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СЕКЦІЯ I

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ У НАВЧАЛЬНО�

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ

КОНВЕНЦІЇ OOH ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ»:
АСПЕКТ ОСВІТИ

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

8(044) 428�74�12, kolchenko@vmurol.com.ua, nikulina�ndd@ukr.net  

Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 706 від

01 серпня 2012 року Державна цільова програма «Національний

план дій з реалізації Конвенції OOH про права інвалідів» на період

до 2020 року окреслила основні напрями роботи законодавчих та

виконавчих органів влади, установ, закладів освіти та охорони здо'

ров’я, громадських організацій щодо докорінної зміни підходів до

забезпечення реалізації прав і задоволення потреб людей з інва'

лідністю та поліпшення умов їхньої життєдіяльності. Прийняття

цього документу є, безумовно, значним кроком на шляху України

до Європейської спільноти. В той же час, слід визначити конкретні

заходи щодо реалізації різних положень програми, зокрема, в галузі

освіти людей з інвалідністю.

Перш за все, передбачається поетапне приведення національ'

ного законодавства у відповідність до вимог Конвенції. Велика ува'

га у Державній цільовій програмі приділяється забезпеченню без'

перешкодного доступу людей з інвалідністю до освіти, праці,

культури, туризму, фізичної культури і спорту. 

Важливим завданням в напрямі трансформації суспільних 

поглядів на людей з інвалідністю є передбачення у навчальних
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з інвалідністю 

програмах загальноосвітніх, професійно'технічних, вищих нав'

чальних закладів і закладів післядипломної освіти навчальних

курсів «Інваліди: етичне спілкування, супровід, допомога», тема'

тичних занять із вивчення положень Конвенції ООН про права

інвалідів і розроблення навчально'методичних посібників до них

з метою підвищення рівня поінформованості населення про особ'

ливі потреби людей з інвалідністю, формування поваги до їхніх

прав, особистості та гідності. 

Заплановано значно збільшити чисельність дітей з інвалід'

ністю, які інтегровані у дошкільні, загальноосвітні, професійно'

технічні і вищі навчальні заклади, але не передбачені конкретні

механізми забезпечення їхніх специфічних освітніх потреб. У прог'

рамі передбачено видання підручників для дітей'інвалідів, забезпе'

чення наочно'дидактичними матеріалами та обладнанням, але

тільки дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, проте

не йдеться про відповідне забезпечення студентів ВНЗ. 

Одним з аспектів дискримінації людей з інвалідністю залиша'

ється транспортна та архітектурна бар’єрність. Зокрема, у м. Києві

маломобільні студенти вимушені вчитися за заочною формою тіль'

ки через те, що не мають змоги щоденно діставатися до ВНЗ. Біль'

ше того, навіть від студентів заочної форми навчання періодично

надходять скарги на відмову служби соціального захисту м. Києва

доставляти їх до ВНЗ під час екзаменаційних сесій. 

Велике занепокоєння викликає дискримінація ВНЗ приватної

форми власності у частині державного фінансування навчання сту'

дентів з інвалідністю. Саме такі ВНЗ, зокрема, Університет «Ук'

раїна»,  першими надали шанс людям з інвалідністю на здобуття

вищої освіти, розробили систему супроводу їхнього навчання, виз'

начили перелік організаційних заходів та технічного забезпечення,

необхідних для інклюзії студентів різних нозологій в освітнє сере'

довище, видали перші науково'методичні посібники для викла'

дачів та студентів щодо роботи в інтегрованому освітньому середо'

вищі. Державні ВНЗ за законом автоматично отримують

фінансування на кожного студента з інвалідністю, при цьому не

враховується ані доступність ВНЗ, ані його готовність до надання

супроводу навчання студентів різних нозологій, ані підготовленість

фахівців та викладачів до роботи в інтегрованому освітньому сере'

довищі. Більше того, державою не передбачається фінансування з

державного бюджету інноваційних наукових розробок приватних
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у навчально�виховний процес

ВНЗ, які вимушені продовжувати наукові дослідження за власні

кошти.

Таким чином, для забезпечення ефективного виконання Дер'

жавної цільової програми слід ще раз обговорити на всіх рівнях ме'

ханізми її реалізації із залученням науковців, профільних фахівців,

представників громадських організацій, людей з інвалідністю.

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ АСПЕКТІВ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Анацька Наталія Василівна, 
Кафедра філософії НТУУ «КПІ»

Київ, проспект Перемоги 37, корпус 7, тел. 454�92�71
Anat_ska@ukr.net 

Під час розкриття питання щодо формування моральних ас'

пектів екологічної свідомості важливо зрозуміти, що виокремлення

особливого напряму в виховній роботі — екологічного виховання

— цілком виправдане та актуальне і для людей з особливими потре'

бами. Як і всяке виховання, воно неможливе без засвоєння певної

суми знань, в цьому випадку знань основ екології. Екологічне ви'

ховання для людей з особливими потребами передбачає високий

рівень знань, який сприяв би формуванню екологічної свідомості,

тобто усвідомленню екологічної цілісності природи, розумінню

єдності людини та природи. 

З огляду на сучасну екологічну кризу суспільство має захищати

своє довкілля, а не знищувати його, адже його руйнація загрожує

існуванню людини.  Наразі знищуються численні урочища, парки,

сквери і захищають їх лише ентузіасти. За останні роки задля

будівництва, лише в Києві було принесено в жертву величезну

кількість дерев, проте політики перенесли це без хвилювань. Таке

лицемірство не залишається не поміченим і є тим негативним фак'

тором для виховання молоді. Це яркий приклад того, що має бути

середина між споживацькими інтересами і цінністю того життя,

яке супроводжує людей. Стає очевидним, що низький рівень куль'

тури призводить до переваги аморальності над моральністю. Тому

головна задача — це виховання у людей з особливими потребами

елементів нової етики ставлення до світу, поваги і відповідальності,

партнерства з усім живим. 



Власну систему освіти і виховання створив український педагог

В. О. Сухомлинський, яка базувалась на засадах моральних знань,

тому, що засвоєння моральних знань — це умова морального вихо'

вання. А лише завдяки знанням можна зрозуміти сутність людини,

людські стосунки, сенс та мету життя, цінність природи, тощо.

Визначальним критерієм екологічної освіти в сучасних умовах

В. О. Сухомлинський вважав  життєцентричність. Він зауважував,

що у вихованні важливе значення може мати і кожна хвилина, і ко'

жен куточок землі. Філософський світогляд вченого допомагав зна'

ходити ефективні методи навчання. Він звертав особливу увагу на

те, що природа — благодатне джерело виховання людини, що кож'

ний народ відтворює і продовжує себе, у своїх дітях через народні

традиції і любов до своєї природи.

Варто зауважити, що природа, мораль, культура мають загальні

корені і шляхи усунення екологічної кризи перш за все знаходяться

у подоланні кризи моральної, яку можливо подолати, лише розви'

ваючи систему освіти і зокрема, екологічної. Відтак кінцева мета

екологічної освіти полягає у формуванні екологічної свідомості, а

не лише оволодінні певною сумою знань. Екологічні знання мають

силу тоді, коли за допомогою виховання стають екологічними пе'

реконаннями. У процесі екологічного виховання важливо змінити

установку в свідомості людей з особливими потребами, про те, що

все в нашому житті: і економіка, і суспільна свідомість і культура

пов’язане з питаннями  екології, з питаннями збереження природи.

Тому екологічне виховання формує саме таку екологічну свідо'

мість, яка має особливий вплив на становлення екологічної культу'

ри, що в свою чергу впливає на норми поведінки у людей з особли'

вими потребами відносно природи. Екологічна діяльність є

інтегруючим фактором екологічного виховання, екологічної

освіти, екологічної культури та екологічної свідомості і не може

обійтися без екологічних переконань. Як писав В. О. Сухомлинсь'

кий, що серцевиною розумової вихованості є світоглядна спрямо'

ваність переконань побудованих на знаннях.

Протидією руйнівним процесам, які відбуваються нині в при'

роді є освіченість і вихованість людей з особливими потребами,

здатних самостійно осмислювати стан речей в сучасному природ'

ному середовищі, безпосередньо на тому чи іншому виробництві,

селищі та місті в Україні.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ:

ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

Байрамов В. Д.,
доктор социологических наук, профессор, ректор Московского 

государственного гуманитарно�экономического института

В настоящее время в России решается чрезвычайно важная

задача создания современной системы социальной защиты инва'

лидов, становление которой происходит в условиях коренной,

фундаментальной ломки сложившихся в течение десятилетий по'

литических, экономических, социальных и идеологических струк'

тур. Одним из наиболее эффективных механизмов повышения со'

циального статуса и защищенности инвалидов является получение

ими полноценного профессионального образования. В этой связи

учреждения профессионального образования призваны выполнять

важную роль в становлении новой государственной системы соци'

альной защиты инвалидов.

В связи с подписанием Российской Федерацией в 2008 г.

«Конвенции ООН о правах инвалидов», необходимо принять над'

лежащие меры для обеспечения инвалидам, наравне с другими

гражданами, доступа к физическому окружению, транспорту, ин'

формации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым

или предоставляемым для населения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от

17 марта 2011 г. № 175 утверждена Государственная программа РФ

«Доступная среда» на 2011'2015 годы, которая предусматривает

реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить

беспрепятственный доступ к объектам и услугам в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения, в том числе в сфере образования. 

Вместе с тем формирование доступной образовательной среды

поряду причин находится в Российской Федерации на начальной

стадии. Кроме того, несмотря на гарантии льгот для абитуриентов

с инвалидностью, целый ряд факторов делает поступление инвали'

дов в вуз проблематичным, в том числе, архитектурная барьер'

ность, отсутствие условий и оборудования, необходимых для пов'

седневных нужд некоторых студентов'инвалидов. 
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Доступность образовательной среды понимается нами и как

возможность свободы выбора специальности и отсутствие финан'

совых, бюрократических или иных социальных барьеров. В лабора'

тории по проблемам профессионального образования инвалидов

МГГЭИ проведены исследования мотивации абитуриентов'инва'

лидов к поступлению в ВУЗ, составляющих компонент подготовки

абитуриента'инвалида к поступлению 

Теоретическая основа разрабатываемой нами технологии выс'

шего инклюзивного образования — философия независимой жиз'

ни,  из которой вытекает необходимость создания для студентов'

инвалидов равных с остальными студентами возможностей для

обучения в ВУЗе и участия  в его жизни. Высшее профессиональное

образование выступает важнейшим ресурсом концепции независи'

мой жизни. Ее воплощение зависит от реализации технологии выс'

шего профессионального образования инвалидов, при котором для

всех студентов'инвалидов не только создаются равные с остальны'

ми студентами возможности доступа к образовательным програм'

мам и услугам ВУЗа, но и формируются навыки самостоятельного

принятия решений путем.

Организация создания специальных условий возлагается на

ректорат, учебно'методическое управление, факультеты и кафед'

ры, а также другие подразделения вуза  и зависит от категорий ин'

валидов. Так, специальные условия для студентов с нарушениями

опорно'двигательного аппарата включают предоставление вспомо'

гательных технологий, компьютерных программ, адаптация усло'

вий проживания в общежитии, выделение мест на автостоянке,

транспортные перевозки, обеспечение доступности занятий по

адаптивной физкультуре и занятий спортом.

Важное значение придается защите прав и интересов студен'

тов'инвалидов, осуществляемой отделом по социально'воспита'

тельной работе, что включает: оказание студентам'инвалидам

помощи в создании специальных условий; представление интере'

сов   студентов'инвалидов в совещательных органах ВУЗа; развитие

архитектурной доступности кампуса и атмосферы, способствую'

щей интеграции инвалидов в вузовскую среду, путем консультаций

и сотрудничества с другими подразделениями ВУЗа; создание сту'

денческих организаций, целью деятельности которых является соз'

дание и поддержание в ВУЗе позитивного отношения к инвалидам. 

– 8 –

Секція І Інноваційні технології

з інвалідністю 



– 9 –

Наконец, немаловажное значение имеет подготовка студентов'

инвалидов к будущему трудоустройству и развитию профессио'

нальной карьеры.  обучение навыкам прохождения интервью при

приеме на работу; помощь в оценке возможностей и планировании

будущей карьеры; однодневные стажировки в организациях; под'

держка при открытии своего бизнеса. 

В заключении отмечу, что разработанная нами технология выс'

шего инклюзивного образования инвалидов дает четкое и полное

представление о том, как может быть организовано инклюзивное

образование инвалидов в ВУЗе; дает четкое представление о су'

бъектах, участвующих в создании специальных условий для инва'

лидов в ВУЗе (включая самих инвалидов), распределении их функ'

ций, прав и обязанностей; представляется наиболее рациональной

на сегодняшний день; может быть внедрена в образовательных уч'

реждениях среднего и высшего профессионального образования

при условии ее адаптации с учетом специфики российской систе'

мы образования и социальной защиты инвалидов.

ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ У ВНЗ: 
РІВЕНЬ ГОТОВНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Бацман Ольга Сергіївна,
аспірантка кафедри соціології НПУ імені М. П. Драгоманова

старший викладач кафедри соціальної роботи Полтавського інститу�
ту економіки і права Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
(olga_pisnya@mail.ru)

Сьогодні суспільство вкрай стурбоване проблемою інвалід'

ності, яка має тенденцію до зростання. Так, за даними Міністерства

освіти, науки, молоді та спорту України, у 2010/2011 н.р. загальна

чисельність студентів, які навчаються у вищих навчальних закла'

дах, становить близько 1 млн. 400 тис. осіб. З них близько 10 тис.

є студентами з інвалідністю. Важливим аспектом є адаптація здоро'

вих суб’єктів в інтегрованому середовищі ВНЗ, що створює пробле'

ми під час навчання в інтегрованому освітньому просторі.

Проблемі організації навчання дітей та молоді з функціональ'

ними обмеженнями здоров’я присвячені дослідження О. Дікової'

Фаворської, І. Обуховської, О. Романчука, П. Таланчука, І. Тара'
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ненко, А. Шерляг, Б. Шихов’як, М. Яскала та російських соціологів

П. Романова, О. Ярської'Смірнової. Проте проблема адаптації до

інтегрованого середовища всих суб’єктів навчального процесу не

досліджена.

Проведені автором дослідження свідчать про те, що існують

певні проблеми у студентів з функціональними обмеженнями здо'

ров’я в інтегрованому середовищі ВНЗ. Дана категорія відрізняєть'

ся  низьким стартовим рівнем освіти, що зумовлене навчанням у

спеціальних закритих закладах освіти або навчанням на дому,

відсутністю соціального досвіду перебування в інтегрованому сере'

довищі, слабкістю комунікативних зв’язків та відсутністю готов'

ності до повноцінного навантаження під час навчально'виховного

процесу, що, перш за все, пояснюється станом здоров’я. Поява сту'

дентів даної соціальної групи викликає певні незручності не тільки

для цих студентів, а і для здорових студентів, які не готові до того,

що в групі разом з ними будуть навчатися студенти з функціональ'

ними обмеженнями здоров’я. До того треба додати негнучкість

викладацького складу в роботі в інтегрованих навчальних групах.

Залучення викладачів та студентського активу — важливий нап'

рямок адаптаційної роботи в інтегрованих групах, адже найго'

ловніше — це здорове сприйняття та ставлення суспільства до

проблем молоді з обмеженими фізичними можливостями здоров’я.

Психологи і викладачі періодично мають проводити соціометрію,

референтометрію, з метою виявлення рівня згуртованості та інтег'

рації у групі і,  у разі  необхідності  використовувати корекційні за'

ходи. 

Не менш важливою також є адаптація викладачів та адмініст'

рації до інтегрованого навчання. Готовність педагога до викладання

в інтегрованому освітньому просторі передбачає виявлення рис

особистості, які включають систему мотивів, станів, знань, умінь і

навичок, певного досвіду викладача, особистісних якостей, які за'

безпечують успішну педагогічну діяльність.

Щоб розробити необхідні педагогічні компетенції щодо роботи

з особами з вадами здоров’я і сформувати готовність і здатність

успішно працювати з ними, викладачі та адміністрація повинні: —

по'перше, нести відповідальність за студентів з функціональними

обмеженнями здоров’я, задовольняючи їхні освітні потреби,

відповідно їх прав; — по'друге, постійно інформувати і консульту'

вати викладацький склад з повної і неповної зайнятості на користь
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молоді з обмеженими фізичними можливостями здоров’я для задо'

волення їх специфічних потреб; — по'третє, усіляко сприяти на

практиці, щоб студенти з обмеженими фізичними можливостями

здоров’я брали активну участь у житті освітнього закладу; — четвер'

те, ставитися до студентів з обмеженими фізичними можливостями

здоров’я як до звичайних студентів.

На наш погляд, виконання саме цих вимог дозволить сформу'

вати готовність викладацького корпусу до інтегрованого навчання

студентів з інвалідністю. 

Висновки. Отже, існуюча система інтегрованого навчання у

ВНЗ недосконала. У зв’язку з цим потрібно вирішувати комплекс

соціальних та психологічних, медичних та педагогічних проблем із

соціальної орієнтації, адаптації, соціалізації та інтеграції.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ 
В  ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Бельченко Олена Михайлівна,
Інститут економіки і менеджменту, 5 курс, спеціальність

«Фінанси і кредит», alenavaverka@bigmir.net
Науковий керівник: 

Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н., тел.0976983374

Основним завданням сучасної освіти є створення умов для

належної самореалізації та розвитку здібностей кожного члена су'

спільства незалежно від його фізичних можливостей.

Проте, у нашій країні тільки окремі навчальні заклади готові за'

безпечити можливість для навчання дітей з фізичними вадами. Ос'

новними причинами на те є недостатня матеріально'технічна база,

кадрова готовність.

Суттєвими перешкодами для розвитку дітей з фізичними та

психічними вадами є обмежена з об’єктивних причин комунікація,

зменшення контактів з навколишнім середовищем, ускладнення

з його пізнанням діти з особливими потребами, перебуваючи у

важких соціальних умовах, часто, будучи психосоматично слабле'

ними, опиняються в освітній установі ще і в повній психологічній

ізоляції. За таких умов здібності дитини не мають шансів розвину'

тися, значно звужуються також шанси на соціалізацію.
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Для успішного розвитку та соціалізації «особливих дітей» не'

обхідним є створення умов для навчання та виховання в атмосфері

захищеності, психологічного комфорту.

Розвивальне середовище має бути комплексом психолого'педа'

гогічних, матеріально'технічних, санітарно'гігієнічних, ергономіч'

них, естетичних умов, що забезпечують організацію навчання та

розвиток дітей.

Розглядаючи спеціалізоване розвивальне середовище для дітей

з особливими потребами, акцент потрібно ставити на компенсації

їхніх фізичних вад, розширення можливостей комунікації, спро'

щення доступу до отримання нових знань, умінь і навичок, змен'

шення психологічного дискомфорту. Дитина в подібному середо'

вищі має відчувати себе фізично і психічно повністю здоровою.

Інклюзивне розвивальне середовище повинно відповідати таким

вимогам: бути багатофункціональним, побудованим за системним

принципом, інтригуючим, цікавим, ініціювати діяльність дитини,

ураховувати специфіку розвитку дитини й подавати різнорівневі та

різнопрофільні матеріали, забезпечувати умови для взаємодії дітей,

створювати умови для повнішої комунікації, здійснювати най'

повнішу адаптацію дитини до реального життя та соціалізації, готу'

вати до життя в соціумі.

Методологічною основою створення інклюзивного розвиваль'

ного середовища можуть стати сучасні особистісно'орієнтовані

технології, такі як педагогіка співробітництва, технологія навчан'

ня, проблемне навчання, теорія поетапного формування розумових

дій, педагогіка толерантності, особистісно'орієнтоване навчання,

особистісно'розвивальне навчання та ін. Кожна дитина тут може

самостійно обирати рівень складності. При цьому забезпечують

умови для формування атмосфери довірливості, варіативності нав'

чального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей і

схильностей до навчання.

Розвиток інформаційних і комунікаційних технологій сьогодні

дає змогу частково або повністю компенсувати окремі фізичні ва'

ди. Технічні досягнення умовно поділили спеціалізовані Інтернет'

технології на такі напрями: адаптаційні, компенсувальні та кореля'

тивні.

Найбільш актуальними сьогодні є технології, орієнтовані на

психо'фізіологічні особливості контингенту. Для кожної дитини

відбираються найактуальніші проблеми і технології спрямовують
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на їх подолання. А саме, збагачення словарного запасу та розвиток

зв’язного мовлення, можливість розширення кола спілкування, ово'

лодіння професійними навичками для подальшого влаштування.

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ

НАВЧАЛЬНОСТІ

Берещук Олена Миколаївна,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»,

0972732395, elenushka2012@ukr.net

Сучасна система оцінювання знань була впроваджена у закла'

дах вітчизняної загальної середньої освіти у 2000 році і позиціону'

валася як новаційний гуманістичний прорив у реформованій

шкільній освіті, орієнтованій на пріоритети цінності особистості. 

Принцип позитивізму в оцінюванні стає наскрізним, торкаєть'

ся усіх складових системи: ми оцінюємо рівень навчальних досяг'

нень учня, а не ступінь його невдач; термін «невстигаючі» стає

некоректним; всі оцінки вважаються позитивними; критерії до

будь'якого балу  нової шкали не повинні містити формулювань

«учнень не вміє», «учень не знає», «не може»; проголошується і ре'

алізується відмова від другорічництва.

Введення нової шкали оцінювання значно розширює палітру

оцінок, що покликана точніше і якісніше оцінювати знання учнів.

З’являється чітка система критеріїв до кожного балу.

Дидактичні засади нової системи були закладені наприкінці 

80'х років минулого століття педагогом В. П. Безпалько В його ро'

ботах, взятих за основу нової системи оцінювання в українській за'

гальноосвітній школі, розкривалося глибоке науково виважене ди'

дактичне підгрунтя 12'бальної системи із критеріями оцінювання,

що відповідали основним етапам засвоєння знань.  

Однак дана система, незважаючи на декларовані гуманістичні

орієнтири не змогла розв’язати однієї з суттєвих психолого'педа'

гогічних проблем оцінювання знань учнів. Як поєднати вимоги

обєктивності оцінювання, потреби у існування певних державних

стандартів у контролі знань учнів із провідною стратегічною метою

реформування системи освіти — здійсненні особистісно'орієнто'
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ваного підходу в організації навчально'виховного процесу для кож'

ного учня?  

Особливої актуальності ця проблема набуває під час організації

навчання в інтегрованих учнівських колективах, де навчаються діти

з різним рівнем розвитку навчальності, у тому числі обумовленою

тими чи іншими вадами здоров’я, інвалідністю. 

Система особистісних ставлень цих людей суттєво відрізняєть'

ся від інших.   Оцінювання знань у відповідності до чітко окресле'

них критеріїв часто не сприймається, нівелюється такими учнями.

Більш зрозумілим і виправданим для них стає оцінювання зусиль,

що їх було затрачено на виконання того чи іншого навчального зав'

дання. Якщо для пересічного учня виконання певного учбової за'

дачі не викликає жодних труднощів, то для даної категорії учнів не'

обхідна кропітка наполеглива праця, яка безумовно потребує

справедливого оцінювання не за загальними критеріями, а у сис'

темі «від кожного за здібностями та можливостями."

Але існують загальні вимоги, затверджені відповідними

освтньо'нормативними документами, і такі учні звикають до дум'

ки про власну неспроможність у навчанні, що підкріплюється

відповідними негативними оцінками. Аналогічні проблеми поста'

ють перед цими дітьми у вищій школі, де також існує система

чітких критеріїв відвопідності рівня знань, умінь, навичок

освітньо'кваліфікаційним вимогам.

Відсутність науково'виваженої системи адаптації таких студен'

тів на початкових курсах ВНЗ, у тому числі із системою оцінюван'

ня знань у вигляді оцінних суджень, а не числового вимірювання

рівня засвоєних знань, небажання або недостатній професіоналізм

сучасного викладача щодо здійснення індивідуалізаціі навчання

у даної категорії учнів та студентів підкріплює їх негативний учбо'

вий досвід, впливає на загальний рівень мотивації до навчальної

діяльності, відображається на розвитку самоповаги. 

Окреслене коло питань потребує детальної наукової розробки.
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ОСВІТНЯ ІНТЕГРАЦІЯ СТУДЕНТІВ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНО&ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

Богінська Юлія Валеріївна,
к.пед.н., доцент, керівник Регіонального центру вищої освіти інвалідів

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), 
тел. 0667811375, e�mаil: yuliya�boginskaya@yandex.ru

Розвиток особистості студента з обмеженими можливостями

життєдіяльності в сучасних умовах показує, що для більшості

юнаків і дівчат початок навчання у вищому навчальному закладі

стає першим дієвим кроком у напрямку соціальної та освітньої

інтеграції. Саме в інтегрованому освітньому середовищі молоді

з інвалідністю надаються рівні права і можливості в одержанні пев'

ної професії і кваліфікації, саморозвитку і самореалізації. У той час

навчання студентів з інвалідністю в умовах вітчизняних вищих

навчальних закладів не завжди передбачає позитивний результат.

Перш за все, це пов’язано з «неготовністю» сучасної вітчизняної

вузівської системи щодо створення оптимальних умов для навчаль'

ної діяльності та відсутністю системи соціально'педагогічної

підтримки студентів цієї категорії. Організація різних форм інтег'

рованого навчання студентів'інвалідів з урахуванням їхніх нозо'

логій, індивідуальних особливостей і потреб, здібностей і можли'

востей повинна бути спрямована на професійне та соціальне

становлення молоді з інвалідністю, а також їхню адаптацію в сучас'

ний соціум і освітнє середовище.

Різні аспекти проблеми інтеграції дітей та молоді з інвалідністю

розкрито в працях вітчизняних (В. Бондар, І. Іванова, А. Капська,

А. Колупаєва, В. Ляшенко, Л. Міщик, П. Таланчук, В. Тесленко,

А. Шевцов) і російських (В. Кантор, С. Лебедєва, М. Малофєєв,

О. Мартинова, Т. Михайлова, М. Рощин, В. Севастьянов, О. Тара'

сова, Л. Шипіцина, Д. Шубін) вчених.

Дослідження І. Іванової, К. Кольченко, Г. Нікуліної, П. Талан'

чука показали, що інтеграція студентів з особливими освітніми

потребами у вузі вимагає взаємної адаптації і взаємодії суб’єктів

освітнього процесу.
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У роботах вітчизняних вчених (А. Барно, Г. Бойко, О. Дікова'

Фаворська, Н. Мірошниченко, В. Нечипоренко, Н. Теплова,

І. Томаржевська, Є. Хорошайло, М. Чайковський) велика увага

приділяється аналізу понять «інтеграція», «інтегрування», «соціаль'

на інтеграція», «індивідуальна інтеграція». Однак, як показав аналіз

наукової літератури та власний практичний досвід, освітній інтег'

рації студентів з обмеженими можливостями не приділяється дос'

татньої уваги. Більш того, у науковій літературі відсутнє науково

обґрунтоване поняття «освітня інтеграція осіб з особливими потре'

бами». У більшості випадків підходи і механізми інтеграції молоді з

інвалідністю будуються на концептуальних засадах, що не врахову'

ють змістовну сторону статусу «студент з інвалідністю».

Освітня інтеграція студентів з обмеженими можливостями ха'

рактеризується об’єднанням можливостей навчально'виховного

процесу зі створенням певної системи соціальних взаємовідносин і

взаємозв’язків, що зумовлює наявність у вузі ефективної соціаль'

но'педагогічної підтримки і супроводу даної категорії студентів.

Також за результатами аналізу досліджень можна стверджувати, що

освітня інтеграція студентів з інвалідністю є процесом і результатом

спільного навчання та виховання студентів даної категорії в групах

здорових однокурсників. Всі зусилля державних і регіональних

установ та організацій повинні бути спрямовані на інтеграцію сту'

дентів з особливими потребами (повну, комбіновану, часткову і

тимчасову) в соціальне або освітнє середовище.

Реалізація політики інтеграції інвалідів у суспільство вимагає

забезпечення максимально зручних умов життя, отримання освіти,

професійної діяльності на робочому місці, тобто створення без'

бар’єрного архітектурно'просторового і доступного освітнього се'

редовища для людей з обмеженими фізичними можливостями.
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ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК УМОВА 

УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 
З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Болдирєва Вікторія Едуардівна,
кафедра педагогіки та управління навчальними закладами РВНЗ

«Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), тел. 0509934851,
E�mail: bldrva@yandex.ru  

Відсутність спеціально підготованих педагогів, здатних однако'

во успішно працювати із звичайними дітьми і дітьми з особливими

потребами в умовах загальноосвітніх закладів, створює серйозні

перешкоди для надання своєчасної та ефективної допомоги таким

учням і може зводитися до їх формальної інклюзії в структуру масо'

вої школи. 

Беручи на себе зобов’язання щодо забезпечення права на отри'

мання гідної освіти за місцем проживання особами, які мають

особливі освітні потреби в силу обмежених можливостей, Україна

гарантує таким дітям кваліфіковану допомогу і підтримку з боку

спеціально підготованих педагогічних кадрів, які вміють працюва'

ти з даною категорією учнів.

Особливо це стосується вчителів молодших класів, професійні

знання та вміння яких є основою для становлення і розвитку осо'

бистості кожної дитини, і, особливо, тих, які мають будь'які пору'

шення психофізичного розвитку. 

Від того, наскільки висококваліфікованим і педагогічно освіче'

ними у галузі навчання та підтримки дітей з особливими освітніми

потребами буде вчитель, який знаходиться поруч в перші роки на'

вчання, залежить не тільки успішність оволодіння дитиною

навчальною програмою, але і його комфортність перебування в

школі, відносини в колективі однолітків, та як наслідок макси'

мально можливе введення його в соціум, формування здатності жи'

ти самостійно. 

Професійно підготований педагог, який вміє, враховуючи

різноманітні потреби учнів, забезпечити включення дітей з особли'

вими потребами в середовище загальноосвітнього закладу, створи'

ти максимальні умови для їхнього розвитку та саморозвитку, стає

не тільки важливою, але і необхідною ланкою в загальній системі
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впровадження інклюзивної освіти в масові школи. При цьому виз'

начальним є не тільки те, які професійні функції повинен викону'

вати педагог, але і те, чим він повинен володіти для їх успішного ви'

конання. 

А це, перш за все, особистісна зацікавленість і бажання працю'

вати в інклюзивному класі, творча активність і гуманність, які про'

являються в доброзичливості, готовності прийти на допомогу,

вміння зрозуміти кожного учня, здатність до співчуття, співпере'

живання. 

Крім професійних знань майбутній вчитель повинен знати

методичні основи корекційної педагогіки, особливості дітей мо'

лодших класів з порушеннями психофізичного розвитку, володіти

сучасними педагогічними технологіями навчання і виховання учнів

в умовах інклюзії, вміти здійснювати відбір форм і методів навчан'

ня і виховання на кожному етапі навчальної діяльності, планувати

навчально'виховний процес для всіх дітей і знаходити індивідуаль'

ний підхід у навчанні до кожної дитини незалежно від їх особливих

потреб. 

Уміння критично аналізувати власну професійну діяльність,

пов’язану з процесом інклюзивного навчання, здатність здійсню'

вати не тільки свідомий контроль за результатами своїх навчальних

дій, але і проводити аналіз реальних педагогічних ситуацій, що не'

минуче виникають у процесі навчання також є суттєвим у загальній

системі підготовки майбутніх педагогів.

Отже, глибока всебічна підготовка майбутніх вчителів початко'

вих класів до роботи в інклюзивному освітньому просторі, а також

їх позитивне ставлення до цього процесу стають одними з основних

умов спільного навчання різних категорій дітей в інклюзивних кла'

сах масових шкіл.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
ФАХІВЦІВ З ДОКУМЕНТНО&ІНФОРМАЦІЙНИХ

КОМУНІКАЦІЙ

Бондарєва Любов Іванівна,
канд.пед.наук, доцент НПУ ім. М. П. Драгомонова;

Городинська Дарина Миколаївна
канд.екон.наук, доцент НПУ ім. М. П. Драгомонова

м.Київ�128, вул. Туполєва, 16�Д, кв.7. 
Моб.тел: 066�240�36�58.

e�mail: lubovbondareva@mail.ru

Одним з напрямів діяльності сучасного підприємства, який

потребує серйозного наукового'професійного обґрунтування є до'

кументно'інформаційні системи. Тому вищі навчальні заклади цієї

системи професійної підготовки завжди прагнули визначити інно'

ваційний  алгоритм, що раціоналізував би діяльність суб’єктів нав'

чання і виховання стосовно підвищення ефективності навчально'

виховного процесу. Одним з таких інноваційних підходів є

технологічна переорієнтація навчального процесу, який дає змогу

стати виробничою силою в удосконаленні освітньої системи шля'

хом розвитку фундаментального і прикладного аспектів процесу

пізнання в сфері документно'інформаційної та комунікаційної

діяльності в суспільстві. 

Комунікаційні технології забезпечують сучасну організацію до'

кументних потоків, технічні засоби оброблення внутрішньої і

зовнішньої документації, проведення експертизи та оцінки ефек'

тивності діяльності суб’єктів ринкових відносин з позиції доціль'

ності та достатності інформаційного забезпечення, впровадження

документно'інформаційних систем, вести пошук і аналітико'син'

тетичну переробку інформації. Задовольнити ці потреби можливо

шляхом підготовлення кваліфікованих фахівців, здатних здійсню'

вати економічну, аналітичну, організаційно'управлінську та науко'

во'дослідну діяльність на належному професійному рівні. Саме

нові педагогічні технології здатні вирішити питання якісної про'

фесійної підготовки вищої школи. Відомі нині педагогічні техно'

логії й такі, що їх найчастіше використовують на практиці, можна

класифікувати так:

1. Структурно'логічні технології: поетапна організація системи

навчання, що забезпечує логічну послідовність окреслення та
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розв’язання дидактичних задач на основі відбору їх змісту, форм,

засобів навчання на кожному етапі з урахуванням поетапної діаг'

ностики результатів.

2. Інтеграційні технології: дидактичні системи, що забезпечу'

ють інтеграцію між предметних знань і вмінь, різноманітних видів

діяльності на рівні інтегрованих курсів, навчальних тем, уроків,

навчальних днів.

3. Ігрові технології: дидактичні системи використання різно'

манітних ігор, під час яких формуються вміння виконувати завдан'

ня на основі компромісного вибору (театралізовані, ділові та роль'

ові ігри, імітаційні вправи, індивідуальний тренінг; розв’язання

практичних ситуацій і задач, комп’ютерні програми тощо).

4. Тренінгові технології: система діяльності для відпрацювання

певних алгоритмів виконання типових завдань (психологічні

тренінги інтелектуального розвитку, спілкування, виконання уп'

равлінських завдань).

5. Інформаційно'комп’ютерні технології: це технології, котрі

реалізують у дидактичних системах комп’ютерного навчання на ос'

нові діалогу «людина'машина» за допомогою різноманітних нав'

чальних програм (тренінгових, контролюючих, інформаційних).

6. Діалогові технології: сукупність форм і методів начання, ба'

зованих на діалоговому мисленні у взаємодіючих дидактичних сис'

темах суб’єкт'субєктного рівня (учень'учитель, учень'автор, учи'

тель'автор). Діалогові форми важають найпоширенішими серед

інших сучасних технологій.

Особливість сучасної освіти полягає в тому, що на практиці

різні технології можна активно і дуже результативно поєднувати.

