful. Meanwhile the specialists from
Uk raine give the priority to dual, vocational career and school models (vo -
cational segregation model from the aspect of choices is not far off from
the school model). The market liberal model was evaluated as having the
worst prospects.

In order to find out how the specialists evaluate the influence of the
structural components of vocational rehabilitation process on the success
of the participation in the labour market we asked to evaluate each com-
ponent separately. Both in Lithuania and Ukraine the specialists evaluate
vocational training as the best, however rather as satisfactory than as
good. The need for practice is underestimated and the complexity of its
performance is conditioned by insufficient relations with employers, etc.
Vocational counselling (in choosing a profession) in Ukraine is evaluated
as satisfactory, meanwhile in Lithuania rather as unsatisfactory. In the
same way the specialists from Ukraine and Lithuania evaluate vocational
and social assistance in the workplace until 3 months and permanent
vocational and social assistance.

The specialists both from Lithuania and Ukraine evaluating the good
prospects of employment models in fact speak for a rather closed — spe-
cialized, protected, relatively isolated — model (in social enterprises, spe-
cial departments of safe work, freelance work). The open model — libe -
ralized, competitive — is also quite favourably evaluated (in small and
medium-sized business enterprises, the specialists from Ukraine also evalu-
ate individual performance as a model that has good prospects).

All the respondents gave the first place to vocational skills. The spe-
cialists from Ukraine emphasize the character of disability. In the opinion
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of the specialists from Lithuania vocational education and general com-
petences have the biggest influence on vocational adaptation. General
competences as in the case of Lithuania are in the second position. In the
opinion of the Ukrainian specialists vocational education has the smallest
influence on vocational adaptation.

Conclusions: 
• Both in Lithuania and Ukraine the opportunity of people with dis-

abilities to choose a profession in vocational rehabilitation centres is very
well evaluated.

• Both in Lithuania and Ukraine the specialists evaluate vocational
training as the best. the specialists from Ukraine give the priority to dual,
vocational career and school models. The respondents from Lithuania
evaluate the models of vocational career project, vocational segregation
and market liberal as having the best prospects.

• The specialists both from Lithuania and Ukraine evaluating the
good prospects of employment models in fact speak for a rather closed –
specialized, protected, relatively isolated – model (in social enterprises,
special departments of safe work, freelance work). The open model – li -
beralized, competitive – is also quite favourably evaluated (in small and
medium-sized business enterprises, the specialists from Ukraine also
evaluate individual performance a model that has good prospects).
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СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ З ДЕМЕНЦІЄЮ:
ОБМЕЖЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ

Annotation. Theoretical analysis of elderly people with dementia and
social assistance in the context of social gerontology was done. The hypothe-
sis that social workers are interested in social support service change plans,
working with mental disabilities and the elderly persons was foreseen.

In order to identify problems of social support services organization change
working with elderly people having dementia these actions were done: a) disclo -
sed problems of social support organization change (using qualitative researc —
expert interviews with social service managers (N=7)); b) determined factors
that cause the change of social support organization (using qualitative survey
for social workers (N=15)); c) disclosed content and the need of social sup-
port (using qualitative research — structured interviews with elderly people
having mental disabilities (N=10)) and their family mambers (N-10)). 

Анотація. Було проведено теоретичний аналіз літніх людей з де мен -
цією та надання їм соціальної допомоги в контексті соціальної герон-
тології. Було зроблено допущення, що соціальні працівники зацікавлені
в змінах служби соціальної підтримки, працюючи з людьми з психічни-
ми розладами та особами похилого віку.

З метою виявлення проблем в службах соціальної підтримки, що де
здійснюють зміну послуг організацій, які працюють з людьми похилого
віку, що мають психічні розлади були виконані такі дії: а) розкрито про -
блеми в змінах організації соціальної підтримки (з використанням якіс -
них досліджень — експертні інтерв’ю з керівниками соціальних служб
(N = 7)); б) визначено фактори, які викликають зміну організації соці-
альної підтримки (з використанням якісного обстеження соціальних
працівників (N = 15)); в) розкрито зміст і необхідність соціальної
підтримки (з використанням якісних досліджень — структуровані
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інтерв’ю з людьми похилого віку, які мають психічні відхилення (N = 10))
і їх членів сім’ї (N-10)).

Advanced in the world (especially in Western Europe) countries face
considerable challenges, which affect the changing age structure of the
population: declining fertility and mortality rates and increasing life
expectancy, as well as the aging of the population — the number of sixty
and older population. In Lithuania, these effects have also been observed,
and so we are faced with raising the country’s life expectancy and the aging
of the total population. In a concept of the World Health Organization
(WHO) as social policy system the active aging is shown as a phenome-
non. Such social policy frameworks would allow countries to realize the
elderly aging guarantees of equal rights. It also contributes to the elderly
physical and functional health, and opportunities to participate in various
activities of society optimization, encourages autonomy, independence,
physical activity and healthy lifestyles of these individuals, as well as their
social, economic and physical security. This is accomplished by providing
them necessary, diverse and high-quality social services. The WHO estimates
that globally there are about 1500 millions of people with mental health
problems in the world (2). Data provided by the Department of Statistics
in Lithuania was 701 thousand 60 years and older persons at the end of 2012.
This means that even a fifth (20.9%) of the population was elderly people.
The number of elderly people increased by 28.8 thousand (4.3%) over the
past decade, despite the fact that total population fell by 183.1 thousand
(5.2%) (6). The official data confirms the aging population trend (5).

We live in difficult times, so each person has to experience stress, anxiety,
fear, and frustration. This is detrimental to human health, he can get sick
from young times; can develop a variety of mental health disorders after —
dementia. For this reason, fragile mental processes of coherence caused
by a variety of change are unknown, often frightening sensations, feelings,
thoughts, changes character and human behavior. This condition is very
different from the generally accepted mental health status and the same
person is a threat to the environment. Our society has still prevalent neg-
ative attitude towards those with mental health problems. Mental and
behavioral disorders are a major public health problem. Recently, during
the formation of Lithuanian national health policy, there is a greater empha-
sis shown on mental health, mental health disorders and suicide preven-
tion. (1). Social stability in each country depends on the ability of the
Government of the country so as to reallocate the funds to meet the needs
of the various social strata of society. 
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At this moment in Ukraine, according my research to establish the mi -
ni mum social welfare social standards and norms of social life, not enough
objective information about the social needs about dementia and espe-
cially Alzheimer disease of the various sections of the population are
identified in the scientific literature. 

There we can find are three well-being and care models:
— liberal;
— conservative, or covering;
— corporate and redistribution or socio-democratic. 
In Ukraine all these models are implemented quite well: socio-democra -

tic model with elements of social insurance, the liberal model with elements
of solidarity and cover corporate «welfare state» (welfare state) model (4).
Ukrainian public management and social policy theorists and practition-
ers give a very great emphasis on social policy research (6). Ukrainian sci-
entists offers a social policy based on the model of the Three parties Council
(Government, employers and trade unions) consensus. States that improved
in the areas of regional, social welfare and labour and the central depart-
ments of the coordination of the work of the board, will be increased by
the efficiency of the activities of the bodies providing social services (7).
The Government of Ukraine (Verkhovna Rada) has recently made a few
changes to the social assistance system in individuals with a mental dis-
ability. It was first extended to the network of institutions providing social
services at all levels. It was reallocated to the responsibility of social ser -
vices between the executive authorities and municipalities, in order to
clarify the mental disability within the meaning of the social rights of
individuals. It is also laid down in the provision of social services, staff
responsibility. However, despite these changes, the lack of funding in this
area the quantity and quality of services provided is very low (8). 

The theoretical analysis revealed that in the context of the World Health
Organization active ageing phenomenon as a social policy system. The for -
mation of social policy in the context of aging contribute to elderly people’s
health and the physical and functional opportunities to participate in the
various activities of society, promote the optimization of these persons
autonomy, healthy lifestyle and physical activity, as well as to increase their
social, physical, economic security. It would be available to them through
the provision of essential, comprehensive and high-quality social services. 