Процес навчання при цьому розглядають як спільну цілеспрямова'

ну діяльність викладачів і студентів, за якої викладачі вчать і вихо'

вують, а студенти'здобувають знання в сфері комунікаційних тех'

нологій й формується їх світогляд. XXI століття скеровує

науково'педагогічні кадри на працю відповідно до інтеграційного

критерію «педагогічна майстерність+наукові знання+нові педа'

гогічні технології.
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ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО&КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНУ ОСВІТУ

Бортко Т. М., 
к.пед.н. Миколаївський міжрегіональний інститут 

розвитку людини ВНЗ 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

тел: моб. 0974319892; e�mail: borkosha@mail.ru

Процес інформатизації сучасного суспільства зумовив не'

обхідність розробки нової моделі системи освіти, заснованої на зас'

тосуванні сучасних інформаційно'комунікаційних технологій.

Зміна освітньої парадигми, пов’язана з переходом до діалогової

культури, спричинила серйозні трансформації в технологіях викла'

дання. Цей процес ознаменувався появою різноманітних інно'

ваційних технологій, розвиток яких вибудовувався на основі нових

принципів взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Інтеграція сучас'

них освітніх та інформаційних технологій стає важливою умовою

для впровадження в інклюзивну освіту.

Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є розвиток в Україні

інклюзивної освіти, націленої на: 

' залучення студентів з обмеженими можливостями в освітній

процес; 

' соціалізація дітей'інвалідів у сучасному суспільстві; 

' створення активної поведінкової установки у дітей'інвалідів

на впевнене позиціонування себе в сучасному суспільстві;

' вміння перетворювати свої недоліки в достоїнства; 

' зміна ставлення сучасного суспільства до людей з обмежени'

ми можливостями через вищевказане залучення дітей з обмежени'

ми можливостями в наше суспільство.

Для сучасної людини характерне прагнення до візуального

сприйняття інформації. Дане культурне явище призводить до того,

що в процесі інформаційної комунікації зоровий знак переважає

над текстовим. Застосування в процесі навчання мультимедійних

технологій, сприяє частковому вирішенню даної проблеми. Елект'

ронні навчальні посібники, створені на базі мультимедіа, сильно

впливають на пам’ять і уяву, полегшують процес запам’ятовування,

дозволяють зробити заняття більш цікавим і динамічним. 
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Застосування інформаційно'комунікаційних технологій дозво'

ляє реалізувати ідеї індивідуалізації та диференціації навчання, що

видається особливо важливим в умовах впровадження інклюзивної

освіти. Сучасні навчальні посібники, створені на основі інфор'

маційно'комунікаційних технологій, несуть функцію інтерактив'

ності (здатністю взаємодіяти зі студентом), а так само містять си'

стему гіперпосилань, які дозволяють студентам самостійно вибрати

свій вектор процесу пізнання, дозволяють більшою мірою реалізу'

вати розвиваючу парадигму в освіті. 

Пріоритет дослідних і проектних технологій у викладанні пе'

редбачає використання широкої бази джерел, які не завжди є в

бібліотеках. Можливості інформаційно'комунікаційних технологій

(електронних навчальних посібників і глобальної мережі Інтернет)

зі збереженням та передачі інформації дозволяють вирішити ці зав'

дання: підвищити інформаційну насиченість заняття, вийти за рам'

ки підручників, доповнити і поглибити їх зміст. 

Сучасний освітній процес передбачає розвиток у студентів з

особливими потребами творчих здібностей. Подібна вимога диктує

необхідність роботи таких студентів з інформацією, самостійно

сформованої ними у вигляді творчої освітньої продукції. Вирішен'

ню даного завдання сприяє розвиток проектних технологій у вив'

ченні предметів. 

Інформаційно'комунікаційні технології розширюють можли'

вості діагностики рівня засвоєння інформації. Різноманітні тестові

системи та оболонки дозволяють індивідуалізувати процес оцінки

знань студентів з особливими потребами, розвивати здатність таких

студентів до самооцінки. 
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ПРОБЛЕМА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
В РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Бурдюг В. В.,
V курс, група ПЛ�51, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій, тел. 532�82�63

Науковий керівник: Василюк Л. Г. 

Через девіантну поведінку проходять негативні витоки соціуму.

Молодь є найактивнішим психологічним суб’єктом і тому прояви

соціально неприйнятної поведінки найвиразніше проявляється

саме у них. Сприймаючи інтереси, погляди оточуючих, вони обира'

ють і вбирають їх у себе та в подальшому керуються ними. З розвит'

ком девіантної поведінки все більше пригнічуються позитивні

відчуття і молодь може стати резервом для майбутньої злочинності.

В сучасних умовах противоправна та асоціальна поведінка

набуває масового характеру і часто сприймається як раціональний

та загальноприйнятий стиль життя. За останнє десятиріччя статис'

тика фіксує катастрофічне зростання молодіжної злочинності, нар'

котизації та алкоголізації, суїцидальної поведінки молоді. Не ос'

таннє значення в цьому мають і соціальні чинники девіантної

поведінки, це й  політичні, економічні проблеми, суспільна мораль

та моральні цінності, що притаманні суспільству в перехідний, кри'

зовий період тощо.

Девіантна поведінка — це поведінка, що порушує істотні

соціальні норми, які захищають життєво важливі для суспільства

відносини, а відтак завдає істотної шкоди і тому засуджується знач'

ною кількістю людей.

Аналіз результатів дослідження, яке ми проводили із учнями

10'го класу, для виявлення схильності до реалізації різних форм

девіантної поведінки, різних показників та форм агресії і оцінка

адаптаційних можливостей, дала досить тривожні результати.

Учні схильні до адитивної поведінки(83%), це може свідчити

про відсутність емоційних зв’язків з однолітками і заміну міжосо'

бистісних відносин проекцією на сурогати(алкоголь, наркотики,

ігри, тютюн і т.д.) та самопошкоджуючої поведінки(83%), як

схильність заглушити внутрішній конфлікт, заповнити душевну

пустоту, надати життю певного смислу(екстремальна поведінка), ці

види поведінки згубні для самої особистості. 17% учнів схильні до
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делінквентної поведінки, тобто схильні до бійок з однокласника'

ми, дрібними крадіжками, хуліганством, здирництвом і т.д., це

згубно впливає на особистість, оточуючих та соціум. Показники

вольового контролю емоційних реакцій значно знижені, що

свідчить про деяку інфантильність властиву більшості учнів кла'

су (83%).

Високі показники по рівням вербальної та косвенної агресії,

роздратуванню, з цього можна зробити висновок, що в класі немає

співдружності та взаємопідтримки. Дуже низькі показники нега'

тивізму, отже клас не може протистояти якимось недолікам всере'

дині колективу. 

Високий рівень вираженості показників «адаптивна здатність»,

отже учні дуже легко адаптуються до умов навколишнього середо'

вища і мають потрібні знання, вміння та навички.

Середній рівень показників «достовірність», «нервово'психічна

стійкість», «комунікативні особливості» та «моральна норма'

тивність», що свідчить про нормальний розвиток у учнів цих про'

цесів. 

Основними несприятливими факторами для соціалізації є со'

ціально'психологічні (пов’язані з несприятливими особливостями

взаємодії особистості зі своїм найближчим оточенням, з негатив'

ним впливом на розвиток особистості) та педагогічні (виявляються

в недоліках сімейного та шкільного виховання), що сприяють роз'

витку девіантної поведінки.

Аналізуючи індивідуально'психологічні чинники неконструк'

тивної позиції особистості, можна виділити невдоволення ни'

нішнім станом речей, недостатність уваги, незадоволення потреб та

заздрість.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ІНВАЛІДІВ: 
ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Бутіна Світлана Олегівна,
IV курс ФН� 41 спеціальність «Фінанси та кредит»
Науковий керівник: Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н.,

Соціалізація дітей'інвалідів та їх інтеграція у суспільство зали'

шаються одним з найболючіших питань українського сьогодення.

Все ще потребують вдосконалення системи фінансування, соціаль'
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ного забезпечення, реабілітаційні та навчальні програми. Проте,

найгострішим питанням в Україні, на наш погляд, залишається не'

обхідність включення дітей з функціональними обмеженнями у

повноцінне життя суспільства, що є неможливим без внесення

відповідних змін до чинного законодавства та змін у освітній та оз'

доровчій системах.

Такі зміни відбулися у британському суспільстві ще у 1980'их

роках. Перш за все, вони пов’язані із змінами не лише в ор'

ганізаційних структурах, а й з радикальною зміною самого ставлен'

ня людей, членів суспільства до інвалідів. Коли відбуваються зміни

у суспільній думці, змінюється і законодавство тієї чи іншої держа'

ви. У Великобританії, внаслідок Декларації, прийнятої у 1971 році,

про права осіб з розумовою відсталістю, котра визначає, що людині

з вадами інтелектуального розвитку надаються ті ж права, що і

будь'якій іншій людині, та Декларації про права інвалідів, яка про'

голошує рівні громадянські та політичні права всіх інвалідів і вста'

новлює стандарти для рівноправного лікування і доступу до послуг,

прийнятої у 1971 році, почалася інтенсивна робота з включення

осіб відповідної категорії до повноцінного життя суспільства.

Усвідомлення шкідливості сегрегації, ізольованості, відкину'

тості дітей з функціональними обмеженнями, призвели їхніх

батьків, членів родин до боротьби за їхнє місце в середині соціуму,

до відстоювання їхніх прав як членів суспільства. Так, у 1984 році

в Лондонському районі Ньюгем, який є багатокультурною,

соціально'економічною, ізольованою внутрішньою міською зо'

ною, батьки добились успіху у включенні своїх дітей до навчання у

загальноосвітні школи. Група батьків дітей'інвалідів, котрі хотіли

бачити кінець ізольованій спеціальній освіті висунули свої канди'

датури на вибори до районної ради і, врешті, були обрані. Результа'

том стала політика ради, яка визнавала права всіх дітей, незалежно

від їхніх потреб, вчитися разом. Спочатку, процес передбачав ради'

кальні зміни у загальноосвітніх школах, а не пристосування дітей з

труднощами у навчанні до вже існуючої системи. Зараз у районі є

лише одна спеціальна школа, а 1984 році їх було вісім. У 1986 році

лише 7 % дітей, що мали труднощі у навчанні відвідували загально'

освітні школи, та у 2012 році ця цифра зросла до 79 %. Незалежний

звіт повідомляв, що створюючи умови для дітей з труднощами

у навчанні, школи зробили кращі умови для всіх дітей, що стало
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видно з вдосконаленого доступу до шкіл та кращих екзаменаційних

результатів по всьому Ньюхемі.

Суспільні перешкоди постають у багатьох личинах і присутні на

всіх рівнях суспільства. Вони відображені у політиці та законодав'

чих актах урядів. Такі перешкоди можуть бути фізичними: неприс'

тосовані до фізичних потреб інвалідів громадські споруди, транс'

портування та рекреаційні засоби. Вони також можуть бути у

відношенні: широко розповсюджене недооцінювання можливос'

тей та потенціалу дітей'інвалідів створює перешкоди для належно'

го розміщення ресурсів.

Конвенція про права дітей 1989 року є першою зобов’язальною

нормою у міжнародному праві, що чітко розглядає і проголошує

людські права дітей. Вона є визначною через те, що містить статтю,

присвячену правам дітей'інвалідів. Застосування Конвенції про

права дітей контролюється та підтримується у всьому світі на

міжнародному рівні Комітетом з прав дітей.

Конвенція визначає чотири загальних принципи, які є базови'

ми для реалізації всіх інших прав:

• недискримінація;

• найкращі інтереси дитини;

• виживання і розвиток;

• повага поглядів дитини.

ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА — 
АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

ІНТЕГРОВАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Гладуш В. А.,
докторант Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ
імені М. П. Драгоманова, м. Київ

Інноваційні зміни в змісті та структурі неперервної освіти осіб

із інвалідністю мають глибинний характер і потребують розв’язан'

ня проблем не тільки підготовки корекційного педагога, а й сис'

темного підвищення професійного рівня педагогічних працівників. 

Важливою, на наш погляд є та обставина, що згідно з принци'

пами інтегрованого навчання, первинна відповідальність за якість

одержуваних знань, умінь і навичок лежить на навчально'виховно'
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му закладі й окремо взятому педагогічному працівнику, який прий'

має в цьому участь. З огляду на це всі категорії педагогів повинні

бути готовими до організації і проведення навчально'виховного

процесу в інтегрованому класі у психологічному і фаховому відно'

шенні, тобто отримати спеціальну післядипломну освіту. Підви'

щення професійної кваліфікації педагогів має базуватися як на ос'

нові сучасних досягнень із загальної педагогіки, психології і

методик викладання навчальних дисциплін, так і з включенням до

навчального плану певної системи медичних (клініка, психопато'

логія, невропатологія) та дефектологічних знань (корекційна педа'

гогіка, спеціальна психологія, спеціальні методики). 

Роль післядипломної педагогічної освіти піднімається ще і че'

рез те, що значний відсоток вчителів і вихователів, які працюють за

інтегрованою або інклюзивною формою начання і виконують

функції дефектолога не мають спеціальної освіти. Це негативно

позначається на якості освітніх послуг та ефективності корекційної

роботи. 

В Україні за останні десятиліття сформувалася цілісна система

післядипломної освіти дефектологів. Прикладом у цьому слугує

діяльність факультету підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Дра'

гоманова. В останні роки з метою поліпшення післядипломної

освіти педагогічних працівників Науково'методичним центром

інклюзивного навчання під керівництвом академіка В. І. Бондаря

напрацьована цільова програма підвищення кваліфікації ко'

рекційних педагогів (інклюзивна освіта), яка включає три модулі.

Перший — «Вступ до інклюзивної педагогіки»; другий — «Психо'

лого'педагогічні та соціальні передумови впровадження моделі

інклюзивного навчання»; третій — «Навчання і розвиток дітей з

ПФП у загальноосвітньому закладі».

По завершенню курсів у слухачів повинні бути сформовані такі

теоретичні знання: досконально знати закономірності та особли'

вості психічного розвитку учнів; здійснювати діагностику педаго'

гічних здібностей дітей, прогнозувати динаміку їхнього психічного

розвитку; володіти системою корекційних засобів, спираючись на

діагноз й причини порушень пізнавальних процесів; володіти пред'

метом і методикою викладання навчальних дисциплін, професій'

ним оптимізмом, вірою в дитину, корекційно'компенсаторними

технологіями педагогічної діяльності, здійснювати індивідуальний

і диференціальний підхід до учнів; володіти організаторськими,
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дидактичними, рецептивними, комунікативними, емпатійними,

науково'пізнавальними здібностями; сприяти адаптації учнів до

шкільного і соціального середовища та інтеграції учнів у суспільс'

тво; гуманно ставитися до дітей, поважати їх права і свободи; ство'

рювати охоронно'педагогічний режим, розвивальне середовище;

здійснювати консультування дітей, їх батьків з проблем навчання,

виховання, розвитку та соціалізації учнів у найближчому середо'

вищі. 

Але, важливо зазначити, що окрім здобутків системи післядип'

ломної педагогічної освіти сьогодення вимагає і реалізації нею де'

мократичних принципів безперервної освіти: свободи вибору педа'

гогом мети і змісту навчання, форм і методів його організації і

здійснення; проблемно'актуальної організації підготовки. До того

ж, система післядипломної педагогічної освіти повинна стимулю'

вати підвищення самоосвіти, яка б допомагала вчителю йти шля'

хом саморозвитку, самостійного осмислення й використання ново'

го знання у професійній діяльності, добиватися того, щоб фахівцю

була важлива не дисципліна, що вивчається, а її роль у вирішенні

професійних завдань.

КОРПОРАТИВНИЙ ІМІДЖ УНІВЕРСИТЕТУ
ІНКЛЮЗИВНОГО ТИПУ

Головченко Н. І.,
к.п.н., доцент, директор Імідж�центру Університету «Україна». 
E�mail: image�centre@i.ua

Формування позитивного іміджу ВНЗ є актуальною пробле'

мою, оскільки узагальнений образ університету суттєво впливає на

функціонування вищого навчального закладу, його конкурентосп'

роможність та інвестиційну привабливість. Стрижневим це питан'

ня є для новостворених недержавних ВНЗ, що започатковують

свою діяльність в Україні за малосприятливих економічних чин'

ників та за умови успішної діяльності потужних національних

університетів.

Університет «Україна» вніс до структури освіти України суттєву

родзинку, створивши ВНЗ інклюзивного типу, опікуючись гуман'

ною місією здійснення політики рівних можливостей, адаптації до

соціуму інвалідів та інших соціально'незахищених верств населен'
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ня шляхом надання їм доступу до вищої освіти. Для успішної

реалізації поставленої мети розбудовано єдине в Україні без'

бар’єрне університетське містечко, напрацьовано систему супрово'

ду навчання студентів з інвалідністю, на всіх рівнях діяльності

університету запроваджуються новітні інформаційно'комуніка'

ційні технології: створено низку класичних та спеціалізованих

комп’ютерних класів, електронну бібліотеку; з 2012 року в універс'

теті діє україно'корейский Центр інформаційного доступу, де нав'

чаються не лише студенти, а й усі охочі. Для поліпшення доступу

інвалідів до вищої освіти в університеті сформовано низку

регіональних інститутів та коледжів. Підготовку фахівців Універси'

тет «Україна» здійснює у відповідності до державних стандартів

вищої освіти за всіма рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр,

спеціаліст, магістр. Молоді науковці мають змогу навчатися

в аспірантурі, захищати кандидатські та докторські дисертації,

здійснювати дослідницьку діяльність у низці НДІ Університету

«Україна».

Таким чином, в Університеті «Україна» створено потужну

матеріально'технічну базу, сформовано фаховий професорсько'

викладацький склад, і нині одним із завдань є формування корпо'

ративної культури ВНЗ інклюзивного типу, що реалізує в українсь'

кому суспільстві європейські цінності.

Корпоративна культура ВНЗ — система цінностей, принципів,

норм поведінки і традицій, що уклалися в університеті за час його

діяльності і сприймаються та підтримуються більшістю спів'

робітників. Корпоративний імідж ? Це уявлення про ВНЗ, що фор'

муються у споживачів  освітніх товарів і послуг. Поняття корпора'

тивної культури та іміджу корелюють як поняття одного

семантичного поля. Імідж є однією зі структурних складових кор'

поративної культури, імідж є найпершим виявом певного бренду,

що проступає на рівні символів та артефактів, певних традицій та

ритуалів. Науковці використовують таку метафору: корпоративна

культура ? Це айсберг, де видима частина (імідж) знаходиться на по'

верхні й увиразнює та передає в образах/символах більш значущу й

глибинну суть ВНЗ ? Його систему цінностей. 

Університет «Україна» здійснює іміджеву діяльність на основі

методологічного принципу відповідності позитивного іміджу

університету його реальному статусу. Через те, з'поміж низки кла'

сичних іміджевих технологій, що використовуються, до формуван'
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ня його образу долучаються й викладачі, студенти, випускники

університету. Так, студентами кафедри дизайну Є. Рубаніком,

Ю. Смирновим (науковий керівник — Заслужений працівник куль'

тури Л. Гук) розроблено концепцію іміджевого простору Універси'

тету «Україна». В основу концепції дизайн'проекту покладено го'

ловний елемент української вишивки — хрестик. Як міфологема —

це символ зародження і розвитку нового світу через подолання пе'

решкод. І цей шлях є завжди непростим: наші предки на світлому

полотні вишивали «червоними і чорними нитками». Як символ

християнської релігії — це тернистий шлях донесення до людей ідеї

добра і любові, а саме такою місією в українському суспільстві

опікується університет. Оскільки серед студентів багато людей із

непростою долею, студентів'інвалідів зокрема, — хрестик є певним

символом і їхнього шляху до безбар’єрного буття.

Отже, Університет «Україна» позиціонує власний освітній

бренд як класичний ВНЗ інклюзивного типу. Здійснювана імідже'

ва діяльність націлена на систематизацію та увиразнення образу ук'

раїнського університету, що прагне органічного входження до євро'

пейського освітнього простору.

ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ СЛАБОЗОРИХ СТУДЕНТІВ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ТРЕНІНГІВ

Гончаренко М. С., Мартиненко І. Г., Носов К. В., 
Самойлова Н. В., Кучук Н. Г., Шигімага О. А., Сза К. І.,
Харківський національній університет ім. В. Н. Каразіна
707�56�33, valeolog@univer.kharkov.ua

Адаптація студентської молоді до умов навчання у вищій школі

являє собою складний багаторівневий фізіологічний і соціальний

процес. Розвиток процесів дезадаптації в період навчання може

зробити негативний вплив на функціональний стан, регуляторно'

адаптивний статус організму студентів. У цьому аспекті важливе

значення набуває своєчасне виявлення зниження адаптаційних

резервів організму для проведення відповідних профілактичних і

корекційних заходів.

Метою даної роботи було дослідження впливу на адаптаційні

можливості слабозорих студентів здоров’язбережувальних тре'

– 30 –

Секція І Інноваційні технології

з інвалідністю 



– 31 –

нінгів. У дослідженні приймали участь 12 студентів з порушеннями

зору.

Для підвищення адаптаційних можливостей слабозорих сту'

дентів проводилися здоров’язбережувальні валеологічні тренінги

на теми: «Здоровий день», «Релаксаційні методики як профілакти'

ка негативних наслідків стресу», «Арт'терапія і творчість як метод

психологічного розвантаження», «Гармонізація чоловічого і жіно'

чого в людині». Дослідження варіабельності серцевого ритму про'

водили шляхом реєстрації ЕКГ за допомогою програмно'апаратно'

го комплексу «Омега'М». Таким чином, дослідження динаміки

показників варіабельності серцевого ритму при виконанні

функціональної проби показало підвищення адаптаційних можли'

востей у слабозорих студентів після проведення тренінгів.

ПРОБЛЕМИ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Горкуша Євгенія Володимирівна,
аспірантка кафедри соціальної роботи, психології і педагогіки ЧДУ 

ім. П. Могили, м. 095 550 80 05, E�mail: gorkusha@mksat.net

Вища освіта є одним із найбільш ефективних шляхів розвитку і

соціалізації молоді з особливими потребами. Саме вища освіта дає

свободу життєвого вибору, духовну і матеріальну незалежність,

формує світогляд і життєві  цілі, розвиває здатність людини адапту'

ватися до соціальної ситуації, що особливо важливо для цієї кате'

горії молоді. Але, сьогодні доступність вищої освіти для молоді з

особливими потребами являє собою гостру соціально'педагогічну

проблему. 

На думку Міністра освіти і науки, молоді та спорту України

Д. Табачника, державна політика у сфері освіти сьогодні повинна

формуватись з урахуванням освітніх потреб людей з інвалідністю,

сприяти розвитку освітніх систем і, разом з тим, стати складовою

нової соціальної та економічної політики.

Зараз в Україні відбувається реформування системи вищої

освіти в контексті Болонського процесу, що має особливе значення

для модернізації вищої освіти. Наказом Міністерства освіти та на'

уки № 612 від 13.07.2007р. затверджено План дій щодо забезпечен'
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ня якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світо'

ве освітнє співтовариство.

Як зазначено у Болонській декларації, європейський простір

вищої освіти ґрунтується на міжнародному співробітництві, він має

усунути перепони та забезпечити широкий доступ до якісної вищої

освіти, активізувати мобільність студентів і науково'педагогічних

кадрів, підготувати молодь до активного життя в демократичному

суспільстві,  закласти основи для  їхньої професійної кар’єри й осо'

бистого розвитку.      

Упровадженням принципів Болонського процесу у вітчизняну

вищу освіту опікувались такі науковці, як В. Кремень, С. Ніко'

лаєнко, В. Луговий, Я. Болюбаш, М. Дмитриченко, О. Язвінська та

інші. Питаннями освіти молоді з особливими потребами займають'

ся такі науковці: П. Таланчук, К.Кольченко, Г. Нікуліна, М. Чай'

ковський, А. Шевцов, та інші.  

Головною метою європейської освіти стає удосконалення знань,

загальних умінь та навичок, які дають людині змогу розв’язувати

проблеми у складних соціальних умовах, здобувати нову інформацію

та вміти навчатися впродовж усього життя, збільшувати мобільність

та здатність до переміщень на ринку праці та в суспільстві, уміти

спілкуватися, бути здатною до самовдосконалення.

Одним із пріоритетів Болонського процесу згідно зі спільною

декларацією міністрів освіти Європи «Про європейський простір

вищої освіти», яку було прийнято в Болоньє (Італія) 19 червня

1999 року є забезпечення мобільності студентів. Мобільність пе'

редбачає вільне пересування і навчання студентів із особливими

потребами в європейських навчальних закладах.

Проблемами мобільності  молоді з особливими потребами в

умовах євроінтеграції є: 

– відсутність  технічного  оснащення  більшості   вітчизняних

вищих навчальних закладів, що впливає на уміння самостійно пра'

цювати, користуючись   спеціальним обладнанням і програмним

забезпеченням, перебуваючи за кордоном;

– недостатній рівень знань іноземних мов;

– невідповідність українських навчальних програм  європейсь'

ким;

– нерозробленість системи тьюторського супроводу для їхньої

адаптації до умов європейського соціального і освітнього середови'

ща;   
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– недостатньо розвинена система обміну студентами між

вітчизняними та європейськими вищими навчальними закладами;   

– недостатній рівень фінансових можливостей у молоді з особ'

ливими потребами;

– труднощі в отриманні визи при виїзді до Європи.

Для ефективного вирішення вище зазначених проблем не'

обхідні зусилля з боку фахівців, педагогів, науковців а також  предс'

тавників влади на всіх рівнях. Для більш успішної інтеграції молоді

з особливими потребами в європейський освітній простір має бути

інтенсивне вивчення іноземних мов з використанням спеціальних

методик і технічних засобів, адаптованих до їхніх можливостей, ос'

нащення вищих навчальних закладів сучасним спеціальним облад'

нання і програмним забезпеченням, вирішено питання із надання

додаткових фінансових можливостей, створено для молоді з особ'

ливими потребами  сприятливий візовий режим і розвинену систе'

му обміну студентами.   

Отже, нами було висвітлено проблеми мобільності молоді з

особливими потребами в умовах євроінтеграції, які необхідно

вирішувати для успішного навчання цієї категорії молоді. Це дасть

їм можливість доступу до  європейського освітнього простору, от'

римання якісної вищої освіти, допоможе їм бути конкурентоспро'

можними на європейському ринку праці. Усе вищезазначене

відіграватиме важливу роль у професійно'особистісному станов'

ленні молоді з особливими потребами, тому що якісна вища освіта

дає цій молоді можливість самореалізації, розкриття власних

здібностей, творчого потенціалу, надбання професії та подальшого

працевлаштування.

ІНФОРМАЦІЙНО&КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
У НАВЧАННІ ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Гур Віктор Іларіонович,
Кафедра філософії НТУУ «КПІ»

Київ, проспект Перемоги 37, корпус 7, тел. 454�92�71, Anat_ska@ukr.net

Здавалося б, оволодіння людиною з фізичними вадами інфор'

маційно'комп’ютерною технологією вже само по собі достатньо

для її соціальної реабілітації як особистості. І це тому, що
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відповідно до вимог сучасного постіндустріального суспільства, яке

виставило на передній план своєї життєдіяльності високі вироб'

ничі, у тому числі інформаційні технології, людська особистість

може самоствердитися, будучи здатною відповісти на пред’явлені

до неї вимоги з боку такого соціуму. Як відзначають дослідники

специфіки сучасного екологічно та гуманістично'кризового

суспільства, його соціум є похідним від економічно'господарської

та науково'технічної діяльності. Звідси бажана соціальна реабі'

літація комп’ютерного користувача з фізичними вадами фактично

зводиться до такого рівня освіти, щоб інформаційно'комп’ютерні

знання та вміння надавали йому можливість бути активним твор'

цем економічно'технологічних інновацій. Як ніхто інший, люди з

особливими потребами мають щоденно використовувати інфор'

маційно'комп’ютерні технологї, але уся суть в тому, щоб це корис'

тування не було просто їх пасивним споживанням. Поряд з розши'

ренням своїх можливостей за рахунок таких технологій

люди'інвавліди повинні привносити в культуру користування

комп’ютерами більш високий рівень морального виховання та

технічних знань. 

Як зазначав у своїй енцикліці «Євангеліє життя» (1995) Папа

Римський Іван Павло II, заснована на новітніх технологіях сучасна

ліберально'демократична ринкова цивілізація Заходу по суті втра'

чає орієнтації на християнські гуманістичні цінності. Ще на почат'

ку XX ст. на це звернув увагу відомий соціолог П. Сорокін,

відмітивши, що інтегративний зв’язок добра, істини і краси руй'

нується, оскільки до цього часу моральність (християнського тлу'

мачення) на Заході відстала від науки і мистецтва на 400'500 років.

Тому П. Сорокін охарактеризував прийдешнє століття як саму кри'

ваву епоху людства. В свою чергу, один із творців квантової

механіки Е. Шредінгер звертав увагу на те, що моральність

релігійної віри в сприйнятті західної людини XX ст. фактично

перетворилася в підпірку для утилітарно'зорієнтованої діяльності,

оскільки «великий керманич» Ісус Христос фактично відстороне'

ний від «управління кораблем». Згадаємо такого ж роду філо'

софські констатації Ф. Ніцше, який вважав, що в західному масо'

вому суспільстві споживання «бог помер» і стало панувати

«людське, надто людське». Розглядаючи проблеми XXI ст., прово'

дячи еколого'політологічний аналіз цивілізаційних розломів Захо'

ду, зроблений академіком М. М. Мойсеєвим, приходимо до вис'
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новку, що екологічний імператив тільки тоді може бути реалізова'

ний в ім’я порятунку людства, коли демократичні політико'еко'

номічні цінності буде переорієнтовано на принципи Нагірної про'

повіді. Для того, щоб за таких обставин вибудувати вірну

перспективу використання інформаційно'комп’ютерних техно'

логій для гуманістично'зорієнтованої соціальної реабілітації людей

з фізичними вадами, а також сформувати адекватну систему оцінок

так популярної нині західної ментальності, необхідно принципово

переглянути характерні для ліберального індустріалізму і маркси'

стського матеріалізму підходи до розуміння соціалізації (соціальної

реабілітації) і, відповідно, до технологічних, в тому числі інфор'

маційно'комп’ютерних новаціях у життєдіяльності людини і су'

спільства. До нелюдських наслідків тлумачення поняття «суспіль'

ної користі» і відповідно до уявлень про роль науково'технічного

прогресу, зокрема інформаційно'комп’ютерних технологій, приз'

водить соціологічна методологія так званого соціального де'

термінізму. В результаті в пізнавальному процесі визначальними

стають есенціалізм, сцієнтизм і моралізаторство.

У дійсності ж соціальна реабілітація комп’ютерних користу'

вачів з фізичними вадами набуває гуманістичних характеристик

лише за умови, коли в якості її методологічної основи виступає

цінність людської гідності особистості як такої.

ЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ 
В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Гусак Костянтин Олександрович,
НТУУ «Київський політехнічний інститут», 

аспірант кафедри філософії, тел. 066 4204225, e�mail: ko7en@yandex.ru

Людина, яка прагне досягнути мети — шукає можливості, яка

не може чи не хоче жити активним життям — шукає причини

життєвих труднощів. Люди з особливими потребами дуже часто

проявляють значно більшу силу характеру і  духу, витривалість і на'

полегливість, стійкість до життєвих знегод і випробувань. Від базо'

вих психологічних установок залежить життя цієї людини і відно'

шення, очікування оточуючих її людей. В усіх випадках життєвих

випробувань, запорукою успіху є не тільки глибокій аналіз свого
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існування , але й готовність до успіху, обумовленого станом і

орієнтацією власного «Я». Можна привести багато прикладів, для

тих хто втратив силу духу, життя національної команди пара'

олімпійців України, життя поетів,художників, які долають свою

слабкість, знаходять мету свого життя в спілкуванні з іншими

людьми, які своє життя присвячують високим духовним цінностям,

долаючи важкі виклики життя 

Кожна людина і тим більше людина з особливими потребами

повинна розвивати в себе позитивне мислення. Нема нічого

простішого, щоб cкоритися обставинам, змиритися з ходом подій,

споглядати власні невдачі. Така людина не може інтегруватись в

світ, дезорієнтує себе, впадає в депресію. Існує думка, що єдина об'

меженість,яка накладається на людину — це її  нездатність зро'

зуміти безмежність своїх можливостей. Це відноситься до кожної

людини і тим більше до людини з особливими потребами, котрій

окрім певних обставин життя, треба долати фатальні чинники та

надважкі, найскрутніші ситуації. Втілення вибраної життєвої мети,

реалізація творчих задумів, переживання світу в собі підносить лю'

дину з особливими потребами на духовні висоти, надає їй сили і ба'

жання жити, здійснює гуманістичну інтеграцію у світ. Така людина

переборює те, що обмежує її життя та можливості, самостверд'

жується, стає сильнішою. Позитивне сприйняття дійсності означає

налаштованість своїх зусиль на вирішення поставленої мети, існу'

ючих проблем і творчих завдань, замість того, щоб нарікати і

ремствувати на важкі життєві обставини.

Важливо допомагати людині з особливими потребами, створю'

вати самостверджену «Я'концепцію», яка буде не завищена і не за'

нижена. Треба формувати позитивну самооцінку у такої людини ,

яка буде виступати у формі самоповаги. Дуже добре , на наш пог'

ляд, ознайомити людину з особливими потребами з основами пси'

хології і показати джерела формування індивідуальної самосвідо'

мості, форми виявлення нашого «Я» в повсякденному житті.

Необхідно надати знання про чотири базові психологічні установ'

ки, які включають не тільки самооцінку але й оцінку тих з ким

спілкується людина з особливими потребами. Показати їй, що не'

гативне відношення до себе має тенденцію накопичуватись і грає

руйнівне значення в житті. А ті люди які відносяться до себе пози'

тивно, проявляють тенденцію до поступового нагромадження і

зміцнення нормального самосприйняття. Важливо постійно пра'
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цювати над собою, усвідомлено і цілеспрямовано виробляти у себе

високу самооцінку і гарне ставлення до оточуючих людей. 

Разом з усвідомленням своїх проблем і обставин життя,

усвідомлення самооцінки власної особистості завдяки критеріям

власної життєвої реалізації, людина з особливими потребами по'

винна дотримуватись високих морально'ціннісних орієнтирів, бра'

ти приклад з неабияких людей і самій своїм життям служити за

приклад, орієнтуватись на гуманістичні ідеали, мати уявлення про

свободу і права людини, честь і гідність, обов’язок і відпо'

відальність за себе і світ в якому вона живе, його сучасний стан і

майбутнє.

ІНКЛЮЗІЯ В УКРАЇНІ: 
ДЕВ’ЯТЬ  ОСНОВНИХ ПЕРЕШКОД 

Дікова&Фаворська Олена Михайлівна,
д. соціол. н., професор НПУ імені М. П. Драгоманова,

favorska@gmail.com

Значні суттєві парадигмальні зрушення в осмисленні освітніх

проблем осіб з функціональними обмеженнями здоров’я наштов'

хують на акцентування основних тенденцій, що свідчать про ряд

перешкод, які існують в управлінні освітою і заважають реалізувати

модель інклюзивного навчання на всіх рівнях — від дитячого садоч'

ка до вищого навчального закладу; а також формулювання нових

принципів щодо створення комфортного середовища для саморе'

алізації осіб з особливими потребами. 