The main area there social workers and other specialists should work
is a common strategy for inter-institutional cooperation and helping people
with dementia. This strategy should draw a clear picture of which institution

Соціальна робота» між Шяуляйським університетом Секція ІX
розвитку людини «Україна»



378

what functions have to do, what objectives they should seek and what
responsibilities do they have in this process.
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СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 
В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ ЛЮДЕЙ 

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ В ЛИТВІ Й УКРАЇНІ:
ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕМПІРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Annotation. AttheMaster Thesis it was tried to find the link between per-
sonal development and the independence of a disabled person. The signs of
the independence of persons with disabilities were analysed in normalization,
inclusion and integration theories. The disability concept and theimportance
of the society’s attitude towards the disabled people on purpose of the inde-
pendenceexpression were disclosed in the Thesis. It was tried to describe the
impact of a disabled person’s self-awareness and acceptance of a disability-
on personal independence. The Master Thesis reveals the social worker’s
facility opportunities in educating the independence of personswith disabili-
ties, highlighting the social worker’s competence, work principles, methods
and functions. During the empirical study the expert survey in Lithuania and
Ukraine was conducted, which will complement the independence training
factors for persons with disabilities. With the help of the study data carried
out in Lithuania and Ukraine it will work towards creating a model ofthe
social worker’s possibilities, in preparing people with disabilities for inde-
pendent life. 

Key words: independence, a disabled person, competence, facility oppor-
tunities, the independence modelling.
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Анотація: У магістерській роботі було зроблено спробу знайти зв’я -
зок між саморозвитком і самостійністю людей з обмеженими можли-
востями. Ознаки самостійності людей з обмеженими можливостями
були проаналізовані за допомогою теорії нормалізації, інклюзії та інтег -
рації. В тезах було розкрито поняття інвалідності та важливість
ставлення суспільства до людей з обмеженими фізичними можливо-
стями, які хочуть проявити свою самостійність. В роботі було описа-
но вплив самоаналізу і сприйняття інвалідності на самостійність
людей з обмеженими можливостями. В тезах магістерської роботи
наданий перелік можливостей соціального працівника в навчанні само-
стійності людей з обмеженими можливостями, підкреслюючи компе-
тентність соціального працівника, принципи роботи, методи і функції.
В ході емпіричного дослідження було проведене експертне опитування
в Литві і Україні, яке буде доповнювати елементи навчання самостій-
ності для людей з обмеженими можливостями. За допомогою даного
дослідження, проведеного в Литві і Україні буде представлена змога
працювати над створенням моделі можливостей соціального праців-
ника, при підготовці людей з обмеженими можливостями до само-
стійного життя.

In Ukraine, the same as in Lithuania the disabled persons’ right to live
independently and to be part of the community has recently become
increasingly important, achieving the full and effective independent par-
ticipation in the society. Therefore, the need to develop the independence
of disabled peopleis becoming more actual and more important in the
society. The Article 19 of the United Nations [UN]Convention on the
Rights of Persons with Disabilities «Living independently and being inclu -
ded in the community», states that disabled persons have access on equal
terms with other persons to choose their place of residence and the place
where they want to live and with whom, and that they would not be
obliged to live in a particular living.

The attitude towards disability is increasingly changing in everyday
life, as well as in scientific work and there is an increasingly growing
recognition that persons with disabilities are not fully independent not
because of their lack of skills, or psychosocial factors, but because of the
helplessness and dependency stigma imposed by society [Vaičekauskaitė,
2008]. The changing attitude towards the persons with disabilities allows
a potential for greater autonomy and development opportunities in
the society [Gailienė, 2015; Hallahan, Kaufman, 2003; Maћeikis,
Ruškus, 2007].
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While modelling philosophical and psychological attitudes of human
maturity and freedom, we can single out one of the most important mature
personality changes in behaviour [Adler, 2008; Džezulskis-Duonys, 2005;
Frankl, 2013], which likely to correspond to the needs and possibilities of
persons with disabilities:the personal autonomy, independence, the desire
to have their own life direction and position in the society increase. A per-
son with a disability reaching maturity age can think critically, he is able
to be responsible, to use his own skills, to seek greater independence in
various spheres of life.

In reviewing the growth of independence and the expression of nor-
malization, inclusion, integration theory perspective, we can emphasize
that a particularly important factor in increasing the independence of
people with disabilities is a positive formation of public attitudes and
viewpoints [Wiezel and others, 2010]. This can be achieved through regu lar
social relationships, by increasing the knowledge of persons with disabili -
ties, by strengthening the competencies and internal powers ofpersons with
disabilities, attributing the positive roles and finding the right resources
[Johnson, 2001; Petrauskaitė-Dusevičienė, Jasiukevičiūtė 2014].

There is a historically formed negative attitude towards people with
disabilities, by keeping them weak and defective, an attempt was made to
separate them from the «healthy» society, forming various exclusion pat-
terns [Litvak and Enders, 2001]. Thepublic attitude in modern society is
gradually changing, trying to accept persons with disabilities, but they are
often exaggerated cared after, not recognizing their freedom and self-
determination options. The disabled people are still not considered as
equal citizens in the society, capable of self-functioning [Albrecht, 2006].
We can assume that the public attitude towards the disabled negatively
affects their efforts to become independent and self-sufficient.

The recognition of disability is particularly important factor that raises
independence [Gailienė, 2015; Koubel, 2013]. Social workers who work
with disabled people should seek for disability recognition, reconcilia-
tion, becoming part of a disability, and to teach adapting to the disability
in every possible way, for the disabled person would believe in his capabi -
lities and skills and would strive to become self-sufficient.

It is likely that constant social relationship help to develop independence,
various acts are learned with the help of social relationships, as well as
experience is gained. The more persons with disabilities will become
independent the more their dependence on other people will decrease.
Social workers in their activities should promote the social relationships
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between persons with disabilities and members of the public, and the
community, in order to minimize the dependence.

A social worker working with persons with disabilities and seeking
their independence must possess the professional competence of diverse
structures: knowledge of a disabled person, his environment, community and
its resources. The social worker must have the necessary skills and abili-
ties to communicate with a person with a disability, as well as ability to
provide assistance in maintaining personal independence, while living in
a social institution, and after a person leaves the social body to live inde-
pendently in the community. The valuespromoting persistent strive for the
customer’s well-being, despite any setbacks are required, as well as a posi -
tive attitude to the person with a disability [Ivanauskienė, Varžinskienė,
2004; WoodcockRoss, 2016].

The social worker’s help to a disabled person should be organized in
such a way that the disabled person would not become dependent only on
a social worker, it should be tried to restore all possible connections with
other people and the community [Girdzijauskienė, Gvaldaitė, Petružytė,
2004]. The dependence on the social worker often «inhibits» a person to
lose confidence in himself, it influences all activities, which could be par-
tially executed by the disabled person to be assigned to the specialist.

The study performed in Lithuania and Ukraine will complement to the
theoretical hypothetical model structure of training the people with disabi -
lities to become independent and it will also help to answer the problematic
research questions: What functions should be performed by a social worker,
for a person with disabilities to become more independent? What activity
methods and principles should be guided by a social worker, while seeking
the independence and self-sufficiency to persons with  disabi lities? The
study is important and relevant because it is intended to provide guidance
for social workers working with disabled persons, in preparing these peo-
ple for independent living, creating real conditions for the disabled to
integrate into the community. 

List of References

1. Adler, A. (2008). Žmogaus pažinimas. Vilnius: Vaga.
2. Albrecht, G., L. (2006). Encyclopedia of disability (vol. 2,3). Thousands

Oaks.Calif: Sage Publications.
3. Džezulskis — Duonys, E. (2005). Filosofija šiuolaikiškai. Technologija. Kaunas.
4. Frankl, V., E. (2013). Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulis.
5. Gailienė, I. (2015). Ambivalentiška neįgaliųjų ir visuomenės sąveika psi-

chologiniame, edukaciniame kontekste. Šiauliai. Leidykla: Saulės delta.

Секція ІX Спільна магістерська навчальна програма 
і Відкритим міжнародним університетом



383

6. Girdzijauskienė, S., Gvaldaitė, L., Petružytė, D. (2004). Subsidiarumo prin-
cipas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu. Socialinis darbas: mokslo
darbai. NR. 3(2). 

7. Hallahan, D., P., Kauffman, J., M. (2003). Ypatingieji mokiniai. Specialiojo
ugdymo įvadas (vert. iš angl.). Vilnius

8. Ivanauskienė, V., Varžinskienė, L. (2004). Socialinio darbo žinios — socialinių
darbuotojų kompetencijos sudėtinė dalis. Profesinis rengimas: dabartis ir
perspektyvos. 8: 64–71.

9. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija (2006) https://www.e-
tar.lt/portal/legalAct.html%3FdocumentId%3DTAR.9A3163C6862C (žiūrėta
2016-110-18).