Освітня політика щодо інклюзивної освіти має багатий міжна'

родний досвід та широкі українські перспективи. Ідея вчити дітей'

інвалідів у звичайних школах та ВНЗ набуває останнім часом більш

глибокого обґрунтування. Спеціалісти стверджують, що якщо ди'

тина з функціональними обмеженнями здоров’я вчиться в колек'

тиві звичайних здорових дітей, це позитивно впливає як на дітей'

інвалідів (їхній розвиток прискорюється, в майбутньому їм легше

стати повноцінними членами суспільства), так і на інших дітей

(в них формується толерантність).

Проте, існує багато перешкод впровадження інклюзивної

освіти. 

Перша перешкода — найбільшими противниками спільного

навчання виступають не діти, а дорослі, зокрема вчителі загально'
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освітніх та спеціалізованих навчальних закладів. Як показують

дослідження автора саме  вчителі загальноосвітніх шкіл стурбовані

новими обов’язками, які на них покладаються з приходом у клас

дитини з вадами здоров’я, вони з обуренням кажуть, що і так отри'

мують досить невисоку заробітну плату при великому наванта'

женні.  

Друга перешкода — вчителі визнають, що немає достатніх знань

про природу захворювання своїх потенційних учнів, не знають, чим

можуть їм допомогти, якщо трапиться щось непередбачуване. Вони

не уявляють як вчити дітей з особливими освітніми потребами, то'

му вважають за краще, щоб більше дітей з вадами здоров’я вчилися

в інтернатах та спілкувалися зі «звичайними» дітьми тільки в поза'

урочний час.

Третя перешкода — вчителі та персонал інтернатів демонстру'

ють небажання щодо змін у цій системі — вони бояться втратити

роботу, уникають конкуренції.

Четверта перешкода — незацікавлені у переобладнанні нав'

чальних закладів до потреб дітей з функціональними обмеженнями

здоров’я і директорів шкіл та дошкільних навчальних закладів.

У Європі навчальний заклад, якщо в ньому вчиться хоча б одна ди'

тина, яка потребує допомоги держава виділяє додаткові кошти.

Враховуючи фінансову скруту в Україні, школи та ВНЗ з появою в

аудиторіях осіб з функціональними обмеженнями здоров’я отрима'

ють додаткові проблеми по створенню безбар’єрного середовища

для інвалідів і змушені їх самостійно вирішувати.

П’ята перешкода — суттєвою перешкодою вважаємо него'

товність професорського'викладацького складу навчальних зак'

ладів через свою методичну безпорадність у роботі з особами, що

мають вади здоров’я, а також психологічну напруженість щодо ро'

боти в інтегрованому середовищі.

Шоста перешкода — батьків «звичайних» дітей також турбує те,

що якщо у класі з’являється дитина'інвалід, вчитель буде змуше'

ний надто багато часу приділяти їй, та не зможе, давати знання

відповідного рівня іншим дітям класу, які не мають вад здоров’я.

Батьки ж  дітей з  особливими освітнім потребами, у свою чергу, та'

кож бояться того, що з їхніх дітей будуть глузувати. 

Сьома перешкода — вітчизняні навчальні заклади не мають в

своєму штаті помічника вчителя (асистента), який би міг, у будь'

який момент, допомогти дітям'інвалідам.
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Восьма перешкода — невідповідність інфраструктури начальних

закладів — відсутні пандуси, ліфти, спеціальні навчальні місця, які

орієнтуються на потреби різних нозологій, гігієнічні туалетні

кімнати з пристосуваннями, які  допомагають дитині самостійно

встати з візочка тощо.

Дев’ята перешкода — немобільність управлінських структур в

освіті організувати інтегровану систему навчання на всіх рівнях

освітніх послуг.

ІНТЕГРАЦІЯ ТА ПРОЦЕС НАВЧАННЯ 

Дмитренко Лариса Іванівна,
зав. сектора психолого�педагогічної освіти та навчання молоді 

з особливими потребами Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти Монмолодьспорту України тел.095615437

Інтеграція (від лат. integratio — об’єднання, відновлення) представляє
собою об’єднання в єдине ціле раніше розрізнених частин — елементів
системи на основі їх взаємозалежності та взаємодоповнюваності [4]. 

Аналіз наукових доробок В. В. Краєвського, А. В. Петровсько'

го, Н. Ф. Тализіної, Г. Д. Глейзер, В. С. Лєдньова, С. П. Гапєєнко'

ва, Н. В. Назаровоі, М. Г. Іванчук, О. І. Джулай, Р. М.Собко,

Л. В. Дольнікова та ін. засвідчує, що поняття «інтеграція» трак'

тується з двох точок зору, з позицій в загальній педагогіці та

спеціальній (корекційній). Проблеми інтеграції в загальній педа'

гогіці розглядаються з різних аспектів організації навчання, зокре'

ма в змісті освіти.                                  

Навчальний процес, побудований за інтегрованим змістом,

покликаний виконати важливе педагогічне завдання: розв’язати

протиріччя між гуманітарною та природничо'науковою культура'

ми.  Вищезазначеними вченими визначені методологічні основи

інтеграції в педагогіці, а саме: філософська концепція щодо

провідноі ролі діяльності в розвитку людини, положення про

системний та цілісний підхід до педагогічних явищ, психологічна

теорія про взаємозв’язки процесів навчання та розвитку [1]. Спира'

ючись на виділені методологічні положення, вчені виділяють цілий

ряд понять: процес інтеграціі, принцип інтеграцїї, інтеграційні

процеси, інтеграційний підхід, інтегроване навчання. Процесс

інтеграції може проходити як в системі, що склалася раніше так і в
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новій системі. Суть процесу інтеграції  — якісне перетворення все'

редині кожного елементу, що входить в систему. Принцип інтег'

рації визначає взаємозалежність всіх компонентів процесу навчан'

ня, всіх елементів системи, зв’язки між системами. Окреслений

принцип дає свободу вибору теми, змісту, засобів, які використову'

ються в організації навчання. Інтегрований підхід означає реаліза'

цію принципу інтеграції в будь'якому з компонентів педагогічного

процесу, що  забезпечує його цілісність та системність. Інтегра'

ційний процес — це процес становлення нової цілісності в резуль'

таті упорядкування, узгодження та об’єднання в просторі і часі

структур та функцій вже існуючих відкритих систем на кожному

з рівнів іхньої організації [2].

Ідея інтегрованого навчання в загальній педагогіці передбачає

досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної,

спроможної забезпечити кожній особі самостійно досягти тієї чи

іншої цілі, творчо самоутверджуватися у різних соціальних сферах.

В спеціальній (корекційній) педагогіці  підхід до інтеграції є

своєрідним.  Академік В. І Бондар визначає інтегроване навчання

як спільне навчання осіб з обмеженими можливостями здоров’я та

осіб, які не мають таких обмежень, шляхом створення спеціальних

умов для отримання освіти [3]. Перевагою інтегрованого навчання

є його практична спрямованість — надання можливості студенту

практичного застосування набутих знань.

Таким чином, в діяльності освітньої системи інтеграція діє як

засіб, що сприяє розвитку здібностей людини до системного мис'

лення при розв’язанні теоретичних і практичних завдань. Основна

цінність інтегрованих освітніх систем в тому, що вони забезпечують

у студентів значну свободу вибору освітнього маршруту: напрямів і

рівнів вищої освіти, а також ступені професійної підготовки. Інтег'

рація на сьогодні вважається необхідним дидактичним засобом, за

допомогою якого створюється цілісна картина світу.

Література
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК НОВА ВИМОГА 
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ  

Дрозд С. В.,
тьютор, викладач циклової комісії видавничої справи та редагування

Івано�Франківської філії Університету  «Україна»,
svitlanadrozd@mail.ru, 0966098167

На сьогодні рівень медіаграмотності є важливим виразником

формування світогляду кожного пересічного споживача масової

інформації, а отже, кожного представника інформаційного

суспільства. Тому орієнтуватись у медійному середовищі, вміти

відрізнити «чорне» від «білого», деструктивне від світоформуючого є

важливим обов’язком кожного, хто бере на себе відповідальність за

освіту і просвіту молоді, а особливо, молоді з особливими потребами. 

Медіаграмотність в сучасних умовах розвитку суспільства є не

тільки єдиноможливим засобом протидіяти маніпулятивному

впливу масової комунікації, а й у повній мірі використовувати

інновації у світі «колективного розуму» на благо розвитку людини

як соціального індивіда і повноцінного члена суспільства. У сві'

товій освітній системі спостерігається тенденція, коли виховання

молодих людей з особливими потребами у найбільшій мірі

здійснюється за посередництвом різноманітних комунікаційних

систем, зокрема можливостей мережі Інтернет. Часто студент'

інвалід залишається сам'на'сам із глобальною інформаційною

сіткою, з її перевагами і пересторогами. Підготувати його до мож'

ливих небезпек є важливим завданням фахівців із інклюзивної

освіти, зокрема тьюторів. З огляду на це виокремлюємо ті  нові вик'

лики, які виникають перед ними в умовах глобалізації та медіа'за'

силля. Сучасний медіа'підкований фахівець інклюзивної системи

освіти повинен:

– бути на «ти» із медіа'світом: світом книг, газет і журналів,

кінематографу, радіомовлення і телебачення, Інтернет'ресурсів,

CD'ROMів, DVD та Ipodів та вміти використовувати їх у діяльності,

спрямованій на інклюзію людей з особливими потребами своїй ть'

юторській 

– мати чітке усвідомлення цілісної картини сучасного інфор'

маційного світу мас'медіа, знання його специфіки, законів

функціонування тощо; 
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– бачити вирішення завдань сприйняття і наслідування осо'

бистістю з обмеженими можливостями усталених цінностей ко'

мунікативної сфери;

– бути готовим до мінливості інформаційного середовища та

готувати до них своїх підопічних;

– вміти інспірувати мислення студентів з особливими потреба'

ми задля їхньої самостійної адаптації в умовах інформатизації усіх

суспільних сфер;

– провокувати бажання у підопічних студентів до здорового са'

морозвитку;

– з допомогою і на матеріалі засобів масової інформації (медіа)

розвивати у них культуру спілкування, творчі, комунікативні здат'

ності, критичне мислення, вміння повноцінного сприйняття,

інтерпретації, аналізу й оцінки інформації, навчання найрізно'

манітнішим формам самовираження;

– вміти ставити під сумнів корисність інформаційних продуктів

медіа середовища, відкидати патогенні явища, власним експери'

ментом перевіряти доцільність використання комунікаційних

інновацій у роботі з студентами обмежених можливостей;

– бути взірцем медіаграмотної, медіакомпетентної особистості і

допомагати пристосовуватись своїм вихованцям до складних і су'

перечливих умов існування у сучасному інформаційному

суспільстві (займатись медіаосвітою і медіапросвітою). 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗІЇ 
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ

СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Дубинець О. І., 
д. т. н., проф., 
Стукота С. А., 
к. т. н., доц.., Університет «Україна»

Управління сучасним автомобілем є досить складним процесом

взаємодії водія, автомобіля, дороги та середовища (так звана систе'

ма ВАДС). Якість підготовки до застосування за призначенням всіх

перелічених складових суттєво впливає на кінцеву мету управління

— рух автомобіля.
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В сучасних умовах, коли автономні автомобілі ще тільки роз'

робляються і інколи представляються як концепти, головним в

системі ВАДС залишається водій. Основними складовими про'

фесійної підготовки водіїв є:

1. майстерність керування автомобілем, яку в загальному виг'

ляді можна представити як суму трьох груп навичок: базових нави'

чок керування автомобілем (посадка за кермом, пуск двигуна, по'

чаток руху, вмикання передач, гальмування тощо); навичок

орієнтації в дорожньому русі (вміння спостерігати за дорожньою

ситуацією, вибір швидкості і траєкторії руху, взаємодії з іншими

учасниками руху); навичок керування автомобілем в складних умо'

вах (навички водіння в складних дорожніх та погодних умовах, у

разі раптової поломки, а також в екстремальних умовах);

2. знання правил дорожнього руху;

3. знання конструкції і будови автомобіля, періодичності та

обсягів проведення технічного обслуговування і ремонту.

Професійна підготовка водіїв починається з навчання в авто'

мобільних школах та продовжується на протязі всього періоду

водіння автомобіля. Але визначальним в процесі формування та

закріплення всіх знань та особливо навичок водіння є саме навчан'

ня в автошколах.

На сучасному етапі в більшості автошкіл України навички

водіння відпрацьовуються на реальному автомобілі. При цьому

підготовка водіїв з інвалідів з обмеженими фізичними можливостя'

ми практично не ведеться через відсутність відповідно обладнаних

учбових автомобілів. Ефективною альтернативою такому авто'

мобілю є автомобільний тренажерний комплекс АТК.

Він складається з тренажера комп’ютеризованого легкового ав'

томобіля АТК'2 з ручним управлінням, автоматизованим робочим

місцем учня — АРМ — О та автоматизованим робочим місцем вик'

ладача — АРМ 'І. Кількість тренажерів та автоматизованих робочих

місць під керівництвом одного викладача може складати до 30 оди'

ниць.

Тренажер легкового автомобіля АТК'2 з ручним управлінням

призначений для формування початкових навичок водіння легко'

вого автомобіля з ручним управлінням водієм'інвалідом. Дозволяє

формувати навички управління автомобілем при виконанні групо'

вих вправ, формувати навички поведінки в аварійних та екстре'

мальних ситуаціях. Надає можливість інструктору моделювати
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різні доpожно — тpанспоpтні ситуації на екрані пристрою візу'

алізації безпосередньо в перебігу виконання вправи та здійснювати

контроль і оцінку якості сформованих практичних навичок та тео'

ретичних знань.

Основою автоматизованого робочого місця учня АРМ'О є нав'

чально' контролююча програма «Тutor», яка створена для навчання

і контролю знань з використанням бібліотеки авторських тестів і

навчальних матеріалів (файлів теорії, малюнків, відеофрагментів,

флеш роликів, аудио файлів, електронних інтерактивних плакатів,

віртуальних тренажерів).

Автоматизоване робоче місце викладача — АРМ'І дозволяє

здійснювати мультимедійну, інтерактивну підтримку лабораторно'

практичних робіт, підготовки водіїв відповідно до діючих навчаль'

них планів, програм і положень.

До складу комплексу входять сучасні мультимедійні контент'

бібліотеки: — електронні інтерактивні плакати по правилам до'

рожнього руху, будові автомобіля, контраварійній підготовці, на'

данню невідкладної медичної допомоги.

Застосування автомобільного тренажерного комплексу АТК в

навчальному процесі дозволяє здійснювати підготовку водіїв з об'

меженими фізичними можливостями значно ефективніше та еко'

номніше ніж на реальних автомобілях, застосовуючи останній тіль'

ки на останньому етапі підготовки, а саме закріплення всіх вже

набутих знань та навичок в реальних умовах руху.

ПОНЯТТЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ОСВІТИ ТА КОРОТКИЙ
ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ ЙОГО РОЗВИТКУ

Зубенко Антон Володимирович, Зубенко Катерина В’ячеславівна,
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково�
технічний університет імені академіка Юрія Бугая», 
Донбаський інститут техніки та менеджменту, 0502099295,
time1213@mail.ru (Зубенко А.В.), 0997126406 (Зубенко К. В.)

Проблема інтеграції і освіти дітей з обмеженими можливостями

сьогодні залишається однією з актуальних і суперечливих в світі.

У спеціальній (корекційній) педагогіці підхід до інтеграції глибоко

своєрідний. 
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У системі освіти, на усіх її ступенях інтеграція означає реальну,

а не декларовану можливість мінімально обмежувальної альтерна'

тиви для дітей, підлітків, молоді з проблемами в розвитку — нав'

чання або в спеціальній освітній установі, або, з рівними можли'

востями, в освітній установі загального вигляду, наприклад, в

установах загальної середньої освіти.

Сьогодні це вже світовий процес, в який залучені усі високороз'

винені країни. Такий підхід, як відзначають дослідники, до освіти

дітей з особливими потребами викликаний в житті безліччю при'

чин різного характеру. Сукупність їх можна позначити як соціальне

замовлення суспільства і держави, що досягли певного рівня еко'

номічного, культурного і правового розвитку. Інтеграція визна'

чається як закономірний етап розвитку системи спеціальної освіти,

пов’язаний у будь'якій країні світу, у тому числі і в Україні, з пере'

осмисленням суспільством і державою свого відношення до

інвалідів, з визнанням їх прав на надання рівних з іншими можли'

востей в різних сферах життя, включаючи освіту. У роботах про

інтеграцію дітей з відхиленнями в розвитку вводиться таке поняття,

як соціально'культурна інтеграція.

Високорозвинені країни західної Європи вже давно мають

досвід впровадження інклюзивної освіти.

В Італії в 2005 р. — більше 90 % дітей з особливими освітніми

потребами вчаться в масових школах.

У Великобританії в 2008 р. — більше 1,2 мільйонів дітей з особ'

ливими освітніми потребами успішно навчаються в загально'

освітніх школах.

Країни СНД теж досягли успіху в практиці інклюзивної освіти.

Вірменія має унікальний досвід впровадження інклюзивної освіти

на пострадянському просторі, оскільки розвиток цієї моделі відбу'

вається в умовах поєднання державної системи спеціальної освіти,

яка склалася ще в радянські часи, і одночасного інтенсивного роз'

витку інклюзивних шкіл, підтриманого Міністерством утворення

республіки за сприяння Дитячого фонду ООН(ЮНІСЕФ).

У 2007 році в Республіці Вірменія працювало 7 інклюзивних

шкіл.

Впродовж 2010'2012 рр. планується, що число шкіл, працю'

ючих як інклюзивні, досягне 150.

Таким чином, у сучасному світі інтеграція дітей з особливими

освітніми потребами до масових освітніх установ — це глобальний
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громадський процес, що стосується всіх високорозвинених країн.

Його основою є готовність суспільства і держави переосмислити

усю систему ставлення до інвалідів і осіб з обмеженими можливос'

тями здоров’я з метою реалізації їх прав на надання рівних з інши'

ми можливостей в різних сферах життя, включаючи освіту.

Нині необхідно привертати увагу громадськості до проблем

нерівних можливостей інвалідів при здобутті якісної  освіти. Таким

чином, в країні повинні створюватися умови для організації

освітнього процесу для дітей з обмеженими можливостями здо'

ров’я. Якісна організація освітнього процесу вимагає значних зу'

силь з боку всіх його учасників.

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 
В УНІВЕРСИТЕТІ «УКРАЇНА»

Кондратюк Наталія Володимирівна,
4 курс, Інститут економіки і менеджменту, 
спеціальність «Облік і аудит», тел. 0963522156, 
Науковий керівник: Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н.

На сьогоднішній день існує вже досить багато освітніх установ,

що перейшли на інклюзивну освіту. Одним із них є Відкритий

університет розвитку людини «Україна» — навчальний заклад

інтегрованого типу. 

В останні роки досить тісно постає питання інтеграції людей з

інвалідністю у навчальний процес ВНЗ України.  Як показує бага'

торічний досвід інтеграції студентів з інвалідністю в Університеті

«Україна» забезпечується вільний архітектурно'освітньо'ко'

мунікаційний простір, у якому люди з інвалідністю можуть безпеч'

но пересуватися, навчатися та спілкуватися. В університеті створе'

не і постійно вдосконалюється безбар’єрне середовище для

студентів із особливими потребами, завдяки якому діти'інваліди

можуть у комфортних умовах здобувати вищу освіту, розвиватися в

суспільно'політичному і культурному напрямку, почуватися не зай'

вими у суспільстві. 

Важливу роль в Університеті «Україна» відіграють також викла'

дачі. Успіхи студентів із інвалідністю залежать від розуміння їхніх

потреб, надання кваліфікованої допомоги, доброзичливості, людя'

ності та чуйності викладачів. Тому важливо щоб викладачі мали
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спеціальну підготовку для роботи зі студентами з особливими пот'

ребами. Тобто для забезпечення ефективної роботи викладачів в

інтегрованих групах необхідно організувати курси для підвищення

їх кваліфікації. 

Ще однієї перевагою нашого університету є наявність власного

Науково'практичного центру інклюзивних та реабілітаційних тех'

нологій, в якому здійснюється діагностування і профілактичне

лікування студентів і співробітників. До складу Центру входять

кабінет лікувальної фізкультури, масажний кабінет, лабораторія

фізіотерапевтичних методів впливу, кабінет електролікування,

кабінет функціональної діагностики.

Також Університет «Україна» приділяє велику увагу розвитку

студентського спорту. В університеті щорічно проводяться окремі

спартакіади серед студентів та студентів із особливими потребами

на рівні кафедр, факультетів, навчальних закладів (філій, інсти'

тутів) та всього університету. У 2004 році університет започаткував

Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів'інвалідів. Щорічно

близько 100 спортсменів із вадами зору, слуху та ураженнями опор'

но'рухового апарату з 25 вищих навчальних закладів України бе'

руть участь у цих змаганнях. Студенти університету також беруть

участь у Паралімпійських та Дефлімпійських Іграх, Чемпіонатах

світу та Європи з різних видів спорту і показують на них найвищі

результати. 

9 жовтня 2012 року відбувся Всеукраїнський семінар'практи'

кум «Особливості формування інклюзивного освітнього середо'

вища у загальноосвітньому навчальному закладі» на базі Полтав'

ського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ім. М. В. Остроградського та загальноосвітньої школи І'ІІІ сту'

пенів № 19, спеціалізованого навчально'виховного комплексу

№ 26 «Перші кроки». 

Під час заходу обговорювалися питання щодо визначення

шляхів формування інклюзивного освітнього середовища для дітей

з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього

навчального закладу та підготовки педагогічних кадрів до роботи в

умовах інклюзії. У семінарі взяли участь керівники, методисти

структурних підрозділів інститутів післядипломної педагогічної

освіти, які займаються питаннями науково'методичного забезпе'

чення навчання дітей з особливими потребами та впровадженням

інклюзивного навчання.
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У рекомендаціях семінару визначено шляхи покращення якості

освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зокре'

ма: створення електронного банку перспективного педагогічного

досвіду з проблем інклюзивного навчання, здійснення інфор'

маційно'роз’яснювальної роботи серед учасників навчально'ви'

ховного процесу з питань упровадження інклюзивного та інтегро'

ваного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах,

забезпечення психолого'педагогічного супроводу навчальних зак'

ладів з інклюзивним навчанням.

РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Конуш  Надія Анатоліївна,
Інститут економіки і менеджменту, 
5 курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н., 

Традиційним  для  української   культури  є етичне, гуманне, ми'

лосердне, толерантне ставлення до людей, які потребують особли'

вої уваги внаслідок інвалідності або відхилень у фізичному чи розу'

мовому розвитку. На жаль, в Україні історично склалася ситуація,

за якої ця категорія людей протягом довготривалого часу залишала'

ся соціально незахищеною і, навіть, певною мірою ізольованою від

соціуму, а відкрите обговорення проблем стосовно інвалідності бу'

ло непопулярним у суспільстві.  Люди, що потребують соціального

захисту, деякою мірою ізольовані від суспільства і позбавлені мож'

ливості вести повноцінний спосіб життя у відкритому середовищі,

яке аж ніяк не відповідає їхнім особливим потребам, зокрема у

створенні безбар’єрної інфраструктури, забезпеченні без перешкод

доступу до інформації, професійного навчання, комунікації.  

Одним із важливих завдань у роботі з цією категорією осіб є

формування життєвого досвіду людей з обмеженими психофізич'

ними можливостями, задоволення їх особливих потреб у соціаль'

них взаємовідносинах і спілкуванні, доступі до інформації і

об’єктів оточення, та матеріальних цінностей. Соціально'побутова

реабілітація — система медичних, професійних, соціальних заходів,

спрямованих на надання особам, які перебувають у складних

життєвих обставинах, допомоги у відновленні ними порушених
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функцій організму, компенсації обмежень життєдіяльності та

підтриманні оптимального фізичного, інтелектуального, психічно'

го, соціального рівнів та якості для досягнення соціальної і ма'

теріальної незалежності, соціально'професійної адаптації та інтег'

рації в суспільство. Велику роль у цьому процесі відіграє

реабілітаційна педагогіка. 

Зусилля педагогів перед усім спрямовується на створення ком'

фортних умов, сприятливого психологічного клімату в стаціонар'

них інтернатних установах та закладах, у реабілітаційних установах,

в установах та закладах денного перебування, в установах та закла'

дах тимчасового або постійного перебування, у територіальних

центрах соціального обслуговування, в інших закладах соціальної

підтримки (догляду) організацію гуманістичних взаємовідносин,

забезпечення оптимального режиму навчання, праці, дозвілля і

відпочинку. Реалії сьогодення України свідчать: серед людей з особ'

ливими потребами — безліч активних і творчих людей. Однак їм не

вистачає поінформованості, організуючої сили і професіоналізму,

щоб втілити свої ідеї в життя. 

Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів «Спілка

онкоінвалідів» — (Центр психофізичної реабілітації дітей) стала

першою громадською організацією інвалідів, що вирішила залучи'

ти дітей — інвалідів до участі у грі «Одіссея кмітливості». «Одіссея

кмітливості» для дітей з обмеженими можливостями — це мож'

ливість не тільки розвинути свої вміння, навички або ж таланти,

але і чудова нагода довести, в першу чергу собі, що вони живуть

повноцінним життям. Таким дітям набагато важче пристосовува'

тись до життя, вчитись, виконувати будь — яку роботу, але ще

ціннішим є результат, якого ці діти досягають. «Одіссея кмітли'

вості» може стати одним із не багатьох приводів забути про хворо'

бу, перемогти її. Доброю традицією є й участь соціальних

працівників в організації та проведенні заходів з нагоди різно'

манітних свят. Відділення фінансують проведення конкурсів твор'

чих робіт, фестивалів («Повір у себе», «Натхнення», «Сузір’я надії»,

«Самоцвіти»), зустрічі, благодійні акції, мистецько'спортивні свя'

та, змагання, спартакіади, дитячі ранки тощо. Все це свідчить не

тільки про величезне прагнення багатьох людей з обмеженими

фізичними можливостями завдяки власній силі духу, наполегли'

вості і цілеспрямованості подолати власну неміч, а й про те, що

держава їх у цій боротьбі за повноцінне життя не полишає наприз'
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воляще. Чим живить надії, добрі почуття і соціальний оптимізм не

тільки самих інвалідів, а всього суспільства, усіх, кому не байдуже,

які принципи співжиття культивуються й утверджуються у ньому

нині.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРУ З ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
В КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Ленів Зоряна Павлівна,
к. пед. н., доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки 
Львівського національного університету імені Івана Франка,
(0322)756540, lzoryana@ukr.net

Сучасною світовою тенденцією є прагнення суспільства до

інтегрування осіб з особливостями психофізичного розвитку у

соціум. Не осторонь і наша держава. Враховуючи потреби таких

осіб, в Україні здійснюється поступове оновлення та вдосконален'

ня нормативно'правової бази, готуються відповідні спеціалісти,

поширюється достовірна інформація серед населення, проводяться

тематичні наукові конференції [4, 6]. 

Базовими для освіти сьогодення є принципи гуманізму,  дитино'

центризму та свободи вибору, що підсилюються індивідуально'ди'

ференційованими та особистісно орієнтованими підходами в нав'

чанні та вихованні осіб з інвалідністю. Тому однією із домінантних

тенденцій у світі, загалом, і в Україні, зокрема, є запровадження

(інтегративної) інклюзивної форми навчання (В. І. Бондар,

А. А. Колупаєва, В. М. Синьов, А. Г. Шевцов, М. К. Шеремет та ін.). 

Сьогодні в справі поширення інклюзії маємо чималі результа'

ти — регламентування нормативнро'правовими актами, кон'

солідація зусиль громадських організацій, органів управління та

наукових інституцій, можливість висвітлення проблем особливих

людей у засобах Мас'медіа, розробка дистанційної форми навчан'

ня для студентів з інвалідністю, розгортання міжнародної проект'

ної діяльності, збагачення наукового доробку, запровадження

різноманітних інноваційних  технологій, а також відкриття інклю'

зивних ресурсних центрів [2, 3, 5]. Так з вересня 2010 року в

Львівському національному університеті імені Івана Франка розпо'

чав діяльність Ресірсний центр з інклюзивної освіти. 
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Основні напрями діяльності Центру:
1. Інформаційно�координаційний. Патронат студентів з особли'

вими потребами, що навчаються в університеті (проведення анке'

тування, соціологічних опитувань, психолого'педагогічний суп'

ровід, корекційно'реабілітаційна допомога, адаптація вступних

випробувань для абітурієнтів з особливими потребами, допомога в

оцінюванні знань, адаптація навчальних програм, консультування

студентів, батьків, викладачів, соціальна допомога, забезпечення

працевлаштуванням). 

2. Науково�просвітницький. Розвиток академічного середовища

для формування філософії інклюзії (узагальнення світового та

європейського досвіду організації інклюзивного навчання, популя'

ризація головних засад філософії інклюзії, вивчення світового та

вітчизняного законодавства, впровадження спецкурсів у навчаль'

ний процес, проведення семінарів'тренінгів для викладачів і

співробітників,  настановчих інструктажів перед проходженням

студентами педагогічної практики, розробка науково'методичного

забезпечення,  організація та проведення наукових  досліджень з

питань інклюзії); 

3. Громадсько�консолідаційний. Співпраця з регіональним ресу'

рсним центром, з Центром моніторингу Університету, з науково'

дослідним центром інклюзивної освіти Інституту корекційної

педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова, з загально'

освітніми та спеціальними  школами, дошкільними навчальними

закладами, навчально'реабілітаційними центрами, медичними та

психотерапевтичними центрами, та громадськими організаціями,

консолідація зусиль [3].

Отже, інклюзивна освіта є надзвичайно важливою для нашої

країни в контексті визначених приорітетів майбутнього світоуст'

рою, адже вона дає молодим людям основне — свободу вибору

освітньої траєкторії. Сучасні науковці та практики різних галузей

знань своєю діяльністю намагаються спільно будувати в Україні не

«стихійну», а науково обгрунтовану та соціально виправдану

інклюзію. Ну цьому шляху ще досі гостро актуальними залишають'

ся проблеми підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів,

розробки навчально'методичного забезпечення, процедур ранньої

діагностики та корекції, соціальної реабілітації та надання освітніх

послуг, здійнюючи міждисциплінарний комплексний і компе'

тентнісний підходи у всіх ланках освіти, а також подальшого
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працевлаштування  й соціально'психологічного супроводу осіб із

особливими потребами [1, 4, 5, 6].
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Вищий навчальний заклад — це складна педагогічна система,

результати роботи якої можна оцінити по тому, як адаптуються її

випускники в умовах практичної роботи та наскільки успішно вони
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можуть вирішувати багаточисельні професійні задачі. Кваліфікова'

ний спеціаліст повинен мати не тільки великий запас знань, а й

вміти користуватися дослідницькими методами, самостійно

вирішувати виникаючі професійні завдання. Питання формування

професійно компетентного спеціаліста широко обговорюються в

пресі, але незважаючи на це залишаються не до кінця вирішеними.

Модель спеціаліста повинна відповідати вимогам конкретного

соціального часу. Новий соціальний час потребує адекватної моделі

спеціаліста, на перший план виходить підготовка інженерів та

спеціалістів для високотехнологічних галузей економіки, так як за

цими галузями майбутнє, соціальний прогрес. Нові інженерні кад'

ри повинні мати компетенції, які дозволять їм швидко та про'

фесійно вирішувати завдання, пов’язані з розвитком суспільства як

в найближчий час так і в майбутньому. Адже важливою метою

підготовки студентів є формування в них готовності до виконання

своїх професійних обов’язків.

Для стратегії розвитку національної освіти характерне зростан'

ня уваги до особистості студента, максимального розкриття його

потенціалу, інтелектуального розвитку, що забезпечує пріори'

тетність розвитку особи. На будь'яку діяльність особистості прямо

або опосередковано впливають зовнішні фактори. Деякі є суттєви'

ми, інші мають незначний вплив, сила впливу таких факторів зале'

жить від того, які саме риси властиві індивіду, які він має здібності

і характер, якими моральними нормами керується в житті. 

Основою функціонування вищої освіти є державні освітні стан'

дарти, обов’язкові для всіх студентів незалежно від їх фізичного

стану. Саме за такого підходу до навчання люди з обмеженими

фізичними можливостями можуть стати професіоналами та бути

конкурентоспроможними на ринку праці. Про проблеми інтегру'

вання людей з інвалідністю в суспільстві наголошується в Консти'

туції України, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту»,

«Про основи соціальної захищеності інвалідів України». Є Поста'

нова Кабінету Міністрів України «Про комплексну програму

розв’язання проблем інвалідності» (1992 р.).

В умовах сучасного світу важливе місце займає проблема вихо'

вання та навчання особистості дітей з обмеженими фізичними

можливостями, в яких особливі освітні потреби. В суспільстві всі

люди рівні — це факт, але особливої уваги потребує проблема роз'

витку особистості осіб з інвалідністю. Великий вклад в розвиток
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системи навчання та виховання дітей з порушеннями в розвитку

внесли В. М. Бехтерев, П. П. Блонський, Л. С. Виготський,

М. С. Певзнер та ін. Перед вищою школою поставлено завдання

підготовки спеціалістів знаючих, мислячих, здатних самостійно та

швидко орієнтуватися в постійно змінних економічних та техно'

логічних умовах, тих, хто буде нестандартно мислити, працювати в

командні та з командою, тих, хто володіє новою інноваційною

культурою. 

ОСОБИСТІСНО&ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ 

ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ:

І. САМОСТІЙНА РОБОТА

Лукашенко Тетяна Федорівна,
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій 
Інженерно�технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корпус 1, тел. 424�94�33
е�mail: taniainst@gmail.com
В. В. Малишев, 
док. техн. наук, професор, науковий керівник

Під час нашого дослідження для роботи зі студентами з інвалід'

ністю ми використовували індивідуальне навчання, дистанційне, а

також самостійну роботу студентів. В Університеті «Україна» при

відділі спеціальних технологій навчання створений Центр са'

мостійної роботи студентів з особливими потребами (Центр).

Центр обладнано комп’ютерами, принтером, сканером, ксерок'

сом, телевізором, музичним центром, Брайлівською друкарською

машинкою, диктофонами. Все це стало можливим завдяки грантам

від Міжнародного Жіночого Клубу м. Києва, Корпусу Миру

(США) та спонсорській допомозі приватних осіб. 

Формуванню пізнавальної активності студентів сприяє їх са'

мостійна робота, спрямована на поглиблення, осмислення, розши'

рення знань по програмі, формування відповідних компетентнос'

тей, в даному випадку, екологічної компетентності в процесі

вивчення спецкурсу «Екохімія». Під час самостійних досліджень

студенти набувають досвід пошукової діяльності, навички ана'

літичної роботи, оволодівають елементами творчості. В самому по'
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нятті «самостійна робота студента» досі не має єдиного підходу. Ряд

дослідників під самостійною роботою розуміє активну творчу робо'

ту студента, в основі якої лежать його вміння самостійно мислити,

здатність орієнтуватися в новій ситуації, самому бачити проблеми,

ставити нові завдання та знаходити підходи до їх вирішення. 