10. Johnson, L,J. (2001). Socialinio darbo praktika. Vilnius — VU specialio-
sios psichologijos laboratorija.

11. Koubel, G. (2013). Social work with adults. McGraw-Hill Education.
12. Petrauskaitė-Dusevičienė, R., Jasiukevičiūtė, T. (2014). Muzikos terapijos

metodų elementų taikymas socialiniame darbe: specialistų požiūris ir patirtys.
Socialinio darbo metodai. 

13. Ruškus, J., Mažeikis G. (2007). Neįgalumas ir socialinis dalyvavimas. Šiaulių
universiteto leidykla.

14. Vaičekauskaitė, R. (2008). Vaiko su negale savarankiškumo ugdymo
šeimoje diskursas. Klaipėdos universiteto leidykla.

15. Weezel, L. G., Alkimavičius, K., Aukščiūnienė, G. ir kt. (2010). Mąstyti,
veikti, būti.Socialinis darbas organizacijoje. Lietuvos socialinių darbuotojų aso-
ciacija. Kaunas: UAB «Spaudos praktika».

16. Woodcock Ross, J. (2016). Specialist communication skills for social
workers. Palgrave Macmillan. 320, 2nd Edition.

Иоланта Норвилиене
Шяуляйский университет, г. Шяуляй, Литва

Совместная програма магистрантуры с Открытым международным
университетом развития человека «Украина» в области социальной работы

jolantanorviliene9@gmail.com

ДОПУЩЕНИЕ УСПЕШНОГО УЧАСТИЯ 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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Annotation. The society of Lithuania ages quickly. According to the De part -
ment of Statistics of Lithuania almost one fifth of society consists of 65 years
or older. Thus, one of the main priorities of Lithuania’s social policy is to pro-
vide sufficient social services for the mentioned group of society [5]. Moreover,
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the inclusion of older people in wide range of social activities is used to reduce
social gap. The social work with elderly or disabled people is one of the fac-
tors which influences the success of social inclusion. This is the reason why
sufficient competence, the ability to apply different methods of the social work,
personal qualities and virtues could be described as the characteristics of
a social worker, who could influence the success of inclusion in social activi-
ties of elderly or disabled people.

Анотація. Суспільство Литви старіє швидко. За даними Депар -
таменту статистики Литви майже одна п’ята частина суспільства
становить з 65 років або старше. Таким чином, одним з основних пріо-
ритетів соціальної політики Литви є забезпечення достатніх соціаль-
них послуг для зазначеної групи суспільства [5]. Крім того, включення
літніх людей в широкому діапазоні соціальної діяльності використову-
ється для зменшення соціального розриву. Соціальна робота з людьми
похилого або з інвалідністю є одним з факторів, який впливає на успіш -
ність соціальної інклюзії. Це є причиною того, чому достатня компе-
тентність, вміння застосовувати різні методи соціальної роботи,
особисті якості та гідності можуть бути описані як характеристи-
ки соціального працівника, які можуть вплинути на успішність вклю-
чення в соціальну діяльність людей похилого віку та з інвалідністю.

В докладе по статистике инвалидности и её динамике Минис терст -
во социального обеспечения и труда Литовской Республики [10] в на -
ча ле 2015 года, пенсий по инвалидности выплачивались 253,4 тыс.
жи телям страны. Пенсий по инвалидности получали около 48%
мужчин и около 52% женщин. По данным Евростата, в начале 2015 го -
да, 18,9% жителей ЕС составляли люди, возраст которых 65 лет
и старше. По данными Департамента статистики Литвы, в на чале
2016 года, пожилые (65 лет и старше) люди создавали почти пятую
часть (19%) постоянных жителей страны [11]. Как в Литве, так
и в Украине статистические данные по старению неселения похо-
жы. По данным Евростата (2014 г. 27 октября) в Украине прожива-
ло (люди 65 лет и старше) 15,2% и 18,2% в Литве (по сравнению
с общим числом населения) [11]. Разные источники по разному
определяет престарелый возраст, поэтому трудно точно сказать, когда
человека называть старым или пожилым. ООН таким критериям
считает возраст в 60 лет, а в то время Всемирная организация здра-
воохранения пожилым человеком становится в возрасте 65 лет [12]. 

Сама старость не является болезнью или инвалидностью, но с воз-
растом часто появляются разные физические и психологические
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расстройства, старческое слабоумие. В программе социальной
интеграций людей с ограниченными возможностями, утверждён-
ной правительством Литовской Республики к 2013–2019 году, стра-
тегическая цель Программы — создание благоприятных условии
для достойного и надлежащего проживания людей с ограниченны-
ми возможностями в Литве, для обеспечения равных возможностей
и качества жизни людей с ограниченными возможностями [13].
Основная цель закона Литовской Республики о социальных услу-
гах — создать условия для человека (семьи) для развития и укреп-
ления навыков и возможностей решать свои социальные проблемы
и поддерживать социальные контакты с общественностью, чтобы
помочь в борьбе с социальной изоляцией [14]. Социальное участие
(social paticipation) — определяется как наличие активного члена
сообщество и общественной жизни. Активность самого человека
и открытая общественность — основные условия социального учас -
тия. Идея социального участия не стремится к адаптации и реаби-
литации людей с ограниченными возможностями. Социальная
активность определяется как участие в открытом сообществе, кото-
рая развитием индивидуального человеческого пути, за счёт своих
внутренних и внешних ресурсов в окружающей среде [8]. 

Инвалидность не только патология тело, но и часть социальной
и экономической структуры. Эти структуры ответсвенны за огра-
ничение людей с ограничениями от активного социального учас тия в
главных социальных сферах. По Оливёру (1996), «это не яв ляются
самостоятельными в любом виде ограничениями, которые можно на -
звать причинной проблемы, но это неспособность общества предло-
жить соосветцтвующие услуги и их уверенно обо с но вать, принимая
во внимания нужды социального участия людей с ограниченными
возможностями» [3]. От зависимости этапа, на котором является
человек с ограниченными возможностями, меняется и методы соци-
ального труда, роль социального работника, потому что меняются по -
требности таких людей. Когда человек стареет, в дополнении к био -
логическим изменениям происходят и социальные изменения,
меняются социальные роли, связи в об ществе и семье. Социальний
работник, как правило, является по средником между различными
социальными службами, учерж де ни ями и семьями клиентов [4]. Он
определяет потребности и про блемы социального функционирова-
ния, том числе и решение проблемы; для того он применяет знания,
профессиональную компетентность, навыки, личные ценности,
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креативность и т. д. Работа социального работника не обозначет
постоянный контроль в ситуации каждого клиента, он обозначает
совместное движение, стараясь влиять на поток жизни клиента.
Изменениями должны быть удовлетворены обе стороны [6].

Социальную активность людеи с ограниченными возможностя-
ми учённые исследовали в разных аспектах: деятельность людей
с ограничениями [1], качество жизни таких людей [2], научный дис-
курс о людях с ограниченными возможностями [8], участия в жизни
общества людей с огрониченными интелектуальными возможнос -
тями [7], проблемы адаптации людей старого и престарелого воз-
раста в домах попечительства, домах престарелых [9] и т.д. Но возни -
кает потребность иследований, главная цель которых — социальная
активность людеи со ограниченными возможностями, любые фак-
торы успеха такого участия в социальном аспекте. Это иследование
проводится с целью определения факторов успеха социального учас -
тия людей с ограниченными возможностями и живущими в домах
попечительства, домах престарелых. Объектом исследования являет-
ся допущения успешного социального участия в социальном аспек-
те. Результаты качественного метода исследования на основе мнения
социальных работников о проблемах и достижениях в социальной
сфере для успешного социального участия помогут определить эти
допусчения и создать гипотетическую модель допусчений успеш-
ного социального участия в социальном аспекте.
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Annotation. The aging of the society is the growth of the number of elder-
ly people in general population. Currently it is a fast developing process con-
sidered as one of the most important social changes and achievements of the
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humanity. However, society should respond adequately to the growing num-
ber of elderly people and to ensure their specific needs are properly met during
the period of aging as elderly people is a great part of the society that requires
some kind of social support. 

Анотація. Старіння суспільства є зростанням числа літніх людей
в загальній кількості населення. В даний час це швидко прогресуючий
процес, що розглядається як один з найбільш важливих соціальних змін
і досягнень людства. Проте, суспільство повинно адекватно реагува-
ти на зростаюче число літніх людей і забезпечити їх конкретні потре-
би належним чином в період старіння, так як літні люди, це велика
частина суспільства, яка вимагає свого роду соціальної підтримки.

According to the recommendations of World Health Organization, the
age is divided to the periods of: under 44 — youth, 45 to 59 — middle age,
60 to 74 — elderly, 75 to 90 — old, over 90 — long-lived [4].