Самостійна робота тісно пов’язана з самоосвітою, самовихо'

ванням, самоаналізом, самоконтролем, самоакрекдитуванням і

самоудосконаленням. Самостійна робота студентів з обмеженими

фізичними можливостями включає забезпечення технічними засо'

бами, навчальною, довідковою та методичною літературою, консу'

льтаціями викладачів. Дидактичне забезпечення повинно забезпе'

чувати оптимальні умови для самостійної навчально'пізнавальної

діяльності студентів. У Центрі Університету «Україна» обладнано

робочі місця для студентів з вадами слуху, зору, опорно'рухового

апарату, створено спеціалізовану навчальну бібліотеку, є доступ до

мережі Інтернет. Для тих, хто не володіє комп’ютером функціону'

ють комп’ютерні курси, також є курси комп’ютерної грамотності

для незрячих студентів за методикою комп’ютерної школи «Вікно в

світ». Під час навчання студентів майбутніх інженерів'хіміків зас'

тосовується альтернативна бібліотека (медіатека) — зібрання

навчальної літератури, підручників, посібників, конспектів лекцій,

довідників, методичного та ілюстративного матеріалу, які представ'

лені у формі, адаптованій до потреб студентів з особливими потре'

бами. Навчальний посібник «Екохімія» використовується в інтег'

рованих групах для студентів денної та заочної форм навчання,

дистанційної та самостійної форм навчання. Питання для самоко'

нтролю та інтерактивні види семінарських занять (дискусії, рефе'

ративні повідомлення, аналіз інформації ЗМІ тощо) дозволяють

самостійно оволодівати матеріалом, викладеним у посібнику.

В межах самостійного вивчення дисципліни передбачені консуль'

тації, які можуть бути індивідуальними або груповими. Такі кон'

сультації дають змогу студентам частіше зустрічатися з викладачем

та з іншими студентами, вони надають можливість більш детально'

го обговорення навчального матеріалу і тому сприяють більш гли'

бокому його засвоєнню.

У процесі формування екологічної компетентності майбутніх

інженерів хімічних спеціальностей можливим є використання

різних видів самостійної пізнавальної діяльності. Наприклад це мо'

жуть бути: робота студентів з навчальною літературою, різними
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посібниками; реферати; повідомлення; письмові самостійні робо'

ти; лабораторні та практичні роботи; індивідуальні звіти про вико'

нану роботу; написання екологічного розділу в роботах різного

рівня; виконання розрахункових робіт; участь у наукових дослі'

дженнях.

ОСОБИСТІСНО&ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ 

ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ:

ІІ. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Лукашенко Тетяна Федорівна
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій 
Інженерно�технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корпус 1, тел. 424�94�33
е�mail: taniainst@gmail.com
В. В. Малишев, 
док. техн. наук, професор, науковий керівник

Технологія дистанційного навчання — це сукупність форм, ме'

тодів та засобів взаємодії педагога зі студентом в процесі са'

мостійного, але контролюємого засвоєння ним певного масиву

знань. В якості засобів дистанційного навчання виступає весь

діапазон існуючих комунікаційних ресурсів для доступу до змісту,

акумульованому в спеціальних курсах та модулях, призначених для

дистанційного навчання. У нашій країні право на здійснення дис'

танційної освіти офіційно було надано Університету «Україна».

В Університеті «Україна» важливе значення надається виконанню

Програми створення та впровадження системи дистанційного нав'

чання громадян, які мають обмежені можливості пересування до

інтегрованих центрів навчання, затвердженої спільним наказом

Міністерства освіти і науки та Академії педагогічних наук України

від 2 липня 2003 року № 432/36 «Про проведення педагогічного

експерименту з дистанційної форми навчання в регіонах України»

й наказів Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2005 ро'

ку № 387 «Про продовження педагогічного експерименту з дис'

танційного навчання», від 25 липня 2006 року № 559 «Про продов'

ження експерименту з дистанційного навчання». Однією з цілей
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цієї програми є створення рівних умов на здобуття вищої освіти

осіб, які мають медичні обмеження. 

Мета розвитку дистанційного навчання в світі — дати мож'

ливість кожному в будь'якому місці вивчати програму будь'якого

коледжу або університету. Це передбачає перехід від концепції

фізичного переміщення студентів із регіону в регіон до концепції

мобільних ідей, знань та навчання за допомогою обміну освітніми

ресурсами. Саме така мобільність дає можливість студентам з обме'

женими фізичними можливостями опановувати навчальні курси. 

У дистанційному навчанні критерієм оцінювання засвоєння

курсу є здатність студента показати, яким чином отримані знання

можуть бути реалізовані на практиці. Тому наш навчальний курс

з «Екохімії» розроблено так, щоб студент не тільки запам’ятав і

відтворив інформацію, скільки отримав знання, які будуть

пов’язані з подальшою професійною діяльністю. В процесі дис'

танційного навчання значна увага приділяється не традиційному

семестровому контролю, а комбінації видів навчальної діяльності

прикладного характеру для того, щоб студент не просто вивчав

текст, а й творчо засвоював запропонований матеріал. Під час вив'

чення курсу з «Екохімії» за допомогою дистанційної форми навчан'

ня ми пропонуємо тести, вирішення завдань, виконання письмо'

вих робіт, участь у дискусіях, а також проходження серії

контрольних заходів. 

Так одне з занять ми пропонуємо провести у вигляді навчання

студентів за допомогою 9 кейсів. Кейси (опис ситуації) з хімічних

властивостей озону, терміна «озонова діра», її дослідження, про'

цесів утворення і розподілу озону в стратосфері, сучасного стану

проблеми «озонової діри», основних питань та проблем «озонової

діри», нових поглядів на проблему буде надано студентам напере'

додні семінару. Зміст цих кейсів буде наведено. Окремий кейс на'

дається групі студентів із 2'3 осіб, колективно ними обговорюєть'

ся. Від кожної групи виступають студенти із короткими

повідомленнями. При цьому враховується думка своїх колег. Вик'

ладач, не нав’язуючи свої підходи, координує хід обговорення,

спрямовуючи на вирішення конкретно поставлених завдань.

інклюзії людей Секція І
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ОСОБИСТІСНО&ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ 

ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ:

ІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Лукашенко Тетяна Федорівна
Інженерно�технологічний інститут Університету «Україна»
тел. 424�94�33, е�mail: taniainst@gmail.com
В.В. Малишев,
док. техн. наук, професор, науковий керівник

Традиційно у навчальному процесі нашої країни домінують

класно'урочні форми навчання. Але при навчанні студентів з обме'

женими фізичними можливостями було б доцільно застосовувати

індивідуальне навчання, особливо у викладанні фахових дис'

циплін. При індивідуальному навчанні дуже важливо дотримува'

тись принципу рівноправності, свободи вибору, співробітництва та

співтворчості, відповідальності, значущості та обов’язковим має

бути момент допомоги студенту в організації його праці.

Для кожного студента складається індивідуальний графік вив'

чення навчального курсу із зазначенням термінів виконання конт'

рольних робіт. Студент сам обирає необхідний чи доступний йому

темп навчання, якщо він не встиг або не зміг через проблеми зі здо'

ров’ям своєчасно скласти іспит, йому надається можливість спро'

бувати ще раз. Сутність індивідуального підходу полягає в тому,

щоб у вивченні навчальної дисципліни відштовхуватись від по'

тенційних можливостей студента, враховувати його можливості,

які необхідно розвивати, удосконалювати. 

Також при вивченні фахових дисциплін ми пропонуємо студен'

там індивідуальні домашні завдання. Так студент після вивчення

кожної з тем, які включають екохімію металів та неметалів, аналізує

вплив елементів на організм людини та рослин, їх токсичну дію та

гранично допустимі концентрації, аналізує як можна уникнути не'

бажаних наслідків отруєння речовинами, що дуже важливо в його

подальшій діяльності як фахівця. Відповіді на такі питання як: «Як

запобігти забрудненню довкілля Ванадієм при використанні як

енергоносіїв вугілля, нафти, нафтопродуктів, відходів мета'

лургійних підприємств?» або «Чому Силіцій уважають основою

структурного матеріалу рослинних і тваринних організмів? До'
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ведіть це.» вимагають глибоких знань з курсу, що сприяє формуван'

ню екологічної компетентності студентів.

Сутність індивідуального підходу полягає в тому, щоб у системі

освіти йти не від навчальної дисципліни до студента, а від нього до

навчального предмета, йти від тих можливостей, які є в студентові;

вчити його з урахуванням потенційних можливостей, які необхідно

розвивати, удосконалювати, збагачувати.

НЕОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІСПАНІЇ

Макарчук М. П.,
начальник відділу організації наукової діяльності 

науково�дослідної частини Університету «Україна»

Людина в інвалідній колясці, що переїжджає дорогу на зелений

сигнал світлофора, почуває себе цілком комфортно навіть у годину

пік. Вона не має потреби в сторонній допомозі й тоді, коли йому

потрібно потрапити в магазин, банк або кав’ярню. Нарешті, без

особливих проблем інвалід пересувається в автобусі й метро. Але,

мабуть, найбільше враження справляють сліпі та люди із слабким

зором, які самостійно, упевнено й швидко переміщаються по вули'

цях, і тільки спеціальна паличка в руках видає їх проблему оточую'

чим. Таке життя людей з обмеженими можливостями в Мадриді,

Барселоні й інших іспанських містах, прекрасно адаптоване для

повноцінного життя людей з особливими потребами.

Проблемами людей з обмеженими можливостями в Іспанії зай'

мається Міністерство охорони здоров’я й соціального захисту.

Співробітники мінздраву ретельно стежать за дотриманням прав

інвалідів, виплатою їм соціальних допомог і пенсій, своєчасним на'

данням медичної допомоги, організацією відпочинку й реабілітації.

Ще більш пильно стежать за правами інвалідів (аж до відстоювання

їх у судах) різні громадські організації. Найбільша з них — Іспансь'

кий комітет представників людей з обмеженими можливостями

(CERMI), у якому перебувають в цей час більше 3,8 млн. чоловік.

Людей з обмеженими можливостями в Іспанії, так само як й в

інших країнах Європи, інвалідами давно не називають. Якщо хтось

випадково або навмисне назве людину з обмеженими можливостя'

ми інвалідом або калікою (в іспанській мові є кілька синонімів), він
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сильно ризикує не тільки своєю репутацією, але й грішми — за та'

ку образу на нього подадуть у суд і сто відсотково виграють.

В офіційній практиці й побуті в Іспанії для позначення інвалідності

вживається інше слово — «діскапасідад» (discapacidad).

Громадський транспорт у Мадриді повністю пристосований для

потреб людей на протезах, в інвалідній колясці й всіх тих, хто має

якісь проблеми зі здоров’ям і фізичні обмеження для пересування.

Більшість станцій столичного метрополітену обладнані ліфтами

для спуска й підйому, а зручні пандуси тут взагалі в порядку речей.

Причому ліфт, як правило, доставляє пасажирів прямо на платфор'

му — до початку або хвоста поїзда. Справа в тому, що спеціальні

місця для інвалідних колясок передбачені у всіх метропоїздах у пер'

шому й останньому вагонах. Підземка Барселони, що набагато

менша мадридської, також адаптована під потреби людей з обме'

женнями.

Незважаючи на те що переустаткування станцій обходиться

дуже дорого владі, навіть у важкі кризові часи цю соціал«Аточа»

й «Чамартін»), у всіх чотирьох терміналах мадридського аеропорту

«Барахас» також є все необхідне для інвалідів, у тому числі певні

сервіси — супровід на реєстрацію й на посадку, інформаційна й ме'

дична допомога, реєстрація на авіарейс або поїзд. До речі, на посад'

ку людей з обмеженими можливостями завжди запрошують пер'

шими.

Автобуси з обов’язковими висувними пандусами для візочни'

ків, мам з маленькими дітьми й всіх тих, для кого сходи представ'

ляють непереборну перешкоду. Ніхто з пасажирів не обурюється —

всі терпеливо й з розумінням чекають, поки автоматичний пандус

повільно виїжджає, потім людина по ньому «вантажиться» в авто'

бус, після чого пандус також повільно вбирається назад у підлогу

транспортного засобу. У міських автобусах є не тільки місця для ди'

тячих й інвалідних колясок, але навіть спеціальні високі дитячі

сидіння для малят до 3'4 років. На такий «трон» можна водрузити

дитини, пристебнути його ременями безпеки й спокійно подоро'

жувати.

Люди з обмеженими можливостями не сидять тут у чотирьох

стінах будинку, а беруть активну участь у суспільному й культурно'

му житті. У кіно, театрах, музеях для них і тих, хто їх супроводжує,

передбачені істотні знижки (50% і більше) на вхідні квитки. Навіть

на вхід у парки атракціонів і розваг (у тому числі в «Портавентура»
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у Каталонії, у парк атракціонів Мадрида) для них діють спеціальні

тарифи.

Для того щоб відправитися в музей, наприклад в «Прадо»,

зовсім не обов’язково брати із собою інвалідну коляску. Родичі або

друзі довозять людину з обмеженими можливостями до місця приз'

начення на машині, а в музеї беруть безкоштовно коляску на увесь

час екскурсії. Для дорослих і дітей, що мають проблеми зі здо'

ров’ям, великі музеї постійно організують спеціальні безкоштовні

екскурсії, майстрів'класи й заняття в студіях.

Спеціальну спортивну інфраструктуру почали розвивати після

Олімпійських і Паралімпійських ігор у Барселоні в 1992 році. Бри'

танські компанії, що пропонують тури в Іспанію для людей з обме'

женими можливостями, визнали Барселону одним із кращих ту'

ристичних напрямків у світі із цього погляду. Недавно був

створений сайт «Доступний туризм», де можна знайти вичерпну

інформацію про такі можливості для відпочинку в Каталонії, а це

19 турнапрямків. Цікаво, що технічно сайт зроблений таким чи'

ном, що більшість його користувачів, у тому числі погано бачать,

можуть без сторонньої допомоги мати повний доступ до інфор'

мації. «Доступність» досягається за рахунок більше контрастного

зображення, спеціальних пристосувань для полегшення читання

з екрана, аудіоматеріалам. Тут інформація доступна на шести мо'

вах: каталонському, іспанському, англійському, французькому,

італійському й німецькому.

ПСИХОЛОГО&ПЕДАГОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Махінов В. М.,
Професор кафедри теорії та практики перекладу 

Інституту філології та масових комунікацій, 
kiev.viktor@gmail.com

Мовна особистість — це система, яка виникає в суспільстві і

розвивається, грунтуючись на здатності вираження і закріплення

соціальних відносин і взаємодій. Вона — умова і продукт культури.

Мовне спілкування формує певні мовні спільноти, пов’язані між
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собою особливою комунікацією, в яких мова може виконувати

різні функції. Мовний потенціал суспільства формує особистість, а

тому їх можна розглядати як дві системи, що живуть і функціону'

ють у відповідності з потребами і законами суспільства.

Соціокультурні особливості мовної особистості як проблема

навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середо'

вищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів цікавили

багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Сучасні вчені, звертаю'

чись до означеної проблеми, прагнуть досліджувати взаємний

детермінізм соціальних, культурних і мовних факторів у суспільстві,

аналізуючи ті чи інші кореляції між соціокультурними і мовними

структурами на широкому географічному й історичному просторі. 

Мовна особистість — це особистість, охарактеризована з боку

впливу засвоєної нею мовної культури на її особистісні якості та

соціально'культурну ефективність її діяльності як суб’єкта суспіль'

них відносин. Цій особистості, за її функціональною природою,

мають бути притаманні якості'характеристики, здатні позитивно

впливати на процес соціально'культурної трансформації:

• мовна відкритість і доступність — націленість на спілкування

і прагнення передати ідеї і цінності іншим соціальним агентам;

• соціально'діяльнісна спрямованість, пов’язана з інтен'

сивністю трансформаційних процесів і забезпеченням необхідної

динаміки особистісних змін;

• адаптивно'акумулююча характеристика як мовний механізм

забезпечення пристосування до умов суспільства, що трансфор'

мується;

• соціально'культурна пізнавальна мотивація, що пов’язується

з прагненням «розкодувати» світ і сформувати його індивідуальну

мовну модель;

• мисленнєва індивідуалізація світу як особистісно'мовна сти'

муляція пізнання та формування стилю мислення, який відповідає

специфіці духовного світу мовної особистості;

• культурно'репрезентативна якісна визначеність мовної осо'

бистості, яка знаходить вияв в утвердженні своєї етнічно'націона'

льної та культурно'групової приналежності й вираженні її в різно'

му стилі мовлення в різних соціальних сферах (політиці, моралі

тощо);

• естетико'мовний профіль особистості як цілісний вияв її бут'

тя у світі, утвердження її особистісного естетичного світу.
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Особливо важливо підкреслити зв’язок мовної особистості, яка,

як за своєю природою, так і соціально'функціонально, пов’язана з

ментальністю. Як підкреслюють дослідники, «мова регламентує

ментальність», а «ментальність регламентує мову, точно так прояв'

ляючи (і реалізуючи) себе в інших мовах — невербальних засобах

вираження думки і почуття — від міміки і жестів, обрядів і ритуалів

до танцю, живопису і архітектури» [5, с. 32].

В період соціокультурної трансформації відбувається значна

зміна соціокультурної реальності, а з нею і соціолінгвістичної ре'

альності та мовної практики, яка супроводжується зміною лексич'

ного складу мови за рахунок як введення нових слів і понять, так

і скорочення неактуальної лексики. Соціолінгвістика в умовах

трансформації самої форми соціальної і повсякденної комунікації,

пов’язаної з формуванням нових елементів соціальної структури,

покликана вивчати специфіку тезаурусу і мовної практики нових

соціальних груп та їх перетворення в традиційні класи і групи з вра'

хуванням флуктуації мовного середовища та його інтегруючих

і дезінтегруючих тенденцій.

Відзнака консолідуючої та інтегруючої функції мови в тому, що

консолідуюча — то природна функція, яку мова виконує «в ході

етнічної консолідації, коли кілька етнолінгвістичних спільнот зли'

ваються в більшу, і коли мова тієї з них, яка відіграє роль центру,

вузла етнічної консолідації, засвоюється іншими, а інтегруюча — це

штучна функція, яка виникає в результаті свідомих дій суспільства

чи держави, спрямованих на поширення мови, необхідної для

міжнаціонального спілкування» .

ПРОБЛЕМИ  ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ, 
ЯКІ МАЮТЬ  ОСОБЛИВІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ 

Мірян А. М., Авраменко А. О.,
ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», кафедра розвитку людини

e�mail:  aaahelic@mksat.net 

За даними ООН в світі налічується більше 650 мільйонів чоловік

з обмеженими можливостями, що становить близько 10% населен'

ня планети. Проблема інвалідності в Україні залишається однією з

найбільш складних і гострих на сьогоднішній день. Із загальної

кількості населення 45800000 чоловік 2,7 мільйона це люди, які
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потребують піклування, розумінні і духовної підтримки [2].

Інтеграція в суспільство осіб з обмеженими можливостями, їх

соціальний захист, психолого'педагогічна підтримка є одним з

найбільш актуальних і пріоритетних напрямків політики кожної

розвиненої країни світу в соціальній сфері, оскільки ставлення до

людини з інвалідністю багато в чому є показником рівня цивілізо'

ваності демократичного устрою держави. Розробка і прийняття

цілої низки законів в Україні запустили в дію нові схеми вирішення

проблем інвалідності. Значні зміни зазнали підходи до освітньої

сфери дітей з інвалідністю [1].

Як відомо, в Україні з 2008 року за фінансової підтримки Ка'

надського агентства з міжнародного розвитку (СIDA) реалізується

проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами». Йо'

го мета — створити в загальноосвітніх школах умови для реалізації

в них потреб усіх учнів, як обдарованих, так і мають обмежені

фізичні можливості або особливі освітні потреби (ООП). Ключо'

вим принципом інклюзивного навчання є спільне навчання і вихо'

вання дітей різних розумових і фізичних можливостей у закладах

освіти. За останні роки в Україні на державному та республікансь'

кому рівнях відбувається інтенсивний розвиток законодавчої бази

для підтримки дітей з ООП.

Як показує практика, школи, де впроваджується інклюзивна

освіта, вчать здорових дітей бути толерантними, уважними і чуйни'

ми по відношенню до однолітків з ООП, однак  існує ще багато пи'

тань, які вимагають свого вирішення вже зараз. Серед них — питан'

ня доступності навчальних закладів, адже вартість одного пандуса,

що відповідає всім санітарно'гігієнічним вимогам, становить

близько 100 тисяч гривень, не кажучи вже про установку ліфтів,

підйомників всередині будівель, переобладнанні дверних прорізів

та сходових кліток, наявності спеціально обладнаних санітарних

кімнат і т.д. 

Проблемою також є недостатня кількість відповідних

кваліфікованих кадрів. На жаль, більшість вчителів і директорів

шкіл ще недостатньо знають про проблеми інвалідності і не готові

до включення дітей з ООП в процес навчання в класах, а батьки та'

ких дітей не завжди знають, як відстоювати права дітей на освіту та

часто відчувають страх перед системою освіти в цілому [3].

Таким чином, представляє безперечний інтерес вивчення і
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впровадження позитивного досвіду тих навчальних закладів, які на

практиці реалізують освітньо'реабілітаційні програми для інва'

лідів.

Література

1. Закон України «Про реабілітацію  інвалідів в Україні» від 06 жовтня

2005 року № 2961'IV. Відом. Верховної Ради України. — 2006. —  № 2'3. —

С. 36.

2. Кольченко К. О. Освіта осіб з інвалідністю: Можливості та особли'

вості навчання людей з інвалідністю у вищих навчальних закладах: мето'

дичний посібник для абітурієнтів та студентів з інвалідністю [Текс] / Коль'

ченко К. О., Нікуліна Г. Ф., Козліковська Н. Я. —  К. : Університет

«Україна», 2007. — 41 с.

3. Електроний ресурс: http://otdih'v'krimu.com/inklyuzivnomu'obrazo'

vaniyu'osoboe'vnimanie/

ПРИРОДОВІДНОВЛЮЮЧІ ЕКОТЕХНОЛОГІЇ 
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На сьогоднішній день, поряд із глобальною екологічною кри'

зою, існують усі необхідні технології для її подолання і забезпечен'

ня сталого розвитку.  Проблема лише в тому, щоб людство захотіло

застосувати ці технології на практиці, а для цього необхідне їх вив'

чення та подальше вдосконалення, а також формування екоетич'

ного світогляду.

Вся історія людства — це історія розвитку технологій. Завдяки

своєму інтелекту людина вийшла із природи, створила для себе

другу природу, але при цьому поставила на грань знищення першої

Природи. У вузькому розумінні технологія — це знання про те, як

організувати дії, щоб найкращим чином досягти поставленої мети;

екотехнологія — це взаємопов’язаний комплекс технічних засобів

та організаційних заходів, що забезпечує відновлення і захист

природного середовища від забруднення та виснаження. Природо'
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відновлюючі екотехнології   здатні виконувати свої функції (очи'

щення і знезараження відходів, кондиціювання повітря,  відведен'

ня зливового стоку, тощо) і одночасно створювати умови для здоро'

вого способу життя людей та збереження біорізноманіття. 

Основою для абсолютної більшості природовідновлюючих

екотехнологій є фітотехнології — захисно'відновні заходи для навко'

лишнього середовища з використанням рослинності. Такі технології

широко застосовуються для охорони атмосферного повітря житло'

вих масивів від пилогазових викидів промислових підприємств

шляхом утворення відповідних санітарно'захисних зон.

Фітотехнології є завершальною складовою рекультивації зе'

мельних ділянок, порушених внаслідок природного або техноген'

ного ушкодження. Вони є надійним захистом грунту від водної та

вітрової ерозії. З деревно'чагарникових і трав’янистих насаджень

формується прибережна водоохоронна смуга, яка захищає водні

об’єкти від забруднення поверхневим стоком з сільськогосподарсь'

ких угідь, який несе в річки продукти ерозії грунтів, залишки отру'

тохімікатів і мінеральних добрив. Особливо актуальними для Ук'

раїни через обмеженість водних ресурсів є біоплато та дощові сади.

Саме природовідновлюючі технології сприяють формуванню

екоетичного світогляду завдяки своїй простоті, ефективності та

наглядній демонстрації можливостей суміщати виконання суто

технічних завдань з природоохоронною та природовідновлюючою

функцією: біоплато та дощові сади очищають стічні води і є біото'

пами для величезної кількості живих істот. 

Особливо важливе практичне ознайомлення з роботою таких

споруд для студентів з особливими потребами, оскільки діючі мо'

делі біоплато, дощові садки тощо, можуть займати всього кілька

квадратних метрів, не потребують далеких поїздок і зручні для

спостережень. Крім того, безпосередній контакт із рослинами, які

формують біоплато, дощовий садок, стінове озеленення чи «зелену

кімнату», спостереження за роботою по створенню цих об’єктів да'

ють безцінний досвід спілкування з природою та досвід практичної

діяльності, якого їм часто не вистачає. 

Слід підкреслити, що студенти з особливими потребами часто

мають песимістичний погляд на життя і на свої можливості чогось

досягти. Демонстрація того, як просто і без значних затрат можна

вирішити багато екологічних проблем, сприяє формуванню

конструктивної життєвої позиції, віри у свої можливості і бажання
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працювати. Під час проведення екскурсій на об’єкти вертикально'

го озеленення найчастішими є реакція студентів: «Навіть я міг би

це зробити!» та запитання: «А чому ж так, як тут, не озеленено все

місто?». Важко відповісти, тим більше, що саме в Україні розробле'

но багато екотехнологій, запровадження яких може вивести  нашу

державу у число передових країн світу.

ІНФОРМАЦІЙНО&КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В ІНКЛЮЗИВНІЙ ТА СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ ДІТЕЙ

З ВАДАМИ СЛУХУ ТА МОВЛЕННЯ

Мороз Б. С., 
д.б.н., Ресурсний консультативно�методичний центр 

корекційної роботи та інклюзивного навчання, 
НВП ВАБОС, 04060, Україна,м. Київ, вул. Берлінского, 9, 

e�mail rc�vabos@ukr.net

Сучасні тенденції розвитку спеціальної та інклюзивной освіти

дітей з порушенням психофізичного розвитку полягають у поєд'

нанні реабілітаційного та навчального процесу. Відповідно до за'

гальних підходів ЮНЕСКО, державна політика в сфері освіти в

Україні сприяє поширенню рівних можливостей в отриманні

освіти та соціальної інтеграції найбільш вразливих категорій насе'

лення за допомогою інформаційно — комунікаційних технологій.

З цією метою відповідно до Наказу МОНмолодьспорт № 920 від

16.08.2012 створюються відповідні навчально'реабілітаційні цент'

ри як структурні підрозділи навчальних закладів, так і самостійні

установи. Для розбудови технічної та методичної бази впроваджен'

ня нових форм роботи в інклюзивних та спеціальних навчальних

закладах НВП «ВАБОС» спільно з інститутом спеціальної педа'

гогіки НАПН України розробили комп’ютерний комплекс зі

спеціальним програмним та методичним забезпеченням корек'

ційно'розвиткового спрямування.

Використання вказаних комплексів у навчально'виховному

процесі є вирішальним фактором соціальної і професійної реабі'

літації та інтеграції дітей'інвалідів з вадами слуху та мовлення

м. Києва. В 2011'2012 рр. році Київським міським відділенням

Фонду соціального захисту інвалідів з НВП ВАБОС був запровад'
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жений та здійснене Пілотний проект, головна ідея полягає у вико'

ристанні сучасних інформаційно'комунікаційних комп’ютерних

технологій для створення сприятливих науково'методичних та

технічних умов формування слухомовленнєвих, когнітивних та

професійних навичок, забезпечення професійної орієнтації, про'

фесійної і трудової реабілітації інвалідів та дітей'інвалідів з вадами

слуху та мовлення у 19 навчальних закладах м. Києва:

• 16 загальноосвітніх школах'інтернатах для дітей, які потребу'

ють корекції фізичного та/або розумового розвитку;

• 1 професійно'технічному навчальному закладі, де є спеціальні

групи для навчання учнів та студентів з числа інвалідів;

• 2 вищих навчальних закладах.

В результаті виконання Пілотного проекту у спеціальних за'

гальноосвітніх школах'інтернатах, професійних училищах та ви'

щих навчальних закладах м. Києва було здійснено:

• поставка та налагодження Комп’ютерного комплексу в ко'

рекційних та навчально'виховний процес;

• консультування та проведення навчання з підготовки педа'

гогів навчальних закладів для роботи з Комп’ютерним комплексом;

• розповсюдження навчально'методичних матеріалів, інфор'

маційне забезпечення;

• моніторинг результатів використання сучасних комп’ютерних

технологій при роботі з дітьми зі слуховими та мовленнєвими пору'

шеннями з метою удосконалення корекційно'розвивальної прог'

рами «Живий звук»;

• популяризація використання комп’ютерних технологій у нав'

чальній та корекційно'розвивальній роботі;

• подальше удосконалення інноваційних методик, дис'

танційних технологій та засобів навчання дітей з особливими пот'

ребами.

Використання сучасних інформаційно'комунікаційних техно'

логій в рамках проекту надало людям з обмеженими можливостями

реальний доступ до освітніх та інших інформаційних ресурсів і дже'

рел, сприятиме отриманню ними якісної освіти, розширенню мож'

ливостей їх наступної професійної зайнятості, і, як наслідок, — їх

успішної соціалізації та інтеграції в суспільство.
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НАВЧАЛЬНО&ВИХОВНА РОБОТА ЛЮДЕЙ 
ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ 

Онищук Олена Олександрівна,
Інститут економіки і менеджменту, 

5 курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н., 

Багато країн успішно здолали шлях по визнанню прав інвалідів

нарівні зі здоровими людьми. Україна також упевнено рухається в

цьому напрямку. Серед загальної чисельності інвалідів в Україні

майже 90 тис. з них визнано інвалідами в зв’язку з розумовою

відсталістю, з яких 19 тис. дітей. Всього в Україні проживає понад

180 тис. осіб із інтелектуальною недостатністю.

Слід зазначити, що згадане захворювання є одним із найсклад'

ніших серед існуючих. Ця категорія осіб важко піддається адап'

тації, що ускладнює процес інтеграції таких людей у суспільство.

На сьогодні у системі органів праці та соціального захисту насе'

лення функціонує 56 дитячих будинків'інтернатів, у тому числі 54

— опікуються дітьми з глибокою розумовою відсталістю. В цих зак'

ладах на повному державному забезпеченні перебуває майже 8 тис.

тисяч вихованців віком від 4 до 18 років, в тому числі понад 2 тисяч

дітей — сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

За останні роки в Україні змінюються підходи щодо утримання

громадян в інтернатних закладах. Покращується якість надання

соціальних послуг, харчування. Багато уваги приділяється дозвіллю

вихованців. В дитячих будинках'інтернатах організована навчаль'

но'виховна та корекційна робота. 

На шляху формування реабілітаційної мережі закладів слід

розглядати всі можливі моделі створення таких закладів. В Україні

є перші заклади на рівні громади, що забезпечують денну зай'

нятість інвалідів з розумовою відсталістю — це майстерні у містах

Київ, Суми, Одеса, Львів, та інших. 

За інформацією Ради Міністрів Автономної республіки Крим,

обласних Київської та Севастопольської міських державних

адміністрацій, на виконання заходів реалізації Концепції соціаль'

ної адаптації осіб з розумовою відсталістю, реалізуються комп'

лексні заходи, спрямовані на забезпечення рівних можливостей,

соціальної реабілітації, професійно'трудової підготовки осіб з ро'

зумовою відсталістю, зокрема: створюються центри (відділення)
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реабілітації для дітей'інвалідів із вадами психофізичного розвит'

ку;засновуються навчально'реабілітації групи для осіб з помірною

розумовою відсталістю та комбінованими дефектами при спеціаль'

них школах'інтернатах; створюються спеціалізовані служби, які

надають індивідуальні та групові соціальні послуги батькам, які

мають дітей з розумовими вадами у вигляді консультацій, бесід,

тренінгових занять;організовується при державних професійно'

технічних навчальних закладах професійне навчання осіб з розумо'

вою відсталістю за професіями, які мають попит на регіональному

ринку праці;створюються заочні відділення при факультетах

спеціальної педагогіки для підготовки педагогічних працівників

для спеціальних навчальних закладів, в яких навчаються діти з

особливостями в розвитку.

Навчання вихованців центру здійснюється за індивідуальними

навчальними та реабілітаційними програмами, що підвищують

ефективність корекційно'розвиткової роботи, створюють переду'

мови для подальшої соціалізації дітей. Розширюється мережа груп

у професійно'технічних училищах для здобуття професії випускни'

ками спеціальних загальноосвітніх шкіл  для дітей з вадами розумо'

вого розвитку. Нам треба багато чого зробити в подальшої реалізації

програм щодо соціального захисту, освіти та реабілітації дітей

з інвалідністю, розробки дослідницьких проектів у цій галузі. 

А проведення спільних зустрічей — дозволить на більш глобаль'

ному рівні вирішувати питання у сфері соціальної політики стосов'

но дітей'інвалідів. 

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ 
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ТИФЛОПЕДАГОГА

Паламар Олена Михайлівна,
доцент, НПУ імені М. П. Драгоманова

Тифлопедагог у процесі професійної діяльності здійснює такі

виробничі функції (види діяльності): навчальну, виховну, ко'

рекційно'розвиткову, діагностичну, реабілітаційну, організаційно'

педагогічну, соціально'педагогічну, комунікативну, освітньо'гнос'

тичну. Ці функції реалізуються у типових завданнях (компетенціях)

шляхом застосування системи професійних умінь.
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Реформування системи освіти на компетентнісній основі вима'

гає наявності засобів об’єктивної діагностики якості знань та умінь

студентів ВНЗ. Відповідно до вимог Державного галузевого стан'

дарту вищої освіти, якість підготовки випускника ВНЗ має визна'

чатись його компетенціями. Отже, науково'методичне обґрунту'

вання, розробка та впровадження комплексу засобів оцінки якості

є важливим питанням сучасної вищої освіти.

Вирішенню вказаної проблеми присвячена значна кількість

наукових досліджень. У теоретико'методологічному дослідженні

Г. М. Бєлової розроблено та обґрунтовано схему й алгоритм мето'

дики діагностики професійних компетенцій. Вона має таку

послідовність: 1) структурування, визначення типології компе'

тенцій та таксономії рівнів засвоєння; 2) діагностика — розробка

інтергативного тезаурусу, розробка тестів для вхідного, поточного

та підсумкового контролю; 3) корекція і розвиток компетенцій

відповідно до результатів оцінки сформованості компетенцій.

Для розробки адекватних засобів оцінювання рівня розвитку

компетенцій, сформованих в результаті професійного навчання,

дослідники (С. В. Кортов, Л. Л. Кузіна, С. В. Реттіх, А. І. Субетто

та ін.) пропонують використовувати методи кваліметричної

оцінки. Ці методи мають бути: 1) універсальними, придатними до

використання у різних ситуаціях та навчальних дисциплінах, а та'

кож для міждисциплінарної діагностики; 2) валідними та надійни'

ми; 3) простими в обробці результатів.

В результаті синтезу теорії вимірювання та оцінки якості у

різних галузях пізнання і практики А. І. Субетто була розроблена

модель синтетичної кваліметрії, що включає формалізації вимірів

якості у числовому та у семантичному вигляді. Синтетична

кваліметрія людини та освіти є складним комплексом, що охоплює

три рівні теоретико'методологічної організації: загальну, спеціаль'

ну та предметну кваліметрії. Кваліметрична модель оцінювання

включає: 1) систему оцінних показників (оцінок, вимірів), що

представлена у певній кваліметричній шкалі; 2) модель згортання

показників (критеріїв); 3) шкалу подання узагальненої оцінки.

У процесі оцінювання бажано враховувати «життєвий цикл

якості» (прогноз морального старіння набутих компетенцій

з врахуванням розвитку сучасних технологій). Отже, пріоритет'

ною є динамічна модель оцінки компетенцій (А. С. Маруєв,

А. І. Субетто).
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Синтезуючи дані досліджень Г. М. Бєлової та таксономію

Б. Блума, можна виділити такі рівні сформованості професійних

компетенцій, які будуть характерними і для тифлопедагога:

1) мінімальний рівень — компетенція «знання, як діяти»,

2) рівень репродуктивного відтворення — компетенція «здат'

ність»: виконання окремих робочих функцій, професійних завдань,

3) рівень продуктивної діяльності — компетенція «готовність»:

володіння загальними способами дій, алгоритмами, технологіями,

4) рівень творчої діяльності — компетенція «відповідність»:

адекватність властивостей, знань, умінь, навичок особи виконан'

ню видів діяльності (виробничих функцій) тифлопедагога.

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ ТА РІВНИЙ ДОСТУП 
ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Письмак Ольга Степанівна,
Дубенська філія ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»
Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шевченка 14, 35600

У процесі демократизації українського суспільства неабиякого

поширення набувають ідеї гуманізації освіти та пріоритетів особис'

тості. На зміну державоцентристській освітній системі, в якій голов'

на мета визначалася як формування особистості за певними етало'

нами і підпорядкування власних інтересів державним, а основною

ознакою була жорстока регламентація навчального процесу, прихо'

дить так звана дітоцентристська система освіти, в якій домінує

орієнтація на інтереси дитини та задоволення її потреби. [1]

Студент з інвалідністю — це людина, яка має особливі фізичні

або медичні потреби, що значно обмежують одну чи більше важли'

вих функцій життєдіяльності. До важливих функцій життєдіяль'

ності належать, але не вичерпують це поняття: здатність бачити, чу'

ти, розмовляти, рухатися, вчитися, працювати.

Мета статті — розкрити основні проблеми доступності вищої

освіти людей з особливими потребами.

Останніми роками в нашій країні все більш помітним стає праг'

нення до зміни ситуації, що склалась. На державному рівні почала

здійснюватися підготовка спеціалістів, які могли б поставити

соціальну реабілітацію дітей з обмеженими можливостями здоров’я

на новий рівень. Для цього потрібна розробка нових теоретичних
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підходів до їх навчання та інтеграції у суспільство. Звичайна освіта

спрямована на звичайних дітей, вона включає в себе звичайних пе'

дагогів і звичайні освітні заклади. [2]

Законами України «Про основи соціальної захищеності

інвалідів в Україні»,  «Про освіту» інвалідам гарантовано створення

необхідних умов, які дають змогу вести повноцінний спосіб життя

згідно з особистісними здібностями та можливостями. Інваліди ма'

ють переважне право вступу та успішного навчання у ВНЗ. Однак,

проблемою тут постає неадекватність рівня академічної підготовки

осіб з особливими потребами в середній школі. [3]

Таким чином, ми бачимо, що інклюзія є феноменом більш

масштабним, ніж інтеграція. Інклюзія враховує потреби, так само

як спеціальні умови та підтримку, що необхідні для досягнення

успіху.

Зараз існує досить багато освітніх установ, що перейшли на

інклюзивну освіту, але все'таки залишається ще багато бар’єрів для

повномасштабного вирішення проблеми. 

Основні із них:

– особи з особливими потребами часто визнаються не навчаль'

ними;

– батьки дітей'інвалідів не знають, як відстоювати права своїх

дітей на освіту і відчувають страх перед системою освіти й соціаль'

ної підтримки;

– архітектурна недоступність освітніх закладів;

– більшість викладачів ще недостатньо знають про проблеми

інвалідності та не готові до включення осіб інвалідів в процес нав'

чання в школі.

Отже, навчання дітей, студентів з інвалідністю здійснюється за

допомогою низки організаційних заходів, зокрема: створення

спеціалізованої матеріально'технічної бази; створення безбар’єр'

ного освітнього середовища, в якому приміщення, інформація,

техніка і навчальний матеріал є доступними для всіх студентів;

надання можливості вибору форми навчання: денної/заочної;

перепідготовка викладачів, упровадження спеціальних інфор'

маційних і педагогічних технологій; адаптація викладачів та сту'

дентів до інтегрованого освітнього середовища, формування в ко'

лективі толерантного ставлення і розуміння проблем людей з

інвалідністю.

інклюзії людей Секція І

у навчально�виховний процес



Список літератури:

1. Інклюзивна освіта: особливості організації та управління: навчаль'

но'методичний посібник / Колупаєва А. А., Софій Н. З, Найдюк Ю. М. та

ін.// За заг. ред. Даниленко Л. І., — 2'ге видання, стереотипне — К.: ФО'

П. Парашин І. С., 2010. — 128 с.

2. Про становище інвалідів в Україні та основи державної політики що'

до вирішення проблем громадян з особливими потребами. Державна до'

повідь — К.: Соцінформ, 2002. — 160 с.

3. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/galinfo/com/ua/

news/64875.html.

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ 
ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО&ОСВІТНЬОГО

ПРОСТОРУ CТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ 
ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Романченко Інна Григорівна,
доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності,
кандидат історичних наук, проректор з наукової роботи 
та міжнародної діяльності Білоцерківського інституту економіки 
і управління Університету «Україна»
Тел. (04463) 8�66�80, (+38067) 108�97�80.

Створення інформаційно'освітнього простору є однією із най'

важливіших складових для успішної соціалізації студентів з обме'

женими фізичними можливостями будь'якого навчального закла'

ду. Доступність результатів наукових досліджень допомагає у

навчанні, науково'дослідній діяльності, сприяє професійному рос'

ту та зростанню статусу науково'освітньої установи і, як наслідок,

сприяє розвитку вітчизняної науки. 

Найбільш перспективним напрямом вирішення проблеми

своєчасного отримання інформації є поширення вільного доступу

до результатів наукової та науково'дослідної роботи вузу. Цей нап'

рям отримав назву Відкритий доступ і вже широко підтриманий

у світі численними ініціативами, заявами та деклараціями, він

є особливо актуальним для України, яка визначила своїм пріорите'

том створення необхідних умов для забезпечення громадян і

суспільства своєчасною, повною та достовірною інформацією шля'

хом широкого використання інформаційних технологій.
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Рух Відритого доступу започатковано на початку 90'х років мину'

лого століття, але в Україні він почав поширюватись значно пізніше.

Однак, основні теоретичні та практичні аспекти створення та вико'

ристання інституціональних репозитаріїв як основних інструментів

забезпечення відкритого доступу до знань висвітлені у роботах

багатьох вітчизняних учених та практиків, серед яких: Т. Ярошенко,

О. Бруй, І. Кучма, В. Копанєва, В. Горовий, В. Московін, Г. Прос'

кудіна, Г. Шемаєва та ін. Серед зарубіжних дослідників даної теми

слід відзначити грунтовні праці Я. Шрайберга, А. Зємскова, П. Сабе'

ра, К. Бакалардо, Б. Фітжеральда, К. Хішольма та Д. Скота. 

У своїх наукових дослідженнях вони розглядають питання

«відкритих» інформаційних ресурсів у електронному середовищі

вищих навчальних закладів освіти та світової наукової спільноти,

виокремлюють поточні завдання щодо реформування інформацій'

ного забезпечення науково'освітніх установ шляхом використання

інноваційних форм інформаційного обслуговування, підкреслю'

ють необхідність надання роботам із формування та використання

відкритих електронних архівів пріоритетного характеру.

Звісно, ідея відкритого доступу і процес розширення мережі

інституціональних репозитаріїв в Україні та світі не має за окрему

мету надання інформації саме для студентів з обмеженими фізич'

ними можливостями, проте поширення науково'інформаційних

ресурсів у відкритому доступі допомагає цій категорії громадян ре'

алізувати свої здібності, більш оперативно задовольняти наукові,

професійні, навчальні, освітні, самоосвітні та культурні потреби. 

Відкритий доступ може реалізовуватись одним із двох способів:

публікацією в журналах відкритого доступу (журналах, що не стягу'

ють оплату за ознайомлення зі всіма чи частиною статей) та само'

архівуванням (самостійним розміщенням автором роботи в

спеціальних репозитаріях). 

Специфіка «Відкритого міжнародного університету розвитку

людини «Україна» полягає в тому, що його структурні підрозділи

знаходяться на великій відстані один від одного. Інформація про

наукові здобутки інститутів та філій є закритою для широкого зага'

лу як науково'педагогічних працівників так і студентів. Саме тому

на разі виникає питання створення інформаційно'освітнього прос'

тору вузу за рахунок формування єдиного електронного архіву

відритого доступу з накопиченням в ньому наукової,  навчальної,

навчально'методичної та іншої інформації. Тобто, реалізація цього
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проекту передбачає інтеграцію наукових досліджень професорсь'

ко'викладацького складу Університету з метою створення та фор'

мування єдиного інституціонального репозитарія «Відкритий

міжнародний університет розвитку людини «Україна», що є не'

обхідною  умовою якісного навчання студентів, в тому числі і сту'

дентів з обмеженими фізичними можливостями.  

МІЖПІВКУЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК
НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ В МОЛОДШОМУ

ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ З РІЗНИМИ СТАНАМИ 
ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Савельєва К. В., 
5 курс, спеціальність «Психологія», 
Київский національний лінгвістичний університет
Науковий керівник: Кириленко В. Г., к. психол. н.

Школа як один із провідних соціальних інститутів є джерелом

підвищеної уваги фахівців та спеціалістів різних галузей психолого'

педагогічних науки, оскільки все частіше піднімається питання про

необхідність реорганізації шкільної освіти та пошук альтернатив'

них шляхів розвитку особистості учня. Особливо це є актуальним в

умовах активного розвитку інклюзивної освіти, оскільки за статис'

тикою, кількість учнів з інвалідністю зростає, та й  на кінець на'

вчання в середньому по Україні не більше 6'10% випускників

загальноосвітніх шкіл можуть вважатися здоровими [2], зростає

кількість дітей з відхиленнями у дозріванні та функціонуванні нер'

вової системи, які проявляються протягом шкільного навчання у

вигляді труднощів при оволодінні письмом, читанням, рахуван'

ням, засвоєнням інформації. 

Вченими нейропсихологами, нейропедагогами підкреслюється

важливість комплексного підходу до навчання, при якому врахову'

валися б не лише сформованість тих чи інших мозгових структур,

які є базою для засвоєння нового матеріалу, але і гармонійне наван'

таження обох півкуль головного мозку, особливо при вадах рухово'

го апарату. На даному етапі розвитку науки проблема міжпівкульної

асиметрії мозку вивчається як проблема специфічності вкладу кож'

ної півкулі в будь'яку психічну функцію. 
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Для гармонійного розвитку дитини необхідним є знання

індивідуального латерального профілю — індивідуального поєд'

нання функціональної асиметрії півкуль, моторної та сенсорної

асиметрії. Виділяють чотири основних типа індивідуального лате'

рального профілю: перехресний, змішаний, односторонній, гармо'

нійний[4]. Унікальною ознакою людини як виду є функціональна

асиметрія — це складна властивість мозку, яка відображає

відмінності в розподілі нервово'психічних функцій між правою та

лівою півкулями. Функціональна асиметрія півкуль є однією із

причин існування у людини певної структури психіки.

Дослідження проводилось серед учнів третіх класів ЗОШ № 168

м. Києва; вибірка становить 40 учнів, віком від 8 до 10 років, серед

яких 12% — учні з фізичними вадами чи з ослабленим здоров’ям:

слабкий зір, знижений слух, хронічні соматичні захворювання.

Нами було виділено дві групи учнів: група 1 — фізично здорові учні,

група 2 — учні з вадами фізичного здоров’я. В обох групах нами

вивчалась функціональна, моторна та сенсорна асиметрії:  визнача'

лась ведуча півкуля, рука, нога, око та вухо, на основі отриманих

даних можна зробити про тип індивідуальної латеральної орга'

нізації: перехресний, односторонній, змішаний або гармонійний.

Для визначення функціональної асиметрії головного мозку нами

використовувався тест І. П. Павлова; переплетення пальців рук;

поза Наполеона; аплодування; заведення годинника; проба Черна'

шека (дитина одночасно малює двома руками різні геометричні

фігури, очі при цьому закриті) [2; 4] та інші методики.

Проаналізувавши  отримані дані по функціональній, моторній

та сенсорній асиметрії, ми виявили, що у більшої половини треть'

окласників (62,5%) домінуючою є права півкуля, в тому числі і в

учнів з низьким рівнем здоров’я. Це свідчить про наочно'образне

мислення, цілісне сприйняття об’єктів, емоційність, творчість.

У 37,5% ведучою є ліва півкуля. Щодо ведучої ноги, то у 57,5%

учнів (12 % з яких — учні з групи 2) — права нога, у 25% — ліва;

17,5% не мають домінуючої ноги. Аналізуючу сенсорну асиметрію,

то домінуючими є ті органи, які знаходяться на правій стороні тіла:

у 62,5% дітей провідним оком є праве, відповідно, у 37,5%  — ліве.

Відсоток дітей із ведучим правим вухом становить 72,5% , а лівим —

27,5% (серед яких 10 % — діти групи 2). Це свідчить про те, що такі

діти краще сприймають немовленнєві, ритмічні, емоційнозабарв'

лені звуки, мелодії, інтонації мовлення. У 37,5% дітей (серед яких
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дві дитини з фізичними вадами) ведучим є ліве око. Це значно зат'

рудняє читання та розуміння тексту, адже дитина спершу сканує

праву частину сторінки і читає зправа наліво (відповідно до зако'

номірності конвергенції). Аналізуючи отримані результати по

співвідношенню індивідуального латерального профілю серед

учнів третіх класів, то для 67,5% (діти 1 та 2 груп)  характерним

є змішаний профіль. Щодо одностороннього профілю, то він

представлений у — учнів третіх класів, серед яких  — 1,5% учні з

фізичними вадами. Це один із найбільш «невигідних» профілей, ад'

же домінуюча півкуля організовує роботу ведучих органів на своїй

стороні тіла. При роботі ведучої півкулі у стресовій ситуації відбу'

вається блокування іншої півкулі і порушення міжпівкульної

взаємодії, що призводить до зниження синхроної роботи мозку.

Щодо перехресного типу, то він представлений у 12,5 %, серед яких

не має дітей з вадами. При цьому профілі кожна півкуля організує

роботу руки, ноги, ока та вуха на протилежній стороні тіла. 

Можна зробити висновок, що серед учнів третіх класів найбіль'

ше дітей із змішаним індивідуальним латеральним профілем. До'

сить часто такі діти бувають неуспішні у навчанні через невисокий

рівень стресостійкості та слабкі міжпівкульні зв’язки, які б забезпе'

чували синхронну роботу мозку. Відповідно, вчителю початкових

класів необхідно пам’ятати про це та проводити уроки, а також

оцінювати дітей з огляду на їхні психофізіологічні особливості.
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ІНТЕГРОВАНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
ЯК МОДЕЛЬ ЦІННІСНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ОСОБИСТОСТІ

Сердюк Л. З.,
к.психол.н., доцент, директор Інституту соціальних технологій

Сучасна соціокультурна ситуація вносить суттєві корективи в

осмислення характеристик освіти. Стала очевидною неспро'

можність підходу, пов’язаного із трансляцією знань, інформаційно'

інструктивної спрямованості навчання, одноманітності змісту,

форм і методів навчання, особистісно'відчуженого характеру

взаємодії з об’єктом навчання. Гуманізація та гуманітаризація

освіти вимагають своєчасного і якісного перетворення її системи,

щоб вона адекватно відповідала сучасним завданням консолідації

суспільства і формування життєздатної особистості — суб’єкта про'

фесіогенезу.

Інтегроване освітнє середовище припускає доступність освіти

для всіх і створення освітнього простору, що відповідає різним пот*
ребам всіх суб’єктів освіти.

Аналіз поняття «інтегрований освітній простір» необхідно по'

чати з визначення базового поняття «освітній простір». Виділяють

два близькі поняття «освітній простір» та «освітнє середовище».

Між цими поняттями багато спільного, обидва вони означають

оточення, зовнішнє стосовно суб’єкта. Середовище припускає заг'

либленість у нього, використання потоку інформації із нього для

самозмін та саморозвитку; освітній простір припускає не заглиб'

леність, а присутність. Тобто, для першого поняття більш характер'

на локальність, а для другого — глобальність сприйняття і впливу.

Освітній простір формується із взаємодоповнюючих освітніх сере'

довищ. 

Термін «інтеграція» походить від латинського integrum — ціле;

integratio — відновлення, заповнення, поєднання, об’єднання. За'

звичай інтеграцію пов’язують із формою навчання осіб з інвалід'

ністю разом із здоровими — «mainstreaming» (основний потік). Вва'

жається, що при інтеграції особа з інвалідністю приймає існуючі

норми, дотримується їх і є рівною з усіма. Але для цього їй не'

обхідно затратити багато сил і часу на адаптацію до непристосова'

ного середовища. Інша форма навчання inclusion (включення),

інклюзії людей Секція І

у навчально�виховний процес



навпаки, припускає зміну існуючих норм, уявлень і стилю по'

ведінки групи здорових осіб. У цьому випадку виходять із того, що

кожна людина, маючи право на індивідуальність, повинна навчати'

ся у звичайному освітньому середовищі, за звичайною освітньою

програмою нарівні з іншими. Для цього вона включається в загаль'

ний освітній процес, у звичайному режимі і забезпечується всім не'

обхідним обладнанням і супроводом.

Вивчення проблеми інтеграції освіти в сучасних дослідженнях

дозволяє визначитися з базовим поняттям — «інтеграція» як із про'

цесом і результатом створення нерозривно пов’язаного, єдиного,

цілісного, розкриваючи принципи інтеграції освіти як діалектичну

єдність інтеграції та диференціації, антропоцентризм, культуро'

доцільність. Дані принципи становлять системно'категоріальну

основу проектування інтегрованого освітнього середовища навча'

льних закладів розвиваючого типу.

Сучасною тенденцією в соціальній політиці стосовно людей з

інвалідністю є орієнтація на принцип рівної гідності особистості

кожної людини. Це визначає акцент на здібностях людини (іноді

унікальних), а не на її дефекті, на підтримку прийнятного для

інваліда способу життя, з урахуванням особливостей його розвитку. 

Ідеологія інклюзії заснована на ідеї включаючого суспільства.

Вона означає зміну суспільства і його інститутів таким чином, щоб

вони сприяли включенню іншого (людини іншої раси, вірос'

повідання, культури, людини з обмеженими можливостями здо'

ров’я, різним соціальним статусом тощо), сприяючи інтересам всіх

членів суспільства, зростанню їхньої здатності до самостійного

життя, забезпеченню рівності їхніх прав та ін. Готовність

суспільства до змін назустріч іншому — важлива передумова

успішної інклюзії, вона має різні аспекти — психологічний, куль'

турний, соціальний, політичний, економічний, і припускає різні

етапи у своєму розвитку. Не кожний інший може бути однаково

прийнятий суспільством, відкритість іншому не повинна порушу'

вати основи безпеки особистості, однією з яких є збереження влас'

ної ідентичності, і можливість ідентифікації з референтною куль'

турною групою. Участь в інклюзії припускає усвідомлене

прийняття можливості зміни своєї життєвої стратегії, згода на пе'

регляд власної ідентичності, при відсутності такого прийняття,

природно очікувати, що вторгнення іншого буде сприйматися як

руйнівне і може зустрічати опір. 
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Інтеграцію в сучасній літературі відрізняють від інклюзії та час'

то розглядають як проміжний крок на шляху до інклюзії, що не

припускає суттєвих змін у тих інститутах, де інтегрується інший.

Якщо мова йде про людину з інвалідністю, то маються на увазі пе'

реважно її інтереси; створюється спеціальна система умов, спрямо'

ваних на підтримку, завдяки чому для всіх суб’єктів інтегрованого

освітнього середовища відкриваються нові можливості особис'

тісного зростання, збільшується доступність освіти та здатність до

більш глибокого осмислення сутності буття.

Інтегроване освітнє середовище є практичним розв’язанням

проблем, з якими зіштовхується не лише людина з інвалідністю,

але й багато хто з тих, що поповнюють маргінальні верстви

суспільства. Разом з тим, інтегрована освіта, яка інтенсивно вхо'

дить у практику освітніх установ ставить перед ними багато склад'

них питань і нових завдань, серед яких, одним із основних, є ство'

рення умов, що сприяють ефективній інтеграції.

Отже, проблема інтеграції є складною, багатовимірною, вклю'

чає багато складових. Вивчаючи проблеми освіти, дослідники пере'

важно обмежуються аналізом пізнавальних процесів або факторів,

що визначають структуру і організацію навчальних дій учасників

освітнього процесу. Моменти самоорганізації суб’єктів освітньої

діяльності мають потребу в додатковому вивченні, зокрема визна'

ченні засад побудови інтегрованого освітнього середовища, яке

б мало великий розвиваючий і перетворюючий потенціал, включа'

ючи систему усвідомленої саморегуляції та самодетермінації учіння

особистості.

ДО ТЕОРІЇ ВЗАЄМОНАВЧАННЯ В РОБОТІ 
ЗІ СТУДЕНТАМИ З ВАДАМИ СЛУХУ 

У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Сохацький Ф. М.,
д.фіз�мат.н., професор, Ілініч С. Ю.,

Вінницький інститут соціальних технологій

Вибудувана Президентом ВМУРоЛ «Україна» П. М. Таланчу'

ком концепція Університету як навчального закладу для людей з

особливими потребами визначає низку вимог до організації освіти
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в умовах сучасного інформатизованого суспільства. Незважаючи на

значні досягнення, маємо і недоліки. Наприклад, структура нав'

чального процесу для людей з особливими потребами вимагає

значного удосконалення з огляду на особливі потреби кожного сту'

дента. 

Вінницький інститут останнім часом навчає студентів з вадами

слуху в окремих групах. Досвід такої навчальної діяльності

засвідчив потребу в зміні вектора методичної роботи в напрямку

підвищення самостійності та активності студентів шляхом допов'

нення традиційної модульно'рейтингової системи елементами

взаємонавчання.

Система педагогічної взаємодії зі студентами з особливими пот'

ребами  значно відрізняється від традиційно застосовуваної у вищій

школі. Основними чинниками, що диференціюють роботу із нечу'

ючими та слабкочуючими студентами є низький початковий рівень

таких студентів, опосередкований характер навчальної взаємодії

через сурдоперекладача, значний дисбаланс між базовими знання'

ми і навчальним потенціалом різних студентів однієї групи. А та'

кож неправильне розуміння основних понять різних наук.

Основна перевага взаємонавчання полягає в переведенні сту'

дентів із категорії пасивних слухачів, рівень засвоєння яких не

сягає більше ніж 50%, у активні учасники, що підвищує рівень зас'

воєння знань до 90 %. 

Технологія взаємонавчання працює на підвищення показників

навчальної діяльності в кількох напрямках: полегшує та оптимізує

діяльність викладача без додаткових затрат навчального аудитор'

ного часу; сприяє якіснішому засвоєнню знань студентом, підви'

щує рівень його комунікативної компетентності, розширює актив'

ний жестовий та вербальний словник, удосконалює вміння

оформлювати думку, максимально стисло і зрозуміло пояснювати

складний навчальний матеріал; має високий виховний потенціал,

сприяє соціалізації та адаптації таких студентів у нових життєвих

обставинах.

Основні етапи такі.
Підготовчий етап: а) діагностика учасників взаємонавчання;

б) структурування студентів у відповідності до рівня знань; в) фор'

мування у студентів'навчателів необхідних умінь та навичок для

успішної взаємодії; г) розроблення та апробування системи кіль'

карівневих завдань і запитань для самостійної домашньої роботи
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студентів з усіх дисциплін; д) розроблення та апробування системи

швидкої та якісної діагностики рівня засвоєння знань студентів з

усіх дисциплін; е) вироблення системи заохочення учасників

піраміди взаємонавчання.

Етап запровадження технології у навчальний процес: А. Сприй'

няття нового матеріалу усіма студентами групи. Б. Постановка вик'

ладачем проблемного питання, ознайомлення студентів із завдан'

нями для самостійного опрацювання. В. Виконання домашнього

завдання студентами'навчателями. Г. Перевірка і, за потреби,

корекція домашнього завдання або відповіді на проблемне запи'

тання викладачем. Ґ. Взаємодія студента'навчителя зі студентом'

учнем з метою формування в студента'учня належного рівня знань.

Д. Контроль якості виконання відповідного завдання студентом'

учнем. Е. Корекція та оптимізація навчальної діяльності студентів.

Є. Заохочення студентів, що виявили високий рівень мотивації та

навчальних досягнень.

Етап аналізу отриманих результатів та корекції необхідних еле'

ментів дидактичної технології.

Отже, технологія взаємонавчання — перспективна форма робо'

ти для студентів з особливими потребами, що потребує глибшого

аналізу і детальнішого методичного конструювання з метою широ'

кого запровадження її у процес інклюзивного навчання як у межах

нашого Університету, так і в системі освіти людей з особливими

потребами загалом.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА — 
ШЛЯХ ДО ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

Тимошенко Анастасія Миколаївна,
Інститут економіки і менеджменту, 
5 курс, спеціальність «Облік і аудит», 

Науковий керівник: Нестеренко С. С., к.е.н., тел.0976983374

На сьогодні маштабною але недостатньо вирішеною в

соціальній педагогіці являється проблема навчання дітей з особли'

вими потребами, адже більшість з них не отримує належної освіти.

Перебуваючи вдома або в інтернаті діти не отримують необхідних

знань, умінь та навичок, що сприятимуть саморозвитку, саморе'

алізації, самовдосконаленню в подальшому, дорослому житті. Крім
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того вони виявляються непідготовленими до життя у незахищено'

му середовищі, яке не пристосоване до їх особливих потреб, мають

низький рівень соціалізації та соціальної адаптації, не вміють

спілкуватися з незнайомими людьми. 

Таким чином необхідним є впровадження новітніх форм освіти

які б надавали можливість особливим дітям навчатися з «здорови'

ми» дітьми, саме це й передбачає інклюзивна освіта. 

Освітні програми залучення дають можливість малятам з вада'

ми взаємодіяти зі звичайними дітьми, спостерігати за ними,

наслідувати їх. Інакше кажучи, діти з особливими потребами мо'

жуть отримувати такий соціальний досвід, як і їхні здорові това'

риші. Крім того в подальшому спокійно, не соромлячись, без ост'

раху зможе налагодити дружні стосунки з незнайомими людьми.

Вона не буде відсижуватися в кутку коли зайде до кімнати нова ди'

тина.   

Навчання в класах залучення корисне і для дітей без вад. Вони

з раннього віку починають розуміти, з якими труднощами стика'

ються інваліди, стають чутливими до потреб інших, толерантніше

сприймають людські відмінності. Вони дізнаються, що кожен може

подолати значні перешкоди і до-сягти успіху.

Повсякденні контакти з дитиною з особливостями в розвитку,

на наш погляд, сприяють розширенню соціального досвіду, можли'

во, навіть світоглядних меж звичайних дітей. За умови правильно

побудованої педагогічної ситуації цей досвід може стати підґрунтям

справжнього особистісного зростання повноцінних дітей.

Проведені дослідження науковців продемонстрували, що діти,

які навчаються в класах залучення, краще ставляться до не схожих

на них людей. У них спостерігається вища соціальна відповідаль'

ність, більша впевненість у собі.

Таким чином наявність у звичайному класі учня з особливими

потребами стає умовою, що сприяє особистісному розвитку од'

нолітків. Турботою представників пед'колективу в цьому контексті

стає створення особливої емоційно'когнітивної (пізнавальної) ус'

тановки щодо нього: тут має бути не стільки жалю, скільки турбо'

ти, чуйної і тактовної взаємодії з ним, з одного боку, а з іншого —

ставлення до нього як до рівноправного члена колективу.

Такий інтегральний підхід до учня з особливими потребами:

зважання на його обмежені можливості, прийняття його таким,

який він є, чутливість до його проблем, повага як до особистості та
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симпатія — усе це прояви душевної краси та сили, чинники справді

людяних, гармонійних взаємин, показники високого рівня осо'

бистісного розвитку, які мають бути «закладені» саме з ранніх

шкільних років. Адже саме в процесі виховання і навчання фор'

мується справжня людина.

ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
В ШКІЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Ткаченко Тетяна Єгорівна,
директор Черкаської спеціалізованої школи І�ІІІ ступенів № 3

Увага сучасного суспільства до дітей з особливими потребами

поставила на порядок денний включення дітей у простір загально'

освітнього навчального закладу. За ініціативи Черкаської міської

ради у 2008 році на базі Черкаської спеціалізованої школи І'ІІІ сту'

пенів № 3 був відкритий клас для дітей, хворих на ДЦП, які можуть

навчатись за загальноосвітніми програмами.

Основною проблемою для реалізації даної ініціативи є створен'

ня умов для успішної соціалізації дітей із особливими освітніми

потребами в умовах загальноосвітнього  навчального закладу.  Адже

соціалізація — це не лише адаптація до сьогоднішнього життя, але

й підготовка до життя у майбутньому.  А діти з вадами розвитку пот'

ребують своєчасного надання комплексної психолого'медико'пе'

дагогічної допомоги. Тому для педагогів важливим став пошук

універсальних форм, методів і прийомів роботи  з такими дітьми.  

З цією метою в школі був запроваджений педагогічний проект

«Соціально�педагогічні аспекти організації інклюзивної освіти дітей з
вадами опорно�рухової системи в умовах школи». Роботу цього про'

екту розраховано на чотири роки,  вона складається з чотирьох

етапів. 

Концепція дослідження ґрунтувалася на таких положеннях:  

• організація інклюзивного навчання передбачає створення

сприятливих соціальних умов для розвитку дітей із особливими

освітніми потребами і забезпечення їм рівних прав в одержанні

освітніх послуг; 

• структурно'змістовими особливостями інклюзивного навчан'

ня є: використання адекватних і специфічних форм організації

інклюзії людей Секція І

у навчально�виховний процес



освітньої інтеграції, посилення диференціації й індивідуалізації

змісту навчання і його спрямованості на формування життєвих

компетенцій дитини; 

• важлива умова ефективності інклюзивного навчання — ко'

рекційно'педагогічна робота, спрямована як на подолання

наслідків порушень психофізичного розвитку,  так і на формування

у здорових однолітків адекватних уявлень про однолітків з особли'

вими освітніми потребами, а також націлена на нівелювання

наслідків пізнавальної,  соціальної й емоційної депривації; 

• цілісна модель інноваційного закладу, яка забезпечує умови

ефективності освітньої інтеграції, ґрунтується на системно компле'

ксному й особистісно орієнтованому підходах;  відображає струк'

турно'функціональну і соціальну спрямованість освітнього проце'

су; передбачає організацію навчання з урахуванням рівня

психофізичного розвитку, пізнавальних можливостей дітей із особ'

ливим освітніми потребами. 

Першочерговим завданням для школи стало створення умов:

по'перше, для дітей з особливими потребами, які вже навчаються в

загальноосвітніх школах — це переважно діти з нескладними пору'

шеннями, але вони потребують додаткової підтримки; по'друге,

для дітей з більш суттєвими порушеннями, які прийдуть до загаль'

ноосвітнього навчального закладу (відповідно до рекомендацій

фахівців та рішення батьків), коли там будуть створені відповідні

умови.

Отже, ключовим фактором реалізації інклюзивної освіти має

бути відповідна підготовка педагогів для роботи з дітьми з особли'

вими потребами. Кінцевий результат такої роботи: готовність педа'

гогів та фахівців до реалізації інклюзивної моделі навчання (знання

особливостей навчання та виховання дітей в умовах інклюзії; прак'

тичні вміння втілення технологій навчання дітей з особливими

потребами та співпраці з батьками; достатній рівень мотивації до

подальшого вдосконалення своїх умінь та навичок).
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ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ
ЧИННИК В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу,
завідувач кафедри сходознавства, канд. іст. наук, доцент�тюрколог

Міжнародною правовою базою вирішення порушеної нами

проблеми є Декларація принципів толерантності, що затверджена

резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листо'

пада 1995, в якій зазначено: «Держави'члени Організації Об’єдна'

них Націй з питань освіти, науки і культури, які зібралися в Парижі

на двадцять восьму сесію Генеральної конференції 25 жовтня

16 листопада 1995 року, пам’ятаючи про те, що в Статуті Організації

Об’єднаних Націй йдеться про таке: «Ми, народи Об’єднаних

Націй, сповнені рішучості позбавити прийдешні покоління від ли'

ха війни ... знову утвердити віру в основні права людини, в гідність

і цінність людської особистості..., проявляти толерантність і жити

разом, у мирі один з одним, як добрі сусіди…». У Статуті ЮНЕС'

КО, зокрема, підкреслюється: «Світ повинен ґрунтуватися на інте'

лектуальній та моральній солідарності людства».

Висвітлення підходів до проблем, пов’язане із застосуванням

принципу толерантності щодо забезпечення навчального процесу

студентів з особливими потребами в контексті сучасної світової па'

радигми освіти та науки, слід вивчати, враховуючи також і світові

стандарти навчальних досягнень. 

Аналіз методологічних підходів до способів навчальних досягнень

студентів з особливими потребами, вивчення основних положень

процесу вимірювання якості знань вимагає від педагогів особливої

підготовки та високої моральної стійкості для забезпечення навчаль'

но'виховного процесу в інтегрованому освітньому середовищі.

Варто наголосити на необхідності створення комфортних умов

для досягнення успішного навчання студентів, на оцінці їх знань,

на самостійному навчанні та на рівноправному розвитку особис'

тості відповідно до нормативного рівня знань. Належний систем'

ний підхід до вирішення питань із заявленої теми  обумовлює мож'

ливість отримання соціально орієнтованого  результату. 

Очевидно, що Університет «Україна», мабуть, є єдиним вищим

навчальним закладом у країні з відповідними умовами навчання

для таких студентів і може бути взірцем для наслідування. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДИТИНИ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я  

З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ 
ЯК ДІАГНОСТИКА ЙОГО РОЗВИТКУ

Хозраткулова Ірина Анатоліївна,
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Тел.: моб. 067�985�38�51; e�mail: mova@mksat.net

За останні десять років особливо активізувався пошук ефектив'

них методів діагностування, корекції та  терапії особистості дітей із

особливими психофізіологічними потребами, як в Україні так і в

країнах пострадянського простору.  

Більшість наукових теорій психодіагностики досліджують і по'

яснюють  розвиток типових, стандартних  дітей. 

Особливості  визначення психічного стану категорії дітей з

інвалідністю обумовлені медичними діагнозами і мають  певні спе'

цифічні аспекти перебігу  психічних  процесів й станів. При цьому

зазначимо, що у пояснені феноменів розвитку дуже часто

зустрічається термін «зміна», але треба уяснити, що особистість мо'

же  змінюватися, однак  при цьому не розвиватися.

На розвиток дитини діють багато факторів: мотиваційно'

емоційний, ендогенний, навколишнє середовище.

Розглянемо проблему  впливу на розвиток дитини фактору нав'

колишнього середовища, який сприяє активізації психологічних

новоутворень.

Вчені досліджують особливості розвитку, в результаті взаємодії,

типової, активно «експериментуючої»  дитини з навколишнім сере'

довищем, тоді як у дитини з особливими потребами завжди є  пси'

хофізіологічні обмеження і специфічна ситуація.

Ідею «взаємодії вцілому» запропонував, дослідник  A. Sameroff ,

він прийшов до висновку, що з розвитком дитина  відбувається

зміна навколишнього середовища і головне — вони постійно

взаємодіють. Таким чином  з позиції оцінки  якості такої  взаємодії

треба висловлювати прогнози щодо змін у розвитку.  