Social support for elderly people in Lithuania is offered in different
forms. The politics of a long term care and nursing in the aging society
become more relevant and significant part of the modern social politics.
The fact that more and more people nowadays expect to attain a venerable
age has extremely actualized the qualitative aspect of the duration of life:
can we hope to live longer and have a better quality life than our grand-
parents? The main goal of social politics for elderly people is to provide
opportunity to maintain independence as long as possible and to ensure a
high quality of care services. It is focused on such values as equality, self-
determination, economical security and independence. Social politics for
elderly people is divided in national and local levels. National level covers
the systems of pensions and occupation while local levels (social politics
of the community) is related to development of social support and the
network of social services. Senility is one of the social risk factors that
cause the need of social protection. This risk above all is evident in the
areas of income and the need of personal care [8].

The importance of social support is extremely exposed during the
process of aging when most of elderly people functions are decreasing [1];
they are experiencing biological, psychological and social changes in their
lives [9], health disorders. Nowadays social support is described as social,
economic, juristic and organising measures that aim to create the most
necessary living conditions for people who have insufficient income (from
work, social security and other) to be able to take care of themselves [1].
It is also known as the main condition to maintain life balance, decreas-
ing everyday stress and demand of formal mental help [5]. Social support
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is defined as a change of resources, goods and facilities between members
of social network. There are three most common forms of social support [2]:

— Specific support (practical advices, material, practical help);
— Emotional support (listening, encouragement, respect, sympathy);
— Information support (advices and help in making decisions).
These forms of social support are either formal or informal. Informal net-

work of social support is quite steady in respect of intensity of relations. It has
influence on emerging of institutional support. As specific needs of elderly
people increase during the ageing process difference between formal and
informal network support eventually decreases. It is important to combine
both formal and informal support to be able to achieve effective satisfaction
of the specific needs of elderly people. So this is the field where non-govern-
mental organizations can significantly contribute to providing different forms
of social aid for elderly people and involving community in this process [5].

According to the approach of social work and social gerontology one of
the main aspects that needs attention is the organizing and providing social
services that seek to appropriately respond to the needs of elderly people
and ensure active and healthy ageing [6]. Social support for elderly people
in Lithuania is provided by both governmental institutions and non-govern-
mental organizations, so there is a field for close interinstitutional collabo-
ration seeking to unsure continuous and complex social support [7]. 

This paper work and research aims to analyze the context and pros -
pects of social support to elderly people provided by non-governmental
organizations, ascertain  their goals and functions revealing the specific
needs of elderly people and assesing the prospects of social workers in
organizing work with this group of people. 

So the main questions are:
— What is the need of social aid for elderly people?
— What are the specific needs of elderly people and are non-govern-

mental organizations capable to respond to them appropriately?
— How is the social work with elderly people organized and is it ac -

com plished professionally at non-governmental institutions?
— Which direction social aid provided by non-governmental organi-

zations should be developed?
The reasearch aims to answer these questions and in order to be able to do

that appropriately it is divided in two parts: qualitative interview with 10 social
workers working at non-governmental organizations that provide social aid to
elderly people and quantative surveys for 80 elderly people who receive social
aid from non-governmental organizations. Seeking to fully investigate this
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problem, to prepare conclusions and recommendations the reasearch is con-
ducted on the basis of theoretical analysis and empirical studies [3].

What makes this work exclusive is the comparative analysis of the situa-
tion in Lithuania and Ukraine as the research is conducted in both coun-
tries seeking to gather information and data to be able to comprehensively
analyze it and introduce the full view of the practice of non-governmental
organizations on the international level and to present recommendations.
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Annotation. Aging and having disabilities our society has the influence on
self evolution.The relevance of subject is concerned with changeable opinion
of society to disabled person participation in activities of employment. It
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expected with the research to find out how the life of disabled people would
exchange when you have to live in the social institution.It would expected that
one of the motivation to be important, minded and active person it is to have
employement. Having abilities, profession skills social workers can help and
desing employments activities . 

Анотация. Стареющее и с недугом общество имеет влияние на раз-
витие самого общества. Актуальность темы связана с меняющимся
взглядом на недуг и с возможностями  участия лиц с недугом в разных
деятельностях. Путём исследования постараемся выяснить, как ме -
няется жизнь людей с недугом, когда им приходится жить в социальных
институциях. Верится, что одним из стимулов остаться активным
и приподнятым человеком, постоянно интересующимся актуалиями
жизни является занятость и умение социальных работников инсти-
туции при помощи профессиональных навыков моделировать деятель-
ность занятости.