Зокрема, на шляху розбудови інклюзивного навчання спеціа'

лістам необхідно враховувати специфіку міжособистісної взаємодії

дитини з особливими потребами у шкільній ситуації, більш того,

науково обґрунтовувати  вплив такої інтеракції на розвиток дитини.
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Наприклад, для об’єктивного визначення   рівня IQ у  дітей з розу'

мовою відсталістю,  необхідно враховувати вплив всіх аспектів

соціального оточення: відношення сім’ї,  дорослих та  однолітків до

особливої дитини; життєвого досвіду такої взаємодії на відчуття

успішності — неуспішності;  нарешті, наявність соціальної депри'

вації. 

Роботи E. Ziglera та його колег довели, що соціальна депривація

призводить до підвищеної мотивації взаємодії дитини  із дорослим,

який надає підтримку. Такі діти стають більш чутливими до уваги та

схвалення  з боку дорослої людини, ніж недепривовані. З цього

випливає, що  для людей стандартних і нестандартних  мотиви ви'

конати завдання при тестуванні  можуть бути зовсім різними, на

них можуть впливати унікальні фактори їх сімейного і соціального

минулого.

Отже, за умови правильного діагностування психологічного

стану дитини з особливими потребами можна своєчасно знайти

адекватну психолого'педагогічну підтримку, яка дасть шанс для

більш повного використання своїх здібностей людьми з особливос'

тями у розвитку. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Царенко Олена,
Інститут економіки і менеджменту, 

5 курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н.,

тел.0976983374

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення

рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми

потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх нав'

чальних закладах на основі застосування особистісно'орієнтованих

методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей нав'

чально'пізнавальної діяльності таких дітей.

Метою є:
• визначення пріоритетів державної політики у сфері освіти в

частині забезпечення конституційних прав і державних гарантій

дітям з особливими освітніми потребами;
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• створення умов для удосконалення системи освіти та соціаль'

ної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, у тому

числі з інвалідністю, шляхом упровадження інноваційних техно'

логій, зокрема, інклюзивного навчання;

• формування нової філософії суспільства щодо позитивного

ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвит'

ку та інвалідністю.

Основні завдання:
• удосконалення нормативно'правового, науково'методично'

го, фінансово'економічного забезпечення, орієнтованого на впро'

вадження інклюзивного навчання;

• запровадження інноваційних освітніх технологій в контексті

форм інклюзивного підходу та моделей надання спеціальних

освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, в тому

числі з інвалідністю;

• формування освітньо'розвивального середовища для дітей з

особливими освітніми потребами шляхом забезпечення психолого'

педагогічного, медико'соціального супроводу;

• впровадження інклюзивної моделі навчання у загально'

освітніх навчальних закладах з урахуванням потреби суспільства;

• залучення батьків дітей з особливими освітніми потребами до

участі у навчально'реабілітаційному процесі з метою підвищення

його ефективності.

Принципи розвитку інклюзивної освіти:
• науковість (розробка теоретико'методологічних основ інклю'

зивного навчання, програмно'методичного інструментарію, аналіз

і моніторинг результатів впровадження інклюзивного навчання,

оцінка ефективності технологій, що використовуються для досяг'

нення позитивного результату, проведення незалежної експерти'

зи);

• системність (забезпечення рівного доступу до якісної освіти

дітей з особливими освітніми потребами, наступності між рівнями

освіти: рання допомога – дошкільна освіта – загальна середня

освіта);

• варіативність, корекційна спрямованість (організація особис'

тісного орієнтованого навчального процесу у комплексі з корек'

ційно'розвитковою роботою для задоволення соціально'освітніх

потреб, створення умов для соціально'трудової реабілітації, інтег'
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рації в суспільство дітей з порушеннями психофічного розвитку, у

тому числі дітей'інвалідів);

• індивідуалізація (здійснення особистісного орієнтованого

(індивідуального, диференційованого підходу));

• соціальна відповідальність сім'ї (виховання, навчання і розви'

ток дитини; створення належних умов для розвитку її природних

здібностей, участь у навчально'реабілітаційному процесі);

• міжвідомча інтеграція та соціальне партнерство (координація

дій різних відомств, соціальних інституцій, служб з метою оп'

тимізації процесу освітньої інтеграції дітей з особливими освітніми

потребами).

НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ З 
ПРИРОДОЗНАВСТВА У ДІТЕЙ 

З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

Цимбал Людмила Яківна, 
Середня загальноосвітня школа № 281, 

Святошинського району м.Києва, 273�20�74; (067)�260�50�65;
usch281@bk.net, м.Київ вул. Бульвар Кольцова 7б

Мальцева Ярослава Олександрівна, 
Ющенко Катерина Вікторівна,

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 
Інститут корекційної педагогіки та психології, 

кафедра тифлопедагогіки

Перший клас — це своєрідна сходинка в системі початкового

навчання. З одного боку, шестилітні учні за своїм статусом — шко'

лярі, які навчаються за чітко визначеними вимогами навчальних

програм, підручниками у певних часових нормах. А з іншого, — це

діти, які за своїм віком перебувають на межі вікових періодів —

дошкілля і молодшого шкільного. Саме це зумовлює тривалу пере'

будову їхньої психіки, складність адаптації до умов шкільного нав'

чання. Національна доктрина розвитку освіти в Україні як один із

пріоритетних напрямків розвитку освіти визначає забезпечення

наступності і безперервності освіти. Наступність означає, що нав'

чальний процес має бути побудований таким чином, щоб вивчення

нового матеріалу ґрунтувалося б на раніше засвоєному, органічно

випливало із нього. Щодо дітей з порушеннями зору, цей процес

принципово частково порушується, оскільки дані учні потребують
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безперервної корекції чуттєвого і почуттєвого досвіду.

Правильна реалізація принципу наступності навчання забезпе'

чує рівномірне накопичення та поглиблення знань, розвиток

пізнавальних можливостей дітей з порушенням зору. Дотримання

цього принципу значно полегшує адаптацію дитини до виконання

нової ролі — школяра. 

Тому наступність у формуванні природничих знань є передумо'

вою спадкоємності навчання і виховання — врахування школою

рівня екологічних знань, умінь і навичок дітей, їх подальший роз'

виток; перехід від навчально — ігрової до навчальної діяльності,

слугує ніби сполучною ланкою між «старими» і «новими» природ'

ничими знаннями, однак, саме тут і є найбільша проблема. Фор'

мально, програми ознайомлення з природою, якими користуються

в дошкільних навчальних закладах для дітей з порушенням зору не

узгоджені з Державним стандартом прийнятим відповідно до пос'

танови КМУ № 464 від 20.04.2011 року. Згідно згаданого документу,

за новим навчальним планом з 1 вересня 2012 року першокласники

починають вивчати предмет «Природознавство» замість освітньої

галузі «Людина і світ». Учні ознайомлюються з навколишнім світом

на уроках «Природознавства». А отже у змісті, методах та формах

навчання  курсу повинні бути закладені ідеї сприяння всебічному

розвитку школярів, забезпечення повноцінного переходу до

провідної в перспективі навчальної діяльності і формування осо'

бистості в кризовий — від шкільного до шкільного дитинства —

період.

Глибокі порушення зору, відбиваються на формуванні уявлень

про навколишню діяльність. Тому ще у дошкільному закладі по'

винна проводитись робота з екологічного виховання в якій важли'

ву роль відіграють заходи, спрямовані на розвиток уявлень про при'

роду, екскурсії в природу, туристично'краєзнавча робота,

спрямована на прищеплення навичок правильної поведінки в

місцях відпочинку, в лісах, на річках тощо, залучення дітей до при'

родоохоронної діяльності.

Умовами забезпечення наступності у формуванні природничих

знань у першокласників з порушеннями зору є:

• зв’язок програм, методів і форм навчання дитячого садка і

школи;

• врахування школою природничих знань, вмінь і навичок пер'

шокласників, які вони отрималиу у дошкільному закладі; 
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• поступовий перехід від навчально'ігрової до навчальної діяль'

ності;

• врахування особливостей зорового сприймання дітей;

• використання різноманітних завдань на впізнання і розріз'

нення об’єктів і явищ природи, порівняння, аналіз, узагальнення; 

• використання наочності на уроці;

Отже, дуже важливо, щоб у дошкільних закладах,  в сім’ї допо'

магали дітям   усвідомлювати, що дитячий садок і школа є ланками

єдиної системи освіти і виховання, а все те, що чекає дитину у

школі, є продовженням того чим займалася, що опанувала вона з

природознавства раніше. Все це можливе за дотримання принципу

наступності дошкільної та початкової освіти.

КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО&ПЕДАГОГІЧНОЇ 
РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ 
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВНЗ

Чайковський Михайло Євгенович,
Хмельницький інститут соціальних технологій, 

т.0382704556, e�mail: hist_ukraine@ukr.net

В умовах сучасного розвитку українського суспільства, демок'

ратичних перетворень у всіх сферах суспільного життя особливого

значення набуває входження молоді з особливими потребами в

соціум із засвоєнням норм поведінки, психологічних механізмів,

соціальних цінностей, набуттям якостей, необхідних для успішно'

го функціонування в даному суспільстві, що відображає сутність

процесу соціальної інклюзії. 

Принципові підходи нашого дослідження щодо формування

ресурсного потенціалу студентської молоді з особливими потреба'

ми до інклюзії в соціум ВНЗ вибудовуються на міжнародному та

національному досвіді державних та громадських організацій, що

забезпечують права людей з особливими потребами і відповідають

сучасній теорії і практиці соціально'педагогічної роботи. Виходячи

з теоретико'методологічних аспектів проблеми інклюзії, визначена

концепція дослідження, яка ґрунтується на таких положеннях:

1. Система соціально'педагогічної роботи в інклюзивному

освітньому просторі ВНЗ (як система соціальних контактів і
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конструктивної співпраці учасників навчально'виховного процесу)

базується на визнанні права кожної людини на освіту і забезпечує

цілеспрямований процес підготовки молоді з особливими потреба'

ми до реального включення в активне суспільне життя, соціальну

взаємодію, дієву та відповідальну участь в існуючій системі суспіль'

них відносин та сприяє максимальній самореалізації особистості;

2. Процес інклюзії передбачає забезпечення соціальної під'

тримки молоді з особливими потребами, рівних можливостей для

здобуття вищої освіти і соціальної самореалізації та ґрунтується на

принципах науковості (розробка теоретико'методологічних основ,

програмно'методичного інструментарію, моніторинг і аналіз ре'

зультатів, оцінка ефективності технологій і методів), системності

(безперервність, наступність, послідовність), варіативності (ор'

ганізація особистісно'орієнтованого підходу для задоволення

соціально'освітніх потреб, створення умов для соціальної інклюзії)

та соціального партнерства (координація дій різних відомств,

соціальних інституцій, служб з метою оптимізації інклюзії);

3. Соціально'педагогічна робота в інклюзивному освітньому

просторі ґрунтується на комплексному, диференційованому, осо'

бистісно'орієнтованому підходах, спрямована на забезпечення

умов повноцінного фізичного, соціально'психологічного та духов'

ного комфорту студентській молоді з особливими потребами і ре'

алізується через відповідні соціально'педагогічні технології коман'

дою фахівців (соціальний педагог, соціальний працівник, психолог,

фахівець з реабілітації) спеціально створеного підрозділу соціаль'

ної інклюзії.

4. Структурно'функціональна модель соціально'педагогічної

роботи в інклюзивному освітньому просторі базується на методиці,

яка забезпечує ефективну організацію соціально'педагогічної ро'

боти та відображає необхідні умови та механізми успішної інклюзії

студентської молоді з особливими потребами у соціум ВНЗ; 

5. Важливою умовою ефективності соціально'педагогічної ро'

боти із молоддю з особливими потребами є формування інклюзив'

ної компетентності педагогічних колективів інклюзивного освітнь'

ого простору та послідовне здійснення такої діяльності.

6. Ефективність соціально'педагогічної роботи із студентською

молоддю з особливими потребами забезпечується активним вклю'

ченням в інклюзивний освітній простір та взаємодією державних та

неурядових організацій, молодіжних організацій, місцевих органів
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соціального забезпечення, громадських об’єднань інвалідів,

батьків, педагогічних та студентських колективів.

Таким чином, концепція дослідження розкриває сутність

соціально'педагогічного забезпечення процесу інклюзії студентсь'

кої молоді з особливими потребами у сфери діяльності ВНЗ, акуму'

лює і презентує шляхи розв’язання  проблеми на теоретичному, ме'

тодологічному та технологічному рівнях.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ЧИСЛА 

ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Чекмарева Е. В.,
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
«Ульяновский фармацевтический колледж» Россия, 

тел., факс(8422) 42�05�57, e�mail: ufk@mv.ru, farmNMO@yandex.ru

Профессиональное образование инвалидов следует осуществ'

лять в соответствии с государственными образовательными стан'

дартами на основе образовательных программ, адаптированных

для обучения инвалидов. Только при таком подходе к обучению

инвалидов они как профессионалы будут конкурентоспособны на

рынке труда (из федерального закона «О социальной защите

инвалидов в РФ"). При организации обучения инвалидов необхо'

димо учитывать: требования рынка труда, перспективы развития

профессии, условия для профессиональной и социальной адапта'

ции. При решении задач профессионального образования инвали'

дов возникает множество вопросов и в первую очередь — каким

специальностям обучать? Как обучать? Как создать условия для

профессиональной и социальной адаптации?

Основными критериями при выборе специальности для

инвалидов по слуху являются — общественная потребность

в специалистах, специфические требования к коммуникативным

способностям в работе, высокая типизация профессиональной

деятельности, большая доля образного мышления. Этим критери'

ям соответствует специальность «Лабораторная диагностика». 
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Во�первых, потребность в специалистах по лабораторной диагнос'

тике в настоящее время достаточно высокая, при этом, одним из

приоритетных направлений национального проекта «Здоровье»

является усиление диагностической направленности здравоохра'

нения — все это делает отрасль лабораторной диагностики перс'

пективной.  Во�вторых, есть условия для успешной профессио'

нальной адаптации — минимальное общение с пациентами, работа

по алгоритмам с высокой типизацией деятельности, большая доля

визуального восприятия информации. 

Формирование профессиональных компетенций у инвалидов

необходимо осуществлять через создание специальных образова'

тельных условий. Специальные образовательные условия — это ус'

ловия, при которых будут учитываться психологические особен'

ности слабослышащих студентов, особенности восприятия

информации данной категорией обучаемых. Эти условия реализу'

ются через психолого'педагогическое сопровождение образова'

тельного процесса — звукоусиливающая аппаратура, сурдоперевод,

структурные лекции, сопровождение мультимедийными техничес'

кими средствами, предоставление раздаточного материала, предос'

тавление комплексного программного и компьютерного обеспече'

ния, проведение развивающих занятий, консультаций.

Важной задачей образовательного процесса является професси'

ональная адаптация. Формирование социально'психологических

адаптационных навыков проводится в рамках начального адапта'

ционного курса, на элективной дисциплине «Основы общения», на

учебных занятиях, при  прохождении производственной практики,

в рамках тренинга по трудоустройству. Не менее важной проблемой

является социальная адаптация слабослышащих студентов в рече'

вом коллективе, сначала учебном, а потом в трудовом. Навыки

общения в речевом коллективе формируются и в учебной, и во

внеклассной деятельности. Создание и реализация специальных

образовательных условий способствует интеграции инвалидов

в образовательное пространство колледжа и позволяет решить

проблемы их профессиональной реабилитации и адаптации. Обу'

чение инвалидов совместно со слышащими студентами способ'

ствует формированию толерантного отношения к инвалидам в про'

фессиональной среде и в обществе в целом.
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ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ 
НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ 

СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Шкарупіло Л. А., 
завідувачка відділенням, санітарно�епідеміологічна станція 

Святошинського району м. Києва

Згідно зі статтею 3 Конституції України, «людина, її життя і здо'

ров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Ук'

раїні найвищою соціальною цінністю».  Одним із елементів досяг'

нення цього пріоритету є забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення, при якому показники захворюваності

перебувають на установленому для певної території рівні, умови

проживання сприятливі для населення, а параметри факторів сере'

довища життєдіяльності перебувають у межах, визначених санітар'

ними нормами.

Техногенне забруднення довкілля, що  супроводжується зни'

женням його якості, випереджає адаптаційні можливості організму

і призводить до виникнення екологічно залежних порушень та

патологічних змін у здоров’ї населення. Останнім часом проблема

встановлення зв’язку між впливом факторів навколишнього сере'

довища та станом здоров’я населення увійшла до числа найбільш

актуальних і складних проблем медицини. Одним із важливих ас'

пектів цієї проблеми є посилення уваги до факторів ризику пору'

шення стану здоров’я окремого індивіда, певної групи осіб і насе'

лення в цілому, визначення ролі забруднення середовища їх

проживання. 

В Україні, при оцінці забруднення навколишнього середовища

допустимим та безпечним для здоров’я людей приймається рівень,

при якому концентрації окремих забруднюючих речовин, а також

сумарні показники забруднення не перевищують встановлених

гігієнічних нормативів допустимого вмісту (ГДК, ОБРВ, ГДЗ). За

підсумками 2011р., у Святошинському районі із 807 досліджених

проб атмосферного повітря, у 72 випадках виявлені перевищення

гранично'допустимих концентрацій, в тому числі перевищення по

пилу у 18 випадках, сірчистому газу — у 18, по окису вуглецю — 18,

окису азоту —  18.  

На сьогодні не визначені повністю критерії шкідливості і поро'

ги чинників навколишнього середовища, установлення яких дозво'
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лить виявити ту частину населення для якої існує найбільший ри'

зик зазнати впливу. 

За даними ВООЗ, здоров’я населення на 50'60%  залежить від

рівня соціально'економічних заходів, на 20'30% від вирішення

екологічних проблем і лише на 15'20% — від розвитку системи охо'

рони здоров’я.

Здоров’я населення — інтегральний критерій оцінки стану

навколишнього середовища, тому для його характеристики вико'

ристовують комплекс показників (захворюваність, загальна

смертність, смертність немовлят, фізичний розвиток, демогра'

фічна ситуація, рівень медичної допомоги, тощо). Один і той же

рівень забруднення  довкілля по'різному впливає на показники

захворюваності в вікових групах. Залежно від віку змінюється

поріг впливу забруднення довкілля на захворюваність населення.

Найменш чутливою групою є люди віком 20'29 років, найбільш —

діти віком від 1 до 14 років. За даними літератури, ризик додатко'

вих випадків смертей від впливу аерогенних забруднювачів сягає

майже 14%.

Для виявлення впливу на здоров’я населення району різних

зовнішніх чинників і, зокрема, екологічних, необхідні у подальшо'

му комплексні дослідження з метою виявлення зв’язку та найбіль'

шого ризику для здоров’я населення з використанням сучасних ме'

тодів донозологічної діагностики.

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Старобина Елена Михайловна,
Санкт�Петербургский научно�практический центр МСЭ, 
протезирования и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта, 
estarobina@yandex.ru

Основные элементы реабилитационной составляющей процесса

профессионального образования обучающихся с ограниченными

возможностями включают: доступную реабилитационно'образова'
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тельную среду обучения, специальные реабилитационно'образова'

тельные технологии, сопровождающие службы.

Реализация реабилитационной составляющей в процессе про'

фессионального образования обучающихся с ограниченными

возможностями на основе системного, мультидисциплинарного

сопровождения обеспечит высокую эффективность освоения про'

фессии, его непрерывный характер, опору на позитивный внутрен'

ний потенциал развития обучающегося, взаимодействие вместо

воздействия, а также приоритет интересов сопровождаемого, неза'

висимость и автономность специалистов службы  сопровождения. 

Профессиональное образование призвано решать задачи не

только освоения профессии, но и социальной адаптации обучаю'

щихся с ограниченными возможностями, интеграции их в учебный

и трудовой коллективы, общество.

Содержание реабилитационной составляющей процесса

профессионального образования обучающихся с ограниченными

возможностями обосновывается комплексным подходом в реаби'

литации и концепцией психолого'педагогического медико'соци'

ального сопровождения человека в ходе образовательного процес'

са [1], в котороv определен комплексный метод сопровождения,

включающий единство диагностики, информационного поиска,

планирования, консультирования и помощи в реализации плана

сопровождения. 

Основные элементы реабилитационной составляющей процес'

са профессионального образования обучающихся с ограниченными

возможностями включают: доступную реабилитационно'образова'

тельную среду обучения, специальные реабилитационно'образова'

тельные технологии, сопровождающие службы.

Реабилитационно�образовательная среда представляет собой

приспособленную к специальным потребностям обучающихся

с ограниченными возможностями в образовательном учреждении

среду, которая обеспечивает условия для освоения профессиональ'

ных программ, адаптации личности в учебном заведении и в соци'

уме, решения сопутствующих обучению проблем. Реабилитацион'

но'образовательная среда должна быть приспособлена не только

к образовательным потребностям обучающегося, но и к его соци'

ально'бытовым, социально'средовым,  социокультурным потреб'

ностям (перемещение по зданию, общение, информирование,

прием пищи, выполнение основных гигиенических процедур и т.п.). 
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Можно выделить следующие составляющие реабилитационно'

образовательной среды:

• специальные реабилитационно'образовательные технологии;

• беспрепятственная среда обучения, общения и жизнедеятель'

ности за счет архитектурно'планировочных решений и техничес'

кого обеспечения;

• информационное обеспечение реабилитационно'образова'

тельного процесса в доступной форме для обучающихся, их

родственников, педагогов и других специалистов;

• психолого'педагогическое медико'социальное сопровожде'

ние образовательного процесса. 

Реабилитационно�образовательные технологии представляют со'

бой совокупность организационных форм, методов и средств,

обеспечивающих профессиональное образование, как педагоги'

ческий процесс и аспект профессиональной реабилитации на оп'

тимальном уровне, с учетом специфики контингента обучающихся

и конкретных условий учебного заведения в соответствии с

действующими образовательными и реабилитационными стандар'

тами.

Реабилитационно'образовательные технологии должны обес'

печивать:

• органическую связь и единство образовательного и реабили'

тационного процессов,  

• оптимальность усвоения учебного материала, как теоретичес'

кого, так и практического; 

• физический доступ к учебному и производственному обору'

дованию, 

• информационную доступность; 

• доступность межличностного общения; 

• психологическую комфортность реабилитационно'образова'

тельного процесса; 

• доступ к интенсивным, высоким технологиям обучения, ком'

муникации и реабилитации.

Основными целями деятельности сопровождающих служб
в процессе профессионального образования обучающихся с ограни'

ченными возможностями являются следующие: организация пси'

хологической, медицинской, методической, технической и прос'

ветительской поддержки данной категории студентов. В качестве

форм организации сопровождения могут выступать как специали'
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зированные отделения (при учреждениях общего типа или специа'

лизированных для сопровождения обучающихся данного учебного

заведения), так и сопровождающие службы. Сопровождающие

службы, обеспечивающие комплексный подход к реабилитации

в процессе обучения, его психолого'педагогическое и медико'со'

циальное сопровождение, включают методическую, психологичес'

кую, социальную, медицинскую, техническую службы. 

Такое обеспечение реабилитационной составляющей в процес'

се профессионального образования обучающихся с ограниченны'

ми возможностями обеспечит высокую эффективность освоения

профессии путем системного, мультидисциплинарного сопровож'

дения, его непрерывный характер, опору на позитивный внутрен'

ний потенциал развития обучающегося, взаимодействие вместо

воздействия, а также приоритет интересов сопровождаемого, неза'

висимость и автономность специалистов службы  сопровождения. 

Литература

1. Казакова Е. И. Сопровождение развития – новая образовательная

технология. // Психолого'педагогическое медико'социальное сопровож'

дение  развития ребенка. Материалы Российско'фламандской НПК (14'

16 марта 2001 г., Санкт'Петербург). – СПб, – 2001, – с. 9 – 14.

2. Храпылина Л. П. К вопросу о специальных образовательных техно'

логиях для инвалидов. // Медико'социальная экспертиза и реабилитация.

– 1998, – с. 30'31.

3. Старобина Е. М. Профессиональное образование инвалидов. – М.:

Интеллект'Центр, – 2003, 145 с.

МЕТОДИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ІЗ КУРСУ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Женжера Сергій Володимирович,
старший викладач 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»,
тел.: 248�83�25, 098�063�21�54, e�mail: shvjed@ukr.net, 

Особливості освоєння університетського курсу філософії

передбачають обов’язкову участь студентів в дискусіях та обгово'

реннях філософських питань під час семінарських занять та в

умовах зворотного зв’язку під час проведення занять лекційних.
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Метою такого живого спілкування є набуття навичок критичного

мислення, саморефлексії, ведення дискусії на методологічному

рівні. Вивчення матеріалу в позааудиторних умовах підміняє цей

інтелектуальний тренінг заучуванням певного масиву інформації.

І навіть якщо останнє відбувається не суто механічно, а супровод'

жується намаганнями відповідний матеріал зрозуміти, без порів'

няння із думками та оцінками інших самостійне освоєння філо'

софських концепцій ризикує привести до формування такого

стилю мислення, який відзначатиметься догматизмом, впадатиме

до різних крайнощів.

Особливого значення ця проблема набуває під час роботи зі

студентами з особливими потребами, які займаються заочно, або

мають вільне відвідування, або змушені пропускати частину за'

нять із поважних причин. Одним зі способів компенсувати неста'

чу живого спілкування під час вивчення курсу філософських дис'

циплін є складення завдань, вирішення яких сприяє формуванню

навичок рефлексії та творчого інтелектуального підходу до їх

вирішення разом із освоєнням матеріалу, передбаченого навчаль'

ною програмою. Їх виконання нагадує проведення лабораторної

роботи, але не технічного, а гуманітарного характеру. Нижче

наводиться приклад завдання такого плану, присвяченого позаау'

диторному освоєнню особливостей вчення та способу мислення

давньогрецького філософа Демокріта.

Лабораторна робота з історії філософії
1. Дайте коротку характеристику філософії Давньої Греції (1 стор.)

2. Дайте коротку характеристику філософії Демокріта (1 стор.)

3. Наведіть визначення терміну «причина».

4. Як ви розумієте слова Демокріта про те, що завдання філосо'

фа (вченого) полягає у тому, аби шукати причини?

5. Налаштуйтесь на спосіб мислення людини, яка в першу чер'

гу шукатиме причини, тобто відповідатиме не стільки на питання

«що?» і «як?», скільки на питання «чому?». Розкрийте у такий

спосіб довільну тему із дисципліни, яка належить до сфери ваших

професійних інтересів. Наприклад, поясність у стилі Демокріта од'

ну з контрольних робіт, які ви підготували до сесії з інших дис'

циплін.

6. Прокоментуйте відому приказку: «Так гарно пояснив, що й

сам зрозумів».
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7. Зробіть висновки.

Рекомендується використання навчальної (підручники) та

довідкової (словники та енциклопедії) літератури з філософії,

історії філософії та діалектики, доступної студенту в бібліотеці або

в електронному вигляді. Посилання на використані джерела

обов’язкові. За можливості рекомендується звернути увагу на такі

видання:

1. Виц Б. Б. Демокрит. – М.: Мысль, 1979. – 212 с. – (Мыслители

прошлого). С. 56–66.

2. Історія філософії Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В.

А та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

3. Кунцман П., Буркард Ф. – П., Відман Ф. Філософія: dtv'Atlas: Пер. з

10'го нім. вид. / Худож. Аксель Вайс; Наук. ред. пер. В. П. Розумний. – К.:

Знання'Прес, 2002. – 270 с.: іл.

4. Новейший философский словарь: 3'е изд, исправл. – Мн.: Книжный

Дом. 2003. – 1280 с. – (Мир энциклопедий).

5. Пунченко О. П., Черниш О. М. Філософія: навч. посіб.: 2'е вид., пе'

рероб. – Одеса: Астропринт, 2006. – 424 с.

6. Таранов П. С. 120 философов: Жизнь. Судьба. Учение. Мысли: уни'

версальный аналитический справочник по истории философии: в 2 т. –

Симферополь, «Реноме», 2005. – 704 с.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
АВТОКЗАМЕНАТОРА «ОХОРОНА ПРАЦІ» 

В МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Т. М. Кот, к.т.н., 
О. В. Кошуков, к.т.н

Концепція модульного навчання прийнята Міжнародною Ор'

ганізацією Праці, як базова концепція професійної підготовки.

Модульна система навчального процесу суттєво відрізняється

від традиційної системи. Її головна відмінність полягає у націле'

ності дидактичних матеріалів на практичну професійну діяльність.

Оскільки концепція модульного навчання передбачає суто

індивідуальний підхід, на початку підготовки проводиться поглиб'

лене тестування знань працівника. За результатами вхідного тесту'
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вання виявляють прогалини у знаннях працівника. І для нього фор'

мують індивідуальний навчальний план. Далі проводиться навчання

працівника згідно з індивідуальним навчальним планом. Основний

акцент у процесі модульного навчання зроблено на самопідготовку.

Процес навчання завершується підсумковим тестуванням.

Аналіз функціональних можливостей програмного комплексу

Автоекзаменатор  «Охорона праці» показав, що він може викорис'

товуватись в модульній схемі організації навчального процесу для

вирішення наступних задач:

1. Підготовка індивідуальних навчальних планів і програм.

2. Підготовка модульних дидактичних матеріалів: формування

модулів і навчальних елементів, а також вхідних і вихідних тестів

для модулів і навчальних елементів.

3. Проведення самонавчання, вхідного і вихідного самотесту'

вання за навчальними елементами та підсумкового самотестування

за модулем.

4. Проведення вхідного тестування для підготовки індивідуаль'

ної програми навчання.

5. Проведення поточного контролю знань і виставлення

оцінки.

6. Проведення підсумкового контролю знань за темою (змістов'

ним модулем) і виставлення оцінки.

7. Підготовка звітних матеріалів: протоколів і відомостей з пе'

ревірки знань.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Кузьмінська Леся Дмитрівна, 
к. пед. н., доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки Університету
«Україна», 0973139599, ann2105@i.ua.
Кроль Людмила Анатоліївна, 
група СР�41, моб.0938607944, krol_vitya@mail.ru

Актуальність проблеми інтеграції осіб з особливими потребами

у суспільство значно зростає у зв’язку з різким збільшенням людей

з інвалідністю. Загальна кількість інвалідів у світі становить майже

600 млн. осіб, понад чверть з них – діти. В Україні налічується по'

над 2,6 млн. осіб людей з інвалідністю, причому 168,12 тисяч з них
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– діти. Архітектурні, транспортні, комунікативні бар’єри, пробле'

ми соціальної стигматизації та ексклюзії дітей з особливими потре'

бами обмежують їх життєві шанси та блокують доступ до загально'

людських благ, зокрема якісної освіти з урахуванням специфіки їх

розвитку.

За соціологічними прогнозами в найближчі п’ятнадцять років

на нашу державу чекає суттєве зменшення кількості працездат'

ного населення, у зв’язку з чим загострюється проблема більш

ефективного включення громадян з вадами здоров’я в соціально'

економічне життя, створення їм рівних з іншими членами

суспільства можливостей для реалізації права на освіту і трудову

діяльність [2]. 

Важливою складовою успішної інтеграції в суспільство людей з

особливостями психофізичного розвитку є створення: оптималь'

них умов для отримання ними професійної та вищої освіти

відповідно до потенційних можливостей кожної особистості; ре'

алізація принципів інклюзивного навчання у вищій школі.

Забезпечення умов доступності до всіх освітніх рівнів ква'

ліфікації можливе за умови наявності багатьох чинників:

– нормативно'правового забезпечення рівних умов отримання

освіти;

– забезпечення безперешкодного доступу до соціальної інфра'

структури;

– формування позитивного ставлення до інвалідів у суспільстві;

– вироблення єдиних вимог у правилах прийому до вищих зак'

ладів освіти (ВЗО) вступників'інвалідів;

– розробки теоретичних основ вищої освіти громадян з особли'

востями психофізичного розвитку;

– створення спеціальних технічних засобів, які полегшують

навчання інвалідів у ВЗО;

– впровадження адаптованих до потреб інвалідів передових

інформаційних технологій у навчальний процес ВЗО;

– забезпечення медико'психолого'педагогічного супроводу

навчального процесу тощо.

Слід зауважити, що донині не існує механізму реалізації права

громадянина'інваліда на здобуття вищої освіти. Не розроблено

науково'теоретичні основи вищої освіти інвалідів. Потребують

вивчення психофізичні можливості студентів із різними розладами
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в опануванні різних освітньо'кваліфікаційних рівнів вищої освіти

та можливості успішної трудової діяльності відповідно до набутої

фахової підготовки. Не досліджено проблеми і труднощі соціаль'

ної адаптації довузівського середовища, емоційні, особистісні й

мотиваційні проблеми комунікативної, навчальної і трудової

діяльності у ВЗО студентів з особливостями психофізичного роз'

витку. Недостатньо підручників і посібників для вищої школи,

які б враховували особливості сприймання, збереження і пере'

робки навчальної інформації цією категорією студентів [1].

Незважаючи на вищеозначені складні реалії, для молоді з

особливими потребами з’явилась суттєва альтернатива – запро'

вадження дистанційного навчання, яке небезпідставно назива'

ють освітою сучасності та розвиток інклюзивної вищої освіти,

зокрема на прикладі Відкритого міжнародного університету роз'

витку людини «Україна». Хоча у звичайних, не орієнтованих на

інклюзію, вищих закладах освіти, викладачі та й самі студенти, як

з особливими потребами, так із типовим розвитком, виявляють'

ся не готовими до інтегративної педагогічної взаємодії.

Список використаних джерел

1. Гірман А. П. Інноваційні технології навчання студентів з інвалід'

ністю [Електронний ресурс] – Режим доступу: URL www.info'

library.com.ua/books'text'11512.html

2. Дікова'Фаворська О.М. До питання реалізації правн на освіту осіб з

функціональними обмеженнями здоров’я 2011 [Електронний ресурс] –

Режим доступу: URL www.uuba.org.ua/istoriya'pravoslav'ya'v'ukrayini/do'

pitannya'realizatsiyi'prav'na'osvitu'osib'z'funktsionalnimi'obmezhennyami'

zdorov'ya.html

3. Рибаков Віктор. Дистанційне навчання дітей'інвалідів: потреба і

можливості [Електронний ресурс] – Режим доступу: URL library.rehab.

org.ua /ukrainian/psicho/ribakov
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ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Кузьмінська Леся Дмитрівна, 
к. пед. н., доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки 

Університету «Україна», 0973139599, ann2105@i.ua
Ніколаєва Анастасія Миколаївна, 

група СР�41, 0636876699, nastya233.91@mail.ru

Освіта для студентів з особливими потребами є діяльністю, що

сприяє їх розвитку, зменшує соціальну напругу та забезпечує

стабільність і захист у кризових ситуаціях, розкриває для них ре'

альні перспективи для майбутнього.

Основними проблемами, які гальмують процес інтеграції осіб

з обмеженими можливостями в навчальних закладах є, на думку

багатьох дослідників: недостатня кількість фахівців для роботи

з людьми з обмеженими можливостями; відсутність системи пере'

підготовки та підвищення кваліфікації викладачів, які працюють зі

студентами з особливими потребами; відсутність нормативно'за'

конодавчої бази освіти інвалідів у вищих закладах освіти та ін.

У кожного студента з інвалідністю є індивідуальні особливості

та обмеження, що ускладнюють процеси навчання та соціалізації

в інтегрованому освітньому середовищі. Для забезпечення рівного

доступу таких людей до освіти необхідно впроваджувати в навчаль'

но'виховний процес спеціальні методи, педагогічні технології та

адаптивні технічні засоби, спираючись на ідею індивідуального

підходу у навчально'виховному процесі.

Відомі вітчизняні вчені П. М. Таланчук, К. О. Кольченко,

Г. Ф. Нікуліна [1] вважають, що в основі педагогічного супроводу

навчання студентів з особливими потребами має бути не лише ви'

сока професійна майстерність викладачів, але й глибоке розуміння

ними особливостей психофізичного розвитку людей з різними ти'

пами інвалідності, індивідуальних потреб таких студентів, зокрема

специфіки сприйняття ними навчального матеріалу. Викладач має

володіти спеціальними педагогічними методами та сучасними

технічними засобами навчання, навичками ефективної педа'

гогічної взаємодії з інтегрованим студентським колективом.

На всіх етапах навчання студент з інвалідністю потребує

індивідуального підходу, т’юторського супроводу у розв’язанні

інклюзії людей Секція І

у навчально�виховний процес



індивідуальних проблем з опанування навчальних дисциплін та

соціалізації.

У науковій літературі індивідуальний підхід розглядається як

уміння враховувати всі чинники, які гальмують або, навпаки, спри'

ятливо впливають на розвиток учня, студента. Індивідуальний

підхід вважається необхідною умовою ефективності педагогічного

процесу, «оскільки будь'який виховний вплив заломлюється через

індивідні особливості конкретної особистості» [1, с. 143]

Глибокого вивчення потребує сутність індивідуального підходу

у педагогічному спілкуванні зі студентами з особливими потреба'

ми. Оскільки викладачі у процесі навчання та виховання здебіль'

шого «інформують» та «спонукають» сучасне студенство. Внаслідок

чого поза їх свідомою увагою часто залишається емотивна функція

спілкування, недооцінка якої призводить до педагогічно небажа'

них форм спілкування і несприйняття навчального матеріалу.

Для реалізації емотивного спілкування викладачеві необхідно

пам’ятати, що зусилля, фізичні або розумові, можуть бути легкими

для одного і важкими для іншого. І найважливішим завданням

індивідуального педагогічного підходу з боку викладачів в інтегро'

ваному колективі є сприяння на рівних можливостях успішному

навчанню студентів з особливими потребами так, як і інших сту'

дентів. 
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АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ  
ДО НАВЧАННЯ В ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 
В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Максим’юк Юлія Юріївна, 
Тулашвілі Юрій Йосипович,

Волинський обласний реабілітаційний центр інвалідів зору, 
м. Луцьк, вул. Шевченка, 32, тел.:(0332) 24�90�32, email: tulaj@mail.ru

Мотивація до навчання – одна із головних умов реалізації нав'

чально'виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інте'

лекту людини, але і є рушійною силою удосконалення особистості

в цілому. Особливо це стосується осіб, які за своїм психофізіо'

логічним станом відносяться до людей з особливими потребами.

Метою дослідження є розкриття сучасних аспектів формування

мотивації  до навчання в осіб з порушеннями зору в умовах станов'

лення інформаційного суспільства. Перебудова соціальних відно'

син на засади інформатизації та пріоритетності знання сьогодні дає

можливість незрячим та слабозорим людям оволодівати основами

сучасних інформаційних технологій, набути вміння та навички зас'

тосовувати комп’ютерну техніку в своїй повсякденній і про'

фесійній діяльності, та є основним чинником формування в них

стійкої мотивації до навчання.

Піднята проблема є актуальною і потребує комплексного підхо'

ду до її вирішення. Особливу увагу слід приділяти дітям із сліпотою.

Вони не бачать наше життя таким, яким воно є насправді – і доб'

рим, і світлим, і з усіма його негараздами. Держава ніколи не зали'

шала таких дітей без опіки. Мережа спеціальних загальноосвітніх

закладів для слабозорих і незрячих дітей у сучасних умовах дозво'

ляє сформувати потрібний рівень знань та умінь, однак ізольова'

ний принцип їх функціонування не у повній мірі сприяє повному

адаптуванню особистості з порушеннями зору в соціально'трудові

відносини. Від рівня соціальної адаптації особистості із сліпотою,

напряму залежить якою активною вона буде, якою діяльністю та

яку професію вона хоче опанувати. На мотивацію до соціальної ак'

тивності впливає не лише технічний прогрес та знання, якими ово'

лоділо суспільство, та не тільки особисте бажання особистості, а у
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значній мірі рівень її введення в суспільні відносини. Мотивація до

самореалізації особи з порушеннями зору в сучасному інфор'

маційному суспільстві безпосередньо залежить від рівня введення її

в суспільні відносини на всіх етапах становлення особистості.

В цьому процесі значне місце займає період загальноосвітнього

навчання. Тільки інклюзія в освітнє середовище на засадах толера'

нтних відносин суспільства до осіб із психофізичними порушення'

ми є запорукою формування їх мотиваційної сфери. На думку

Л. С. Виготського виникнення та розвиток мотивації суцільно за'

лежить від соціальних умов в яких знаходиться особистість. Тому,

на нашу думку, становлення особистості з порушеннями зору буде

найбільш повним за умови забезпечення її доступу до загально'

освітнього середовища на засадах інклюзивного навчання. 

Потрібно поставити акцент на певних підходах до формування

мотивації до навчання в слабозорих та незрячих людей за умови їх

інклюзивної освіти:

1. Дотримання принципів природовідповідності як вимоги вра'

ховувати в процесі організації навчального середовища природних

особливостей суб’єктів освіти; трансформації когнітивного змісту

в емоційний, тобто такий, що є змістовно'визначальним для про'

яву мотивації.

2. Перехід до інноваційних методів навчання, які дають мож'

ливість забезпечити психолого'педагогічний супровід процесу

навчання.

3. Активна співпраця з батьками, спільний моніторинг навчаль'

ної діяльності.

Соціально значимим результатом запровадження інклюзивної

системи навчання є забезпечення формування у суб’єктів освіти «в

нормі» здатності чинити опір утвореним сторіччями забобонам та

стереотипам у суспільстві щодо людей з особливими потребами, а в

осіб з порушеннями зору активізувати мотивацію до саморозвитку

через сталу мотивацію до навчання.

– 110 –

Секція І Інноваційні технології

з інвалідністю 



– 111 –

АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ 

З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

Проскурняк О. І.,
Харківська державна академія культури

61144, м. Харків, вул. Академіка Павлова, б. 162, кв. 31
Тел.: 0977157024; e�mail ponolena_2008@mail.ru

Вивчення комунікативної діяльності розумово відсталих учнів

має певні складнощі, пов’язані з відсутністю комплексної діагнос'

тичної методики вивчення рівня розвитку їхньої комунікативної

діяльності та необхідністю адаптації методик, що дозволяють вив'

чити її показники. Експериментальне дослідження ґрунтувалося на

розробленої нами моделі комунікативної діяльності, структура якої

визначена через мотиваційний (що забезпечує комунікативну

активність, бажання комунікативно взаємодіяти, комунікативні

якості), когнітивно'змістовий (що визначає комунікативні знання,

уміння та навички) та операційний (який забезпечує саморегу'

ляцію комунікативної поведінки) компоненти.

Нижче наведемо методики, які склали алгоритм експеримен'

тального дослідження розвитку комунікативної діяльності розумо'

во відсталих підлітків. 

1. Діагностика мотиваційного компонента комунікативної

діяльності учнів спеціальних та масових шкіл:  потреб і мотивів ко'

мунікативної діяльності розумово відсталих підлітків, показником

яких є рівень соціально'комунікативної активності, спрямованість

особистості (тест О. Б. Басса,  методика КОЗ адаптована), вивчення

потреби у спілкуванні (методика О. П. Єлісєєва, з модифікацією

А. Г. Грецова), порівняльний аналіз з коефіцієнтом Ст’юдента.

2. Вивчення когнітивно'змістового компонента розвитку

комунікативної діяльності: «Розвиток спілкування» у субшкалі

визначення соціальної компетентності А. М. Прихожан; методики

Q'сортировки за шкалою «комунікабельність», шкалою «Техніка

спілкування» Н. Д. Творогової, що дозволяє виявити операційні та

емоціонально'вольову складові комунікативної компетентності,

тест комунікативних умінь Л. Міхельсона адаптований Ю. З. Гіль'

бухом, що дозволяє виявити рівень комунікативної компетентності

та якість сформованості комунікативних навичок, шкала Р. Еріксо'

інклюзії людей Секція І

у навчально�виховний процес



на, для оцінки комунікативних мовленнєвих навичок, що адаптована

В. А. Калягіним та Л. Н. Мацько та вміщує шкалу мовлення, спілку'

вання, впевненості, методику діагностики комунікативних та органі'

заційних здібностей «КОЗ'2» (шкала «комунікативні схильності»).

3. Дослідження операційного компонента розвитку комуніка'

тивної діяльності підлітків зі спеціальних та масових шкіл: вивчен'

ня саморегуляції,  розуміння вербальних та невербальних комуні'

кацій були використані методики діагностики саморегуляції,

поведінки у міжособистісних стосунках, розуміння експресії,

методика Q'сортировки, методика дослідження самоконтролю у

спіл'куванні М. Снайдера, тест «Взаємини зі співрозмовником»,

тест'опитувальник А. В. Зверькова та Е. В. Ейдмана «Вивчення

вольової саморегуляції» (шкала самоконтроль).

4. Розробка, стандартизація авторської методики вивчення

рівнів комунікативної діяльності  підлітків з розумовою відста'

лістю – учнів спеціальних шкіл (використовувався факторний

аналіз з обертання varimax, програма SPSS кореляційний аналіз,

співвідношення показників визначених шкал з іншими діагностич'

ними методиками, визначення валідності і надійності методики

діагностики рівнів комунікативної діяльності підлітків з розумовим

недорозвиненням, визначення кореляції між результатами авторсь'

кої методики та тими, що вже існують, дослідження існування

розбіжностей у трьох рівнях комунікативної діяльності: т'критерій

Ст’юдента з різними дисперсіями).

5. Визначення взаємозв’язку особистісних особливостей та

рівнів розвитку комунікативної діяльності у підлітків з розумовою

відсталістю (методика Айзенка, особистісний опитувальник FPI

(адаптований варіант)). 
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СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНО&ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗІ СТУДЕНТАМИ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Л. О. Рокотянська,
старший викладач кафедри педагогіки та управління 

навчальними закладами
РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»

98653, Ялта, ул. Севастопольская 2, тел. 0502229350, 
lesya�19.05@inbox.ru

Гуманістична парадигма сучасної освітньої ситуації, реформу'

вання освіти й виховання та розв’язання соціально'педагогічних

завдань соціалізації молоді  з обмеженими можливостями потребу'

ють гарантій з боку держави щодо забезпечення прав особистості

в новій соціальній ситуації. 

На сучасному етапі у сфері вищої освіти актуальною проблемою

є врахування специфіки соціально'педагогічної діяльності з метою

створення оптимальних умов для успішної соціалізації студентів

з обмеженими можливостями в освітньому просторі.

Законодавчою базою для вирішення проблемних питань

соціально'педагогічної діяльності внз щодо студентів з особливими

освітніми потребами є Державна національна програма «Освіта»

(Україна XXI століття), Закон України «Про освіту», проект Закону

«Про вищу освіту» (2011), «Про сприяння соціальному становлен'

ню та розвитку молоді в Україні». Основоположними документами,

в яких задекларовані провідні принципи забезпечення рівного дос'

тупу до вищою освіти є наказ Міністерства освіти та науки України

від 27.06.2008 р. № 587 «Про проведення експерименту щодо ор'

ганізації інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми пот'

ребами у вищих навчальних закладах III'IV рівнів акредитації неза'

лежно від форм власності та підпорядкування», наказ Міністерства

освіти і науки України від 02.09.2009 р. № 809 про затвердження

тимчасового положення «Про організацію інтегрованого навчання

осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах III'IV акредитації

незалежно від форм власності та підпорядкування «. 

Соціально'педагогічна робота зі студентами з особливими пот'

ребами передбачає певний ряд вірогідних підходів, а саме: індивіду'
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альний, особистісно'гуманістичний підхід до студентів з особливи'

ми потребами; діагностичний підхід; функціональний підхід, осно'

вою якого виступає бажання змін на краще студентів'інвалідів,

їхньої здатності до сприйняття допомоги; соціально'психологічний

підхід, який передбачає сприйняття особистості з особливими пот'

ребами, визнання її як члена суспільства, повага до її прав.

Головною метою соціально'педагогічної діяльності зі студента'

ми'інвалідами є створення у вищих навчальних закладах освіти

певних умов для позитивно орієнтованої соціалізації особистості,

яка сприяє соціальному розвитку та самореалізації молодого по'

коління в інтересах особистості та суспільства. 

Задачі соціально'педагогічної діяльності: 

– адаптація студентів з інвалідністю у суспільному, виховному

та навчальному житті вищого навчального закладу; 

– створення умов для самореалізації студентів; 

– діагностика особистісних, навчально'виховних проблем сту'

дентського колективу; 

– соціально'педагогічна профілактика, корекція та реабіліта'

ція; 

– соціально'педагогічний контроль та корекція навчально'ви'

ховного процесу ВНЗ; 

– посередництво у вирішенні певного кола питань особистості

між студентами та викладачами;

– допомога студентам із працевлаштуванням; інформування

студентів щодо їх прав та обов’язків; соціальна підтримка талано'

витої молоді; 

Зазначимо, що провідним чинником соціалізації студентів з

особливими потребами виступає вплив соціально'педагогічний

діяльності вищого навчального закладу на освітньо'професійне

середовища і на студентів, які активно проходять у ньому етапи

особистісного та професійного становлення, ефективність соціалі'

зуючого  впливу безпосередньо залежить від системи відносин сту'

дент'викладач, студент'студентське середовище, студент'освітян'

ське середовище.
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ 
МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ 

З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Савінова Наталія Володимирівна,
кандидат педагогічних наук, доцент 

Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського

Корекція порушень мовленнєвої діяльності у дітей з тяжкими

порушеннями мовлення вимагає введення у зміст логопедичної ро'

боти оцінно'контрольних дій.

Дослідження вчених (П. Гальперіна, С. Кобильницької,

С. Карпової, І. Колобової, Е. Труве, Д. Ельконіна та ін.) присв’я'

чені вивченню механізмів, структури, складу операцій контролю та

самоконтролю. У роботах вчених висвітлюються види та зміст са'

моконтролю у структурі мовленнєвої діяльності. 

Сутність поняття самоконтроль визначається вченими як про'

цес, який включає в себе осмислене регулювання та планування

власної діяльності, цілесрямований аналіз завдання, критичну

оцінку процесу його виконання та виправлення помилок.

В основі будь'якої діяльності людини лежить складна система

умовних рефлексів, яка може функціонувати тільки за умов безпе'

рервного обміну інформацією про стан її окремих ланок. Саме та'

кого висновку дійшов П. Анохін та вчені його школи щодо зво'

ротніх функціональних зв’язків. П. Анохін довів, що рефлекторний

акт закінчується не ефекторною (виконавчою) ланкою, як уважали

раніше, а існує ще четвертий елемент – сигнал у центр про резуль'

тати дій та їх наслідки (зворотній аферентний зв’язок). Останнє має

неабияку практичну цінність для педагогічної корекції, оскільки

подібна сигналізація необхідна для здійснення коригування будь'

якого порушення у діяльності людини. Наступний рефлекторний

акт формується лише після отримання сигналу про результати по'

переднього акту [1; 2]. 

Будь'яка корекція або коригування мовленнєвої діяльності

дітей відбувається саме на основі цих оцінок. Оцінка здіснюється

шляхом порівняння системи виконаної мовленнєвої дії з поставле'

ною метою. На основі сенсорних імпульсів, що безперервно надхо'

дять у центральну нервову систему дитини та несуть інформацію

про правильність і результативність мовленнєвої дії, що виконуєть'
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ся, здійснюється контроль за правильністю мовлення. Наявність

мовленнєвого зразка спонукає мовця до контролю мовлення. В ре'

зультаті такої аналітико'синтеничної діяльності в корі головного

мозку формується своєрідний контрольний аппарат («акцептор

дії»), що приймає зворотну аферентацію та зіставляє її зі зразком.

Наявність такого контрольного апарату, який відбиває найдрібніші

ознаки того зразка, за яким виконується мовленнєва діяльність,

створює найкращі умови для самоконторолю, оскільки застерігає

від помилок та дозволяє виправити існуючі [1; 2]. 

У роботах Н. Жинкіна. О. Лурія, Л. Цвєткової зазначається, що

мовленнєві кінестезії є генетичною основою виникнення

внутрішнього мовлення. При цьому є необхідним тісний міжа'

налізаторний зв’язок у діяльності мовленнєво'рухового, слухового

та зорового аналізаторів. Озвучення слова у внутрішньому мов'

ленні відбувається через взаємодію системи слухових та рухових

компонентів слова, у процесі чого кінестетичний імпульс викликає

підсилення слухового компонента системи [3; 4]. 

Н. Жинкін, П. Гальперін, І. Зимняя виокремлюють три основ'

них ланцюга у схемі слухового контролю: а) еталон, за яким відбу'

вається порівняння дії, що програмується; б) процес співставлен'

ня; в) процес прийняття рішення, при якому або підтверджується

правильність виконання дії, або внаслідок непогодження між

еталоном та особистими діями, приймається рішення про її кори'

гування. Еталонами для порівняння у пропріоцептівній сфері є об'

раз артикуляційного стереотипу, у слуховому зворотньому зв’язку –

образ замислу та його реалізація.

Спеціальні дослідження Е. Вінарської, Н. Жинкіна, Л. Чисто'

вич та ін. свідчать про те, що слуховому контролю підлягає руховий

стереотип слова, розчленований до найдрібніших елементів. Слу'

ховий контроль здійснюється на основі механізмів саморегуляції

по кінцевому акустичному продукту. Він має «покроковий» харак'

тер, тривалість «кроку» дорівнює довжині вимовної одиниці –

складу.

Таким чином, контроль здійснюється за допомогою слуху, а

кінестезії відображають положення органів артикуляції під час ар'

тикуляційного підконтрольного акту. Затримка зворотнього слухо'

вого зв’язку порушує продукування та приводить до дезорганізації

всієї фонаційної системи, Саме тому, нормальна мовленнєва дія

реалізується лише при повній синхронізації всіх видів зворотнього
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зв’язку. Н. Жинкін у своїх роботах довів, що при узгодженні систе'

ми мовленнєвих рухів із системою звукових комплексів, відпраць'

овується код переходу від системи рухів мовлення до системи

звуків певної мови. Код формується шляхом порівняння фонем

за протиставленням по різним акустико'артикуляційним озна'

кам та здійснюється на субсенсорному рівні роботи фонематич'

ного слуху. 

Таким чином, формування всіх видів мовленнєвого само'

контролю відбувається у процесі мовленнєвої діяльності та прохо'

дить відповідні етапи становлення від зовнішнього до внутрішньо'

го самоконтролю.
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НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ 
В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

В НІМЕЧЧИНІ ТА УКРАЇНІ

Єсипенко Катерина Василівна,
5 курс, група ОА�51/12  

Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н. доц. 

На сьогоднішній день у Німеччині нараховують 10 мільйонів

інвалідів, серед яких 80 відсотків стали інвалідами упродовж життя,

а 20 відсотків народились із вадами. Згідно з результатами

дослідження, ініційованого німецькою організацією інвалідів

«Aktion Mensch» разом із дослідницьким інститутом Innofact, лише

кожен третій німець контактує з людиною'інвалідом. Найчастіше

це відбувається у робочій сфері. Трохи менше мільйона людей з

особливими потребами офіційно мають постійне місце роботи. 



В Німеччині в багатьох університетах функціонують спеціально

створені Центри по роботі зі студентами з особливими потребами.

У них виявляють рівень готовності знань студентів, допомагають

визначитись щодо вибору спеціальності, інформують про індивіду'

альні технічні засоби навчання, допомагають інтегруватись у групу

та колектив.

В Україні проблема навчання людей з особливими потребами є

досить актуальною. Єдиний ВНЗ, недержавної форми власності,

який забезпечений всіма необхідними сучасними матеріалами для

безбар'єрного пересування та навчання студентів з особливими

потребами, – Університет «Україна» (м. Київ). Спеціально облад'

нані корпуси, навчальні аудиторії, створений електронний

бібліотечний фонд та робочі місця дають змогу студентам відчути

себе повносправними особистостями.

Аналіз досвіду навчання дітей з особливостями психофізичного

розвитку у країнах Європи свідчить, що у переважній більшості з

них інклюзивне навчання є основною формою здобуття освіти

людьми з обмеженими можливостями. Однак, варто зазначити, що

діти з особливими освітніми потребами мають змогу здобувати

освіту і в спеціальних навчальних закладах, і в закладах масового

типу.

У європейських країнах спеціальні заклади функціонують і на'

дають допомогу дітям з обмеженими можливостями здоров'я,

однак, вони не є сегрегативними осередками. «Кордони» між

спеціальною та загальною освітою прозорі, оскільки країни з де'

мократичним устроєм пропагують цінності громадянського

суспільства, яке базується на ідеях рівноправності, толерантності та

інклюзії.

Згідно з німецьким законом, підприємства зобов'язані забезпе'

чувати інвалідів роботою. Так, приміром, маючи у штаті щонаймен'

ше 20 працівників, фірма має надати роботу хоча б одному інваліду,

інакше сплачуватиме відповідний податок. Проте, за словами екс'

пертів, інваліди все ще не мають рівних шансів щодо працевлашту'

вання на первинному ринку праці.

Роботодавець має дивитись не на недоліки інваліда, а на те, що

корисного принесе цей робітник його підприємству. Серед тих, хто

в інвалідному візку, є багато фахівців з інформаційних технологій,

програмістів і проблеми з фізичним здоров'ям ніяк не впливають на

їхні високі досягнення в роботі.
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Що стосується працевлаштування інвалідів в Україні, то слід

відмітити, що далеко не всі підприємці погоджуються брати на

роботу таких осіб. Їм простіше сплатити штрафні санкції, аніж за'

безпечити робочими місцями. Для стимулювання роботодавців на

державному рівні доцільно запровадити такі стимулюючі заходи, як

наприклад:

– зменшити податкові витрати;

– надати грошові дотації підприємцям, в яких працюють осо'

би з функціональними обмеженнями;

– відзначати нагородами, преміями тих роботодавців, які пе'

ревиконали нормативи, встановлені державою, і забезпечили на'

лежні умови праці;

– залучити засоби масової інформації для інформування гро'

мадськості та ін.

ЦЕНТР ДУХОВНО&ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ВНЗ  

ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ СУПРОВОДУ 
ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СТУДЕНТІВ 

З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

М. Роганова,
проректор з науково�педагогічної роботи 

Донбаського інтитуту техніки та менеджменту 
Міжнародного науково�технічного університету ім. Ю. Бугая

Особливої уваги у демократичному суспільстві потребують гро'

мадяни з обмеженими фізичними можливостями, тому ще однією з

проблем, що має вирішити суспільство та державна політика, є зна'

ходження інструментів щодо соціальної  та духовної реабілітації,

спеціального  навчання, адаптації та інтеграції у суспільство молоді

з обмеженими фізичними можливостями. 

Як підтверджують результати проведеної експериментально'

дослідної роботи, вирішення завдань інклюзивної освіти  молодих

людей з обмеженими фізичними можливостями в умовах вищої

школи можливе за умови чіткої, налагодженої виховної роботи

спеціальних підрозділів. Таким   є  Центр духовно'інтелектуально'

го розвитку та реабілітації молоді з обмеженнями життєдіяльності,

який було створено як структурний підрозділ вищого навчального
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закладу Донбаського інституту техніки та менеджменту Міжнарод'

ного науково'технічного університету імені академіка Юрія Бугая

для супровіду та педагогічної підтримки цієї категорії студентів.

Метою діяльності Центру було створення навчально'реабі'

літаційної структури вищого навчального закладу, що забезпечила

найбільш сприятливі психолого'педагогічні, організаційні і пра'

вові умови та гарантії для реалізації прав громадян з обмеженими

фізичними можливостями на отримання вищої освіти, соціальний

захист, професійну орієнтацію, духовну реабілітацію та соціально'

психологічну адаптацію. 

Основними напрямками роботи Центру духовно'інтелектуаль'

ного розвитку та реабілітації наступні:  професійна освіта як засіб

соціальної реабілітації; реабілітація через формування духовних

орієнтирів та життєвих цінностей;  соціокультурна реабілітація як

відновлення особистих культурно'духовних якостей студента з

інвалідністю і його здібностей взаємодії із соціальним оточенням;

фізична реабілітація у системі роботи Центру; трудова адаптація;

постреабілітаційний супровід.

Аналітична схема процесу реабілітації має такий вигляд:

– педагогічна (професійна) реабілітація – забезпечує ре'

абілітацію людини як суб'єкта життєдіяльності;

– соціальна реабілітація – забезпечує інтеграцію людини у

суспільство, як соціального суб'єкта;

– психологічна реабілітація – формує мотивацію людини до

оволодіння професійною здібністю і формує особистість людини;

– культурно'духовна реабілітація – забезпечує реабілітацію

людини як суб'єкта культурної спадщини і носія культурних тра'

дицій;

– медична реабілітація – забезпечує реабілітацію людини на

рівні існування біологічного організму;

Ідея створення Центру пройшла апробацію практикою і має по'

зитивний вплив не лише на соціалізацію молодої людини з обме'

женням життєдіяльності, а й на оточуюче суспільство. Адже Центр

духовно'інтелектуального розвитку та реабілітації – це спе'

цифічний соціальний інститут, це, насамперед, структурно'

організаційний комплекс взаємодіючих компонентів (викладачів,

студентів з фізичними обмеженнями, змісту навчання й виховання,

матеріально'технічної бази, батьків, соціальних працівників,

волонтерів, психологів), пов'язаних між собою виконанням склад'

них загальних і спеціальних функцій, пов'язаних загальними пот'
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ребами і цілями. 

Процес виховання духовної культури у студентів з обмеженими

фізичними можливостями в умовах Центру духовно'інтелектуаль'

ного розвитку та реабілітації поєднував такі компоненти: 

– організаційно'мотиваційна робота з викладачами, курато'

рами інтегрованих студентських груп; 

– вихована робота з елементами соціокультурної та духовної

реабілітації зі студентами в інтегрованих групах, 

– організація роботи волонтерів;

– співпраця з релігійним інститутами та громадськими ор'

ганізаціями інвалідів міста, області, країни.

Спираючись на все вищесказане, ми приходимо до висновку,

що Центр духовно'інтеллектуального розвитку та реабілітації є од'

ним з найважливіших соціальних інститутів соціалізації й адаптації

молодих людей з обмеженими фізичними можливостями. Тому

суспільство наділяє такий Центр особливою соціальною роллю,

виділяє йому особливі функції і надає свою конкретну мету ' задо'

вольняє суспільну потребу, поєднує в спільній навчально'виховній

діяльності молодих людей з обмеженими можливостями, витрача'

ючи для цього духовну енергію та певні матеріальні засоби 
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СОЦІАЛЬНО&ПЕДАГОГІЧНА ПРОСВІТНИЦЬКО&
ВИХОВНА РОБОТА У СВІТЛІ КОНВЕНЦІЇ ООН 

ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ

Іванова І. Б., 
канд. пед. н., доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки
Університету «Україна»

Просвітницько'виховна соціально'педагогічна робота – один

із пріоритетних напрямів соціальної роботи з людьми з особливими

потребами, людьми із статусом «інвалід». Маючи добру традицію

милосердя, любові до ближнього, об'єднання у важкі часи історич'

них перетворень, український народ завжди плекав свою культуру

– культуру ставлення до ближнього. 

Сучасний світ інформатизації та комп'ютеризації життєвого

простору людини створює безмежні можливості для розвитку осо'

бистості – чуттєвої до болю і страждань іншого.

Тому постає проблема ставлення до прав, а не до самої людини.

Формування обізнаності у правах інвалідів сприяє соціальному

діалогу, розвитку громадянського суспільства, толерантності.

Просвітництво у соціально'педагогічній роботі – своєрідна

система взаємостосунків і взаємовідносин у соціальному середо'

вищі. Слово і позитивні системні зміни – основний механізм фор'

мування і розвитку свідомості особистості, яка поступово із об'єкта

соціального впливу стає суб'єктом соціального виховання.

Гармонійне поєднання змісту освіти, в компоненті якої є місце

для філософії, релігієзнавства, культурології, українознавства,

соціальної педагогіки, із просвітницько'виховною соціально'педа'

гогічною роботою спрямована на формування сприйнятливості

прав людей із статусом «інвалід».

Соціально'педагогічний вплив у світлі Конвенції про права

інвалідів обумовлює формування свідомості особистості у напрямі

усвідомлення нею необхідності розвитку особливої системи захис'

ту і підтримки людей із статусом «інвалід». Формування культури

почуттів, духовної сфери позбавляє негативних стереотипів, забо'

бонів, шкідливих звичок щодо розуміння правосуб'єктності інва'

лідів. Використання виховного зразка, філософії «в інтересах

інвалідів» і «разом з інвалідами» пропагує  позитивний потенціал і

можливості інвалідів. Таким чином правова парадигма просвіт'
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ницько'виховної соціально'педагогічної роботи поєднує, зміцнює

всі можливі елементи системи життєдіяльності особистості.  

Під час проведення просвітницько'виховної роботи формуєть'

ся адекватне ставлення до проблем інвалідності; відбуваються по'

зитивні зміни у свідомості, у поглибленні розуміння збережених

ресурсів особистості; привертається увага громадськості не тільки

до проблем і потреб інвалідів, але і до їх талантів і обдаровань; розк'

риваються потенційні можливості людей з особливими потребами.

Особливості правового аспекту просвітницько'виховної

соціально'педагогічної роботи визначається професійною компе'

тенцією соціального працівника ' соціальне виховання особис'

тості, її позитивна соціалізація. Правовий зміст соціального і ви'

ховного впливу зумовлює специфіку форм, методів, прикладних

технологій і  методик  соціально'педагогічної роботи з урахуванням

факторів соціалізації і вікових особливостей особистості.

Філософія просвітницько'виховної роботи «в інтересах інвалі'

дів» постає у тому, щоб нівелювати, пом'якшити негативний вплив

на свідомість людини негативних аспектів соціального середови'

ща, створити педагогічно збагачене соціальне середовище. Інфор'

мація та способи її ретрансляції у сучасному світі мають великий

інтелектуальний, виховний і духовний вплив на особистість. Тому

завдання просвітницьких методик постають у тому, щоб не запере'

чувати сучасні інформаційні системи, а використовувати їх з розу'

мом, в цілях розвитку особистості і соціального середовища, в яко'

му вона знаходиться.

Ефективність реалізації просвітницько'виховної роботи у ви'

щому навчальному закладі обумовлюється наявністю певних

соціально'педагогічних умов: система соціально'педагогічної

роботи; партнерські зв'язки з іншими навчальними закладами і ор'

ганізаціями соціальної сфери; загальна згода і домовленість на

реалізацію просвітницько'виховних заходів у світлі Конвенції про

права інвалідів; організаційне, методичне та інформаційне забезпе'

чення соціально'педагогічної роботи.    

інклюзії людей Секція І

у навчально�виховний процес



– 124 –

СЕКЦІЯ IІ

CОЦІАЛЬНО�ПСИХОЛОГІЧНІ

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО

ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ

ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

CТУДЕНТСЬКИЙ ВІК ЯК СЕНЗИТИВНИЙ ПЕРІОД
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

А. К. Базиленко,
здобувач кафедри психології, Університет «Україна», 
тел. (096)766�68�36
Науковий керівник: О. І. Бондарчук, зав. каф. психології 
управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
д.психол.н., професор

Соціальна ситуація розвитку, характерна для студентського

вікового періоду, спричинює суттєву перебудову психіки молодих

людей. Життєві обставини, за яких студент здобуває вищу освіту,

вчиться виконувати соціальні ролі дорослої людини, отримує пра'

во вибору, набуває юридичної та економічної відповідальності,

спричинюють посилення свідомих мотивів поведінки, зміцнення

особистісних якостей, необхідних для повноцінного дорослого

життя, забезпечують широкі можливості включення в усі види

соціальної активності, [6].

Соціалізуючись, молода людина спостерігає за поведінкою,

життєвими принципами навколишніх людей та формує індивіду'

альну систему соціальних цінностей та зразків поведінки. Так, сту'

дент стає суб'єктом суспільних відносин, що характеризується

активним і відповідальним ставленням до себе, до різних об'єктів,

інших людей, навчальної та майбутньої професійної діяльності [9].

Суб'єктність особистості є рисою необхідною для формування

соціальної активності і, водночас, такою, що формується внаслідок

проявів соціальної активності [8].
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Студентський вік є віком актуалізації специфічних соціальних

потреб, серед яких найбільш яскраво виокремлюються афі'

ліативні, що є невід'ємною складовою соціальної активності сту'

дента. Зокрема, це потреби людини у: визначенні свого місця в

системі соціальних відносин, формуванні відчуття впевненості у

собі, самоствердженні, співучасті, підтримці, схваленні та увазі

інших [3].

Багато авторів вважають період ранньої дорослості сприятли'

вим для досягнення особистісної зрілості, формування індивіду'

ального життєвого стилю, розвитку здатностей долати перешкоди,

які трапляються у житті за допомогою вольових зусиль, утверджен'

ня відчуття впевненості у собі, цілеспрямованості та організаторсь'

ких здібностей [4].

Спрямованість активності особистості залежить від багатьох

факторів. Так, наприклад, дуже важливе значення для формування

соціальної активності студента має «Я'концепція» та становлення

самосвідомості. Лише адекватна самооцінка особистості дає мож'

ливість формування соціальної активності особистості. Занижена

або завищена самооцінка призводять до обмеження або формуван'

ня небажаної спрямованості активності особистості [2].

Формування особистості студента відбувається шляхом пози'

тивного чи негативного подолання вікових криз, характерних для

цього періоду життя. Наявність хоча б однієї, а особливо одночасно

багатьох кризових ситуацій, для багатьох студентів є суттєвою пере'

поною до проявів соціальної активності.

Центральним новоутворенням студентського віку є криза іден'

тичності, що спричинена зіткненням цінностей, які інтеріоризо'

вані в ранній юності, з тими, які формуються під час навчання у

вищій школі через ідентифікацію себе із професійною моделлю.

Неадекватне проходження юнаком кризи ідентичності призводить

до того, що він: негативно ставиться до близьких стосунків із ото'

чуючими; стає розгубленим і не цілеспрямованим; обирає нега'

тивні зразки для наслідування [5]. Тобто негативне проходження

цієї кризи впливає на його майбутнє життя, на формування осо'

бистісних якостей: відповідальності, активності [1].

Можна простежити певну залежність між ставленням студентів

до навчання та їхньою соціальною активністю. Так, студенти, що

успішно навчаються, цікавляться новою інформацією – здебільшо'

го соціально активні. Студенти, які прийшли до ВНЗ за вимогою

оточуючих, здебільшого ставляться байдуже до навчання й актив'

ної соціальної діяльності.