Во всей Европе заметно и прогнозируется быстрое старение её
жителей и со старением возникающие проблемы здоровья. Соот -
ношение нетрудоспособных (65 лет и старше) и трудоспособных
жителей Литвы с 1990 г. постоянно растёт. В настоящее время это
соотношение достигает 26,9%, но прогнозируется, что в 2060 г. оно
достигнет 56,65%. В стране за год в среднем около 580–600 лиц
с недугом начинают жить в учреждениях социальной помощи.

Недуг — это расстройство функций человеческого тела, мешающее
заниматься ежедневной деятельностью. Это не является постоянным
и неменяющимся феноменом, так как недуг связан с об стоятельст -
вами жизни и деятельностью, которая может в любой момент изме-
ниться. Деятельность и занятость увеличивает социализацию людей с
недугом, улучшает качество их жизни, помогает легче переносить
жизненные невзгоды, неудобства из-за недуга, положительно влияет
и на физическое и на психически эмоциональное здоровье.

Создание качественной жизни в социальной институции рас-
ширяет границы понимания удовлетворения основных потребно-
стей, потому что здесь стараются дать возможность лицам с неду-
гом самим управлять своей жизнью — находить связи с другими
людьми, иметь личные интересы, восстановить имевшиеся умения.
Работники социальных институций помогают лицам с недугом ре -
шать возникающие проблемы, организуют оказание услуг, обес-
печивают нужный уход и безопасную среду.

В каталоге социальных услуг (2006) сформулирована оконча-
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тельная цель социальных услуг — вернуть личные умения позабо-
титься о себе и интегрироваться в обществе, а забота работников
социальных институций, как специалистов — предоставляя услуги
создавать полноценную жизнь.

В социальных институциях создаются и гарантируются разные
социальные услуги, успешно организуется занятость. Понятие заня -
тости неотъемлемо от образования полноценной личности и введе-
ния социально-культурных потребностей и навыков, а отсутствие
занятости (неумение рационально использовать имеющееся время)
называется социальной проблемой. Основная задача моделирования
занятости в социальной институции — обеспечить такое качество
проведения времени, которое помогло бы лицу жить как можно
более разнообразной жизнью по своим желаниям и возможностям.

Моделирование занятости людей с недугом связано с инициати-
вами лучше выполнять потребности жителей и увеличивать их са -
мореализацию. Поддерживаются старания оказывать конкретную
помощь людям с недугом в области занятости, поэтому тщательно
анализируются личные потребности, не нарушая права личности (9).

Выделяется особенно значимая модель социальной работы —
инклюзия. Сущность её — умение лица «взять жизнь в свои руки»,
приложить усилия её изменить, принять активную позицию в от -
ношении реальности.

Возрастание личного желания действовать, находка новых, рань -
ше неизвестных внутренних ресурсов, принятие тяжестей и пози-
тивная их трактовка – это типичные черты инклюзии (4).

Действия занятости помогают лучше удовлетворить и внутрен-
ние — самореализации, психологического удовлетворения, и внеш -
ние — материальные и др. потребности.

Только смирившийся с недугом и признав её, лицо способно по -
нять, что хочет и может жить по-другому, интереснее, со смыслом (7).

Во время занятий люди с недугом могут научиться принимать
решения и быть ответственными за то, что делают и за себя, опять
учатся или вспоминают многие навыки, которые очень важны для
дальнейшей их жизни.

Подчёркивается, что социальные работники, выполняющие свою
профессиональную деятельность, не только оказывают конкрет-
ную помощь потребителям услуг, но и закрепляют свою профессию
в обществе, как неотъемлемую область деятельности, как обяза-
тельную работу для стабильности и блага общества.
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Выделяется одна из основных целей деятельности социальных
работников — улучшение условий жизни и вместе с тем оптимиза-
ция жизни потребителя услуг (клиента), мобилизовав разные дея-
тельности (8).

Достигая цели, социальные работники не только опираются и ру -
ководствуются моральной и социальной ответственностью, но также
вместе с клиентами поддерживают и поощряют понятие ценнос -
тей, потому что это один из важнейших и обязательных факторов,
достигая профессиональности.
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