Отже, завдяки соціальній ситуації розвитку студентської молоді

та специфіці розвитку особистісних якостей у цей період форму'

вання особистості, студентський вік є сензитивним для формуван'

ня соціальної активності.
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ІДЕЇ У ВІТЧИЗНЯНИХ
УНІВЕРСИТЕТАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Берещук Олена Миколаївна,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»,

0972732395, elenushka2012@ukr.net

Світова психофізіологія отримала свій офіційний статус лише у

ХХ столітті, а саме у 1982 році на Міжнародному конгресі пси'

хофізіологів. Цій події передували тривалі процеси зародження та

формування багатьох наукових дисциплін, коеволюційні вектори

розвитку яких обумовили появу у світовому науковому просторі ок'

ремої галузі знань – психофізіології.

Дослідження психофізіологічного змісту, що мали місце на Ук'

раїні у ХХ столітті представляють достатню наукову цінність і явля'

ють собою невід'ємну частку світового надбання фізіології

психічного. Однак, на даний час питання становлення та розвитку

вітчизняної психофізіології в українській історіографії залишається

абсолютно не дослідженим. Реконструювати загальну картину

оформлення даного наукового напрямку в Україні ХХ століття,

здійснити ретельний історико'науковий аналіз та узагальнення на'

укового доробку української психофізіології, встановити наукові

приіоритети вітчизняних вчених, визначити основні методологічні

засади їх наукових пошуків у цій галузі знань – це основні завдан'

ня, вирішення яких сприятиме побудові комплексного бачення

процесу розвитку вітчизняної та світової психофізіологічної науки.

До окресленого кола історико'наукових завдань відноситься

питання зародження ідей психофізіологічного змісту в Україні у

другій половині ХІХст. Воно становить  вагому складову системи

наукових передумов формування вітчизняної психофізіології. 

Розробка даного питання потребує ретельних наукових роз'

відок переважно  міждисциплінарного змісту з огляду на інтегра'

тивний характер  сутності самої наукової дисципліни.

Основним джерелом реконструювання картини зародження

психофізіологічних ідей  в Україні у другій половині ХІХ ст. висту'

пають дані історії вітчизняної фізіології, психології, яка у зазначе'

ний період спиралась на фізіологічний фундамент, а також медици'

ни у галузі психічної патології.

Особливий інтерес в контексті розкриття передумов розвитку

психофізіологічних знань на терені наукового простору України

взаємодії учасників Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



мали ідеї вчених фізіологів перших українських університетів

Харкова, Києва, Одеси щодо різних аспектів біології психічного.

Наукові погляди І.Й.Калініченко, І.П.Щелкова стосовно природи

психіки, експериментальні дослідження та теоретичні узагальнен'

ня В.І.Данілевського, П.О.Спіро, В.Ю.Чаговця, Б.Ф.Веріго,

С.І.Чир'єва, І.О.Сикорського у сфері різнопланових питань

фізіологічних корелятів психічних явищ, біоелектричних процесів

у головному мозку, фізіології гіпнозу тварин та людини, клінічної

психофізіології та багатьох інших питань свідчать про серйозну

зацікавленість вітчизняних вчених проблемами психофізіології.

Аналіз історико'наукового матеріалу з розвитку фізіології в Ук'

раїні у другій половині ХІХ ст. дозволяє виділити дві основні кате'

горії інформації психофізіологічного змісту. Перша категорія

обіймає факти про дослідження, що мали на меті вивчення

фізіологічних основ психічної діяльності і позиціонувалися  сами'

ми вченими як власне психофізіологічні, а також включає

дослідження, які торкалися інших проблем фізіології, але на думку

їхніх авторів визнавалися корисними у тому числі і для пси'

хофізіології. 

До другої категорії увійшли дані про наукові досягнення у

споріднених галузях фізіологічного знання, які обумовили свого

часу стримкий розвиток психофізіологічної науки. На даний час

чимала кількість наукових проблем цих галузей являє собою пред'

мет вивчення сучасної психофізіології, який протягом усього

періоду свого оформлення зазнавав значної трансформації.

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО&ПСИХОЛОГІЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНТУЇТИВНИХ ПРОЯВІВ 

ОСОБИСТОСТІ

Бойко Ганна Анатоліївна, студентка 3�го курсу
Лавриненко Денис Гійович, старший викладач
Київського національного економічного університету
ім. Вадима Гетьмана 03179, м. Київ, вул. Чорнобильська, 11, кв. 2, 
тел. (096) 410�91�27, e�mail: dikajaorhidej@bigmir.net

На підставі теоретичного аналізу літератури, нами було розроб'

лено та проведено емпіричне дослідження, що спрямоване на вив'

чення соціально'психологічних особливостей інтуїтивних проявів
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особистості. Дослідницький інструментарій був представлений ав'

торською анкетою та спеціалізованою візуальною методикою.

Вибірка дослідження була розділена на дві частини: студенти 2'го

та 3'го курсів та  дорослі (40'60 років).

На основі проведеного дослідження було виявлено наступне:

– близько 72% студентів та 86% дорослих довіряють своїй

інтуїції;

– 56% студентів та 64% дорослих довіряють інтуїції більше, ніж

аналітичному мисленню;

– не зважаючи на те, що 42% опитаних студентів та 71% дорос'

лих інтуїція підводила, вони все одно їй довіряють;

– лише 40% студентів вважають інтуїцію вродженим чуттям, на

відміну від 57% дорослих;

– 52% молоді впевнені, що інтуїції можна навчитись, а 79% до'

рослих стверджують зворотне;

– 82% студентів та всі дорослі згодні, що жіноча інтуїція розви'

нена краще, ніж чоловіча (більшість вибірки складається з жінок).

– 72% студентів схильні аналізувати свої сновидіння, втім як і

78% дорослих;

– визначним є той факт, що 92% молоді і дорослих перебували

в стані дежавю;

– 92% як студентів, так і дорослих відчувають тривогу напере'

додні того, як щось трапилось;

– 56% студентів відчувають рідних на великій відстані, проте

показник дорослих – 71%;

– 92% студентів відчували хвилинну неприязнь до людини, яку

добре знають, так як і 64% опитаних дорослих;

– 97% усіх опитаних ствердили, що малюк використовує

інстинкт, коли повертається у бік матері, а не інтуїцію;

– 80% студентів довіряють інтуїції під час підписування важли'

вих документів, так як і 57% дорослих;

– 76% студентам і 57% дорослим інтуїція не допомагала знахо'

дити помилки в документах;

– 84% усіх опитаних цікаво перевіряти свої здібності з інтуїції;

– 60% студентів впевнені, що інтуїція впливає на успіх у їхньо'

му житті, на відміну від дорослих, 57% яких стверджують, що не

впливає;

– 80% студентів вважають за потрібне проведення практичних

тренінгів з розвитку інтуїції у ВНЗ, як і 64% дорослих;

взаємодії учасників Секція ІІ
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– 86% дорослих відчували 100% відчуття впевненості, що

потрібно зробити саме так, а не інакше, втім як і 68% студентів.

Варто зазначити, що найчастіше студенти практикують інтуїцію

при написанні тестів в університеті, хоча половина з них стверджує,

що це не допомагає.

Цікавим є й той факт, що багато опитаних хочуть, але не знають

як можна розвивати інтуїцію, особливо ця тенденція помітна серед

дорослих.

На основі спеціалізованої візуальної методики було виявлено

наступні результати: середній рівень інтуїції у студентів – 35%; най'

вищі результат – 50% у трьох та 60% – у одного студента; середній

рівень у дорослих аналогічний; найвищий результат 50% – у трьох

опитуваних.

Отже, можна зробити висновок про те, що як дорослі, так і сту'

денти користуються інтуїцією. Проте різниця полягає в тому, що

молодь використовує її переважно у навчанні, де вона їм не допо'

магає, а дорослі – в буденних справах. Середній показник однако'

вий за рахунок досвіду одних та вмінню розвивати інтуїцію інших.

Максимальний показник належить студентам. Це можна пояснити

такими якостями, як звичка працювати в екстремальних умовах,

швидко вказувати необхідні відповіді тощо.

СТУДЕНТ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

ЯК ОБ’ЄКТ КСЕНОФОБНИХ РЕАКЦІЙ

Борейчук І. О.,
викладач кафедри психології 
Рівненського інституту Університету «Україна»
irina_boreychuck@mail.ru

Людина з особливими потребами викликає як зацікавленість,

так і страх. Той, хто відрізняється від інших є об'єктом особливої

уваги оточення. Настороженість, допитливість – природна реакція

індивіда на все незвичне. Проте де'факто у ставленні до «іншості»

здебільшого переважає нерозуміння, що зумовлене незнанням,

настороженістю й призводить до уникання контактів з людьми з

особливими потребами. Обережність та страх формують негативні
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упередження, стереотипи, нерідко – дискримінаційні прояви, які є

складовими ксенофобії.

Відправною тезою наших міркувань є твердження про те, що

соціальна інтеграція дітей з особливими потребами зумовлює у

інших ксенофобні реакції. Вони включають в себе три компоненти:

когнітивний, афективний та конативний. Когнітивна сфера вклю'

чає в себе певні знання та уявлення про людей з особливими потре'

бами, тобто саме незнання особливостей. Афективна складова – це

система почуттів, які викликають індивіди з обмеженими можли'

востями у інших студентів групи. Натомість конативний компо'

нент – це система намірів та готовність відповідних дій по відно'

шенню до них. Ці компоненти є відносно автономними, між ними

не існує узгодженості. Тобто наявність схильності певним чином

діяти ще не означає автоматичну поведінку в цьому напрямі. 

Коли відмінності між людьми самі по собі починають сприймати'

ся як проблема, коли цих відмінностей бояться – тоді «інші» перетво'

рюються на «чужих», викликають страх і сприймаються як загроза

нашій позитивній самоідентичності і звичному способу життя. Страх

породжує неприязнь, яка може перейти в ненависть і ворожість. І тоді

психологічний механізм «Ми'Вони» активізується повною мірою і

визначає формування негативних стереотипів і забобонів, відштовху'

ючих образів ворога, різних форм дискримінації [1, с. 149].

На практиці у більшості випадків студенти з особливими потре'

бами в міру можливостей намагаються ховати свої вади, щоб стати

в очах навколишнього світу частиною «нормальних» людей. Якщо

ж це не вдається, то людина з особливими потребами або соціально

самоізолюється, або в процесі комунікації з суспільством відчуває

себе особливо неповноцінним через гіперопіку і співчуття. Під во'

рожою поведінкою ми маємо на увазі дії, спрямовані безпосе'

редньо проти представника даної соціальної групи. Переважно це

образи, приниження та фізичне насильство.

Упередження більшої частини населення відносно студентів з

особливими потребами або дискомфорт у спілкуванні з ними

піддаються модифікації за допомогою планованих втручань. З дос'

татнім успіхом використовуються відвідування шкіл і різних уста'

нов, зустрічі з людьми та виступи в ЗМІ про становище даної

соціальної групи, групові дискусії, в яких аналізується динаміка

упереджень і дії, спрямовані на те, щоб відчути переживання осіб з

обмеженими можливостями [2].
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Враховуючи систему сучасних соціальних цінностей очевидно,

що кожна соціальна група має жити у рівних умовах, незалежно від

її особливостей, культури, стилю життя чи походження. Загальною

метою адаптації студентів з особливими освітніми потребами має

бути саме сприяння та посилення взаємних відносин між ними та

оточенням.
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Від освітнього середовища залежить ступінь ефективності ре'

алізації процесу навчання і виховання людини. Саме освітнє сере'

довище формується під впливом ряду важливих чинників. Одним з

найбільш значущих психологічних чинників, що потенційно забез'

печує успішність навчання, є інтелектуальний потенціал студента,

здатність до аналітико'синтетичної переробки навчального ма'

теріалу. Відповідно, вкрай важливо щоб навчальна література була

придатною для легкого сприймання, розуміння та інтерпретування

описаного і, безсумнівно, важливого матеріалу.

Найбільш повно та грунтовно психологічна та психолінгвістич'

на характеристика письмової форми мовлення представлена у пра'

цях Л.Виготського, О.Лурії, Л.Цвєткової, О.Леонтьєвата та ін. Пи'

тання формування у суб'єктів навчання загальних прийомів

навчальної роботи і управління власною навчальною діяльністю та'
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кож були висвітлені у працях вітчизняних науковців (Д.Богояв'

ленський, П.Гальперін, Л.Доблаєв, Є.Кабанова'Меллер, Г.Костюк,

Н.Менчинська та ін.), дидактів (Ю.Бабанський, Є.Голант, А.Гром'

цева, М.Данилов, Л.Зорина), методистів (О.Бугайов, В.Розумовсь'

кий, І.Тесленко, А.Усова та ін.). Існує також ряд робіт, присвячених

теорії оцінки складності розуміння навчальних текстів. А.Сохор

вивчав інформативність навчального тексту на основі структурних

формул, О. Новіков оцінював складність навчальних текстів.

Я. Мікк встановив чотири групи компонентів тексту: інформа'

тивність, складність речень, ясність структури тексту і абстракт'

ність викладу. Відповідно, кожен із вищезазначених компонентів

впливає на ефективність сприймання навчального тексту.

Механізм рівневого аналізу навчального тексту має системну

побудову і визначає якість перетворень змісту, які виконують

суб'єкти навчального процесу. Він включає в себе чотири мак'

рорівні та три мікрорівні. До макрорівнів належать наступні:

об'єктивна реальність, що вміщена в тексті; інтерпретація реаль'

ності, виражена в досліджуваному тексті; інтертекстуальний

простір, що представляє різні типи описів реальності, які аналізу'

ються в тексті або позиція автора в цілому; висловлювання про

текст, що відображають позицію. Відповідно, до мікрорівнів нале'

жать: голос автора; голоси опонентів; голоси апологетів, що вира'

жають різні рівні інтерпретації реальності у досліджуваному тексті.

У процесі рівневого аналізу тексту вхідний зміст перетворюється з

метою реконструкції вищеперерахованих рівнів.

Письмове мовлення є специфічною «штучною пам'яттю люди'

ни». Воно повинне бути максимально точним у семантичному ас'

пекті. «Писемне мовлення, – вказував О. Лурія, – не має майже

ніяких позамовних, додаткових засобів вираження». Граматичні за'

соби, що використовуються в ньому повинні бути достатніми для

вираження повідомлення. Автор повинен будувати свій текст так,

щоб реципієнт міг зрозуміти підгрунтя внутрішнього мовлення ад'

ресанта та внутрішній зміст поданого тексту.   

Особливість письмовго мовлення полягає у монологічності.

Воно не передбачає ні знання ситуації адресатом, ні практичного

контакту, що дозволяє користуватися засобами жестів, міміки,

інтонації, пауз, які відіграють роль семантичних маркерів в моно'

логічному усному мовленні. Лише частковим замінником цих

засобів є прийоми виділення окремих елементів та частин тексту

взаємодії учасників Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



курсивом чи абзацом. Таким чином вся інформація, яка виражаєть'

ся в письмовому мовленні, повинна опиратись лише на достатньо

повне використання граматичних засобів мови.

Процес розуміння тексту пов'язаний з визначенням відношень

між структурними компонентами, які в свою чергу, можуть бути

пов'язані з визначенням відношень між компонентами плану вира'

ження. Процес розуміння досліджується логіками, лінгвістами та

психологами. Цю проблему вивчали такі дослідники, як А. Антоно'

ва, Ю. Лотман, Ю. Шерковін, А. Назаретян, А. Брудний, Л. Доб'

лаєв, Т. Дрідзе, Г. Рузавін та ін.

Будь'яке розуміння включає у себе аналіз, оцінку та порівнян'

ня. Тому пам'ять, навіть натренована, ніколи не зберігає сприйняту

інформацію у її первинному стані, а завжди розглядає її через приз'

му попередніх знань, особистісних мотивів та об'єкту фокусування

уваги під час сприймання. Настрій реципієнта, його бажання і по'

передні знання організовують та впливають на процеси запам'ято'

вування та відтворення письмового мовлення.

Отже, нами було теоретично проаналізовано проблему пси'

холінгвістичного аналізу навчальних текстів, його вплив на проце'

си сприймання, розуміння та відтворення інформації.
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Одна з найважливіших проблем сьогодення є проблема працев*
лаштування молоді з функціональними обмеження здоров'я, тому що

це є найбільш не захищена верства населення, яка потребує

найбільшої уваги, адже кожна молода людина прагне до саморе'

алізації. В Україні зростає безробіття, на жаль, це звичайна тен'

денція для економічно несталих країн. Переважна кількість молоді

з особливими потребами, які мають базову вищу, вищу освіту та

професійно – технічну освіту, звертаються за сприянням у працев'

лаштуванні до служби зайнятості, перебуваючи на інвалідності по'

над один рік. Таким чином, поряд із втратою фізичних можливос'

тей відбувається ще й депрофесіоналізація. Працевлаштування

молоді з фізичними потребами повинно базуватись на тому, що для

них це не є кінцева мета, а засіб створення для громадян з обмеже'

ними можливостями сприятливих умов для самовиразу, викорис'

тання творчого потенціалу, це шлях до повноцінного життя, відчут'

тя себе повноправним членом суспільства, який прийшов

працювати не тільки, щоб заробити собі на ліки, а принести ко'

ристь суспільству і державі.

Метою є виявити основні труднощі і перешкоди, які заважають

ефективному вирішенню проблеми зайнятості молоді з функціона'

льними обмеженнями.

Об'єктом є молодь з обмеженими функціональними можливос'

тями здоров'я.

Отже, проблема державного регулювання та реалізації програм

професійної реабілітації та зайнятості молоді з обмеженими

функціональними можливостями набула особливої гостроти,

оскільки в сучасних соціально – економічних умовах відсутність у

особи з обмеженими можливостями професійної підготовки або

неадекватність її рівня потребам ринку праці зменшує його шанси

на працевлаштування і, як наслідок, на активне соціальне життя,

проте законодавство гарантує працевлаштування інвалідів.
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Відсутність у особи з обмеженими можливостями професійної

підготовки або неадекватність її рівня потребам ринку праці змен'

шує його шанси на працевлаштування і як наслідок – на активну

життєдіяльність. Проблема працевлаштування осіб з обмеженими

фізичними можливостями дала нам підґрунтя для нашого

дослідження. Нами було проведено дослідження на тему працев'

лаштування молоді з обмеженими фізичними можливостями. На'

ми було проведене експертне інтерв'ю з інспекторами центра зай'

нятості. Наше дослідження, яке показало і підтвердило ще раз

інспекторами з центру зайнятості, що інваліди не можуть прожити

на свою пенсію. Доводиться постійно нагадувати підприємствам,

щоб працевлаштовували інвалідів. З кожним роком кількість мо'

лоді з функціональними можливостями збільшується і як показує

наше дослідження у 2010 році збільшилось на 135 осіб, а приблизно

в місті Житомирі  нараховується 29 тисяч осіб. Також з інтерв'ю

видно, що  інвалідам надаються і проводяться цільові ярмарки ва'

кансій і семінарів, постійно оновлюється банк даних вакансій про'

фесій на які можуть бути працевлаштовані інваліди, також почали

діяти такі бізнес – центри для інвалідів і центри для реабілітації, що

сприяють особам з інвалідність займатись підприємництвом, чого

не було раніше. Молоді з фізичними можливостями став вільний

доступ (усі центри зайнятості обладнані пандусами), до джерел

інформації: описів, професій, відео – та аудиофільми, листівок,

буклетів, довідників, перелік рекомендованих професій і навчаль'

них закладів, а також організовуються та проводяться професійні

навчання інвалідів, які зареєстровані в службі. Працівниками

центрів зайнятості також особливо враховуються наявність у

інваліда кваліфікації, також його умінь, професійних інтересів,

здібностей з урахуванням його побажань.[3]

Ми бачимо, що держава взяла на себе конкретні зобов'язання з

матеріального забезпечення осіб з обмеженими можливостями,

створення для них необхідних правових, соціально – побутових,

психологічних умов життя, надання їм пільг, конституційно гаран'

тує рівні з усіма іншими громадянами можливості для отримання

освіти, участі в економічній та інших сферах життя суспільства.

Підводячи підсумки слід сказати, що в Україні все ж таки існує

проблема працевлаштування молоді з обмеженими функціональ'

ними можливостями здоров'я і українські ЗМІ повинні більш ак'

тивно долучатись до висвітлення роботи круглих столів, громадсь'
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ких слухань, дискусій щодо проблеми осіб з обмеженими можли'

востями. Але все ж таки ми бачити, що на сьогоднішній день у

центрах зайнятості  створені  і  наповнені  відповідним  чином

функціональні  сектори,  які містять  у своїй структурі куточки для

осіб з обмеженими фізичними можливостями. У секторах в  наяв'

ності – описи професій, відео, буклети,  листівки,  довідники,  пе'

реліки рекомендованих навчальних закладів, професій, медичні

протипоказання до засвоєння окремих професій, паспорти

підприємств, організацій тощо. 
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5. Н. М. Гордієнко «Види соціальних норм і механізми їх розвитку в

осіб з інвалідністю»;

6. Віктор Синьов, Андрій Шевцов Видавництво «Педагогічна преса». 

ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ
З ВАДАМИ ЗОРУ

Висоцька Яна,
студентка 6 курсу Інституту соціальних технологій

Науковий керівник: к.т.н., доцент Кольченко К. О.

Аналіз стану інклюзивної освіти в Україні показав наявність

значної кількості бар'єрів: архітектурних, освітніх та міжосо'

бистісних, що заважають студентам з вадами зору вільно пересува'

тися, навчатися і спілкуватися нарівні зі зрячими студентами.

Дослідження показало, що велика кількість студентів з вадами зору

хотіла б приймати участь у тренінгах та частіше взаємодіяти зі зря'

чими. Гостро постає питання про розробку навчальних планів

взаємодії учасників Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



інклюзивної освіти для студентів з вадами зору денної та заочної

форми навчання та використання новітніх комп'ютерних техно'

логій для подолання освітніх бар'єрів. 

Навчання студента з вадами зору в умовах інклюзивної освіти

відбувається на таких засадах: 

1. Знання викладачами специфіки сприйняття навчального ма'

теріалу студентами з вадами зору. 

2. Індивідуальний підхід викладачів до навчання студентів з

інвалідністю. 

3. Адаптація змісту, методики і технології навчання студентів із

вадами зору до їхніх індивідуальних потреб. 

4. Можливість самостійної роботи студентів з вадами зору з ви'

користанням адаптованої методичної і технічної бази. 

5. Використання альтернативних форм контролю знань сту'

дентів із вадами зору. 

6. Підготовка викладачів до навчання означеної категорії сту'

дентів. 

7. Надання консультативної допомоги студентам з вадами зору. 

Проведене нами в 2012 році дослідження на базі Університету

«Україна» рівня впровадження інклюзивного навчання, активності

студентів щодо участі у тренінгах комунікативності, позитивної

соціалізації та адаптації показало, що в університеті створені гарні

умови до впровадження інклюзивної освіти. Але поширення

інформації про заходи інклюзії знаходиться на недостатньому рівні.

Із 53 студентів з вадами зору в університеті лише 7 осіб брали участь

у тренінгах. В той же час зацікавленість і прагнення взяти участь у

тренінгах виявили 43 особи.

Спостерігаються бар'єри при спілкуванні студентів зі здорови'

ми однолітками, у розумінні їхніх емоцій. Тому ми пропонуємо

включити вправи щодо правильного взаєморозуміння та виражен'

ня емоцій з першого курсу денної та заочної форми навчання. 

Доцільним є запровадження курсу «GPS  – навігація для осіб з

вадами зору, як додатковий засіб орієнтування та мобільності», що

зробить простір ВНЗ більш доступним як додатковий засіб з

орієнтування та мобільності на незнайомій місцевості. 

Проведене дослідження на базі інтернату № 5 для випускників

з вадами зору показало, що його вихованці не знають інших засобів

пересування, крім тростини. Тому вкрай доцільним була би розроб'

ка спеціалізованого курсу з орієнтування та мобільності для першо'

– 138 –

Секція ІІ Соціально�психологічні проблеми  
навчального процесу 



– 139 –

курсників денної (5 місяців) та заочної (2 місяці) форми навчання. 

Крім того, для забезпечення інклюзії у навчальне середовище

доцільно забезпечити відповідну гаджет техніку, яка видавалася б

у користування студентові на весь термін навчання, що значно роз'

ширить можливості студентів, додасть прагнення до само акту'

алізації, відчуття незалежності і рівності. Необхідно розробити

спеціалізований курс для незрячих з користування новими техно'

логіями. Зокрема, ми пропонуємо навчити студентів  скачувати

базу свого міста, конвертувати базу точок у формат навігаційної

програми «Loadstone». 

Таким чином, за результатами досліджень ми пропонуємо: 

1. Включити вправу «Мене сприймають вірно» у тренінг для

студентів першого курсу. 

2. Запровадити курс  з орієнтування та мобільності для першо'

курсників. 

3. Забезпечити студентів гаджет'технікою на весь термін нав'

чання. 

4. Розробити спеціальний навчальний курс з користування

програмою «Loadstone». 

СОЦІАЛЬНА РОЛЬ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
УЧНІВ З ГЛИБОКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Войтюк Юрій Олександрович,
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Інститут корекційної педагогіки та психології, 
кафедра тифлопедагогіки, 

(044) 362�49�06; 067�290�56�61; yuriy_voytyuk@ukr.net

Соціальна роль (модель поведінки) людини, розглядається як

об'єктивна, притаманна особистості позиція в системі соціальних,

громадських і особистих відносин. Іншими словами, соціальна

роль – це поведінка, на яку чекають від людини, що займає певний

статус.

Сучасне суспільство вимагає від індивіда постійної зміни моде'

лей поведінки для виконання конкретних ролей. В повсякденному

житті ми сприймаємо один одного, як цілісний образ: з характер'

ними – зовнішністю, тембром голосу, мовленнєвими і поведінко'

вими особливостями тощо. Показуючи своє відношення до

взаємодії учасників Секція ІІ
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будь'кого, ми демонструємо це одночасно вербальними і невер'

бальними засобами. Так, бажаючи виявити симпатію до когось, ми

як правило, не лише висловлюємо людині свої почуття, але й пере'

даємо їх інтонаційно або привітним поглядом.

В житті кожної людини моделі поведінки реалізуються по'

різному. Однак, серед багатьох соціальних ролей є і такі, що стають

предметом спеціального вивчення – моделі'приписи, етикетні і

стратегічні моделі.

Необхідність пошуку оптимальної поведінки обумовлена проб'

лемами, які виникають у процесі спілкування, а його ефективність

залежить від багатьох факторів, що мають суб'єктивну людську

природу. До них, в першу чергу, відносяться психофізичні та інте'

лектуальні особливості людини, її риси характеру, установки, тощо.

Поведінку та міжособистісні стосунки людей з порушеннями

зору вивчає тифлопсихологія. Предметом її вивчення, як зазначає

Є.П.Синьова (2008), є суть та закономірності розвитку психіки

сліпих та слабозорих. Завданнями цієї науки є встановлення залеж'

ності розвитку психіки і особистості в цілому від ступеню, характе'

ру патології зору та часу її виникнення; створення психологічного

підґрунтя для цілеспрямованої освітньої, виховної та корекційної

роботи на різних етапах соціалізації людей з глибокими порушен'

нями зору. 

Одним з найважливіших моментів, що лежать в основі багатьох

стратегій поведінки, є відношення партнерів зі спілкування до са'

мих себе. Самооцінка та оцінка інших часто не співпадають. Однак,

якщо соціальна роль зрячої людини в процесі спілкування коре'

гується співрозмовником і адекватність поведінки забезпечується

зворотнім зв'язком, то у випадку спілкування із незрячим – все не

так просто. Соціальна модель поведінки формується в процесі жит'

тя. Сім'я, оточення, приклад інших відіграють при цьому визна'

чальну роль. 

Практичний досвід спілкування, навички поведінки дітей з по'

рушеннями зору, що навчаються в загальноосвітніх спеціальних

навчальних закладах, значною мірою формуються в процесі нав'

чання та співжиття в школі – інтернаті. Однак, в існуючих рамках

навчального процесу та жорстко регламентованого робочого дня

школи'інтернату, залишається мало місця для «живого» спілкуван'

ня: не лише міжособистісного між партнерами та однолітками, але

й елементарного з природою. Надолужити цей недолік можна через
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екологічне виховання в позаурочний час. Найкраще, ця мета дося'

гається в екологічних таборах та під час екскурсійно – практичної

роботи в природі на спеціальних навчальних маршрутах – еко'

логічних стежках. При цьому, в процесі екологічного виховання,

важливим, є розвиток таких підходів, які дозволяють поряд зі зба'

гаченням сенсорного досвіду, формувати в учнів з глибокими пору'

шеннями зору емоційне і чуттєве сприйняття світу.

Синьова Є. П. Тифлопсихологія: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 365 с.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ
ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Оксана Волинчук,
ст. викладач, кафедри психології Інституту 

соціальних технологій Університету «Україна»

Становлення української державності, її трансформація в де'

мократичне суспільство потребує формування активної участі гро'

мадян, зокрема студентської молоді в процесах державотворення,

оскільки саме молодому поколінню належить майбутнє України.

Публічна політична діяльність виступає складовою демокра'

тичного суспільства і демократичної держави, тому передбачає уз'

годження державної політики з громадою, вона є прозорою, ефек'

тивною, населення країни з довірою до обраних політичних діячів

має змогу вирішувати  нагальні проблеми.

Публічна політика насамперед має представляти інтереси гро'

мадян, при чому суспільні інтереси мають суттєву перевагу над

приватними, що відповідно і виражає публічний інтерес

Залучення студентської молоді, у тому числі з обмеженими

можливостями, до політичних процесів в Україні потребує ма'

теріальних, соціально'культурних та політико'правових переду'

мов, оскільки людина є соціальною істотою, то на діяльність конк'

ретної особи в політиці, її політичну поведінку загалом впливають

світогляд, політична свідомість і політична культура, її власні цілі,

цінності, стереотипи поведінки, настанови, мотиви, інтереси

й потреби. Все це формується в суспільстві для всіх, тобто публіки,

виходячи з того, що політика реалізується в суспільстві, саме тому

вона має публічний характер. Щодо особливостей публічної

взаємодії учасників Секція ІІ
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політичної діяльності окремо взятого індивіда, поєднання загаль'

ного і особливого в такій діяльності, то на перший план висувають'

ся проблеми, пов'язані з потребами, мотивами, стимулами, які спо'

нукають до такої діяльності. 

Публічна політична діяльність – це сукупність дій як окремих

індивідів, так і великих суспільних груп (класів, націй, партій,

суспільних організацій), спрямованих на реалізацію власних

політичних інтересів, насамперед боротьби, завоювання, викорис'

тання та утримання влади і класифікується як стихійна та організо'

вана, як усвідомлена та спонтанна, як цілеспрямована та хаотична,

як проста і складна, як тривала та одномоментна, як традиційна та

інноваційна, як законна та незаконна, як активна та пасивна та ін.

Оскільки зміст публічної політичної діяльності полягає у

відтворювальній формі взаємодії суспільної людини з об'єктивним

світом, то на її характер діяльності впливають як об'єктивні

(суспільні потреби, інтереси соціальних груп, інституцій та ін.) так

і суб'єктивні (політична свідомість, правова, політична, психо'

логічна культура, рівень практичної підготовленості суб'єктів

суспільно'політичної діяльності тощо) чинники, які перебувають у

діалектичному взаємозв'язку між собою та змінюються під впливом

політичних процесів і дій.

Для успішного здійснення публічної політичної діяльності

потрібно володіти політичною інформацією про стан і розвиток

соціальної структури суспільства, про структуру влади, організацію

управління та їх ефективність, рівень політичної свідомості та

політико'психологічної культури, відносини між суб'єктами

публічної політики. 

Для студентської молоді, зокрема молоді з особливими потре'

бами, на нашу думку, не менш важливим є вміння мобілізувати

внутрішні можливості під час виконання доручення, визнавати

власні помилки, обмежувати свої бажання і потреби, уникати

конфліктів, переступати через себе, вміло діяти в екстремальних

ситуаціях, а також навчитися володіти навичками самоспостере'

ження, самооцінки і самоаналізу, самовладання, розуміння себе і

оточуючих людей, навчитися гальмувати негативні емоції і форму'

вати в собі такі якості як патріотизм, скромність, миролюбність, не

агресивність, стійкість до стресу, законність, моральність та ін.

Отже, психологічна готовність до публічної політичної діяль'

ності – формування у молодих людей громадянської компетент'
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ності, політико'правових знань, гідності й відповідальності,

усвідомлення та визнання ними демократичних принципів життя

та пріоритету прав людини з відповідною мотивацією, самодис'

ципліною, організаторськими здібностями. Ці якості виховуються

шляхом формування національної самосвідомості кожного грома'

дянина, формуються й розвиваються завдяки сильній волі, напо'

легливості, саморозвитку і самовдосконалення, що сприятиме пе'

ретворенню населення на активних громадян, а територію – на

державу.

МЕТОДИ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЯК
ПРОФІЛАКТИКА ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

Володарська Наталія Дмитріївна,
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

02222, м. Київ, вул. Драйзера, 34/51, кв. 293, 
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Профілактика залежностей на сьогоднішній день має декілька

напрямків, одним з головних, на наш погляд, є формування у осо'

бистості  здатності до критики та аналізу життєвих ситуацій, вибо'

ру власного шляху. Найбільш складним в цьому стає формування

життєвих цінностей, впевненості в своїх можливостях до саморе'

алізації, саморозвитку, усвідомлення своїх проблем та прийняття їх.

Для молоді здатність вибирати, аналізувати, порівнювати життєві

ситуації, проблеми власні та інших людей, проводити паралель між

своїм та світом іншого – основа саморозвитку особистості. Саме

вміння контролювати прояв своєїй агрессії, гніву  в кризовій ситу'

ації, яка викликає стан фрустрації, эмоційну напругу, дає мож'

ливість упорядкувати ставлення до інших людей, вирішувати

конфліктні ситуації. Створення нових  методів розвитку виокрем'

лених характеристик особистості є актуальною проблемою про'

філактики залежностей.  

Продуктивним в профілактиці залежності є поєднання різних

методів  роботи з молодіжними групами (в школах, ліцеях, про'

фесійних училищах, ВНЗ).  Саморозвиток особистості дає можли'

вості  формування цінностей, нових поглядів, внутрішнього світу.

Застосовуючи наративні методи, наприклад, придумування історій,

оповідей, можливо поєднувати з проведенням асоціативних  вправ,
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які засновані на тактильній чуттєвості. Торкання різних матеріалів

(в однакові ємкості набирається  пісок, шишки, пудра, крохмаль,

щебінка, зернятка какао, пшениці та інш.) супроводжується прого'

ворюванням почуттів, ассоціацій, які виникають, та спогадів з

минулого або сьогодення. По ходу виникнення цих відчуттів мож'

ливо придумувати оповідь про себе або видуманих героїв. Головна

задача – дати можливість активізувати мисленеві процеси, уяви,

позбутися упередженості, звільнившись від  упередженості, ску'

тості особистості в оцінюванні своїх проявів. Створення умов для

вільного діалогу особистоі з іншими, прояву своїх потреб, почуттів

дає основу побудови нових  стратегій вирішення життєвих проб'

лем. Бачення альтернативних шляхів подолання своїх жахів, ску'

тості, негативних емоцій, вражень  активізує особистісний ресурс,

що призводить до усвідомлення причин труднощів кризового ста'

ну, почуття «безодні», відчаю.

Методи профілактики залежності базуються саме на можливос'

тях формування здатності бачення альтернативних шляхів подо'

лання всласних обмежень.  Аналізування, порівняння складних си'

туації допомагає  отримати впевненість у власних можливостях,

усвідомлення своїх позитивних якостей, що підвищує самооцінку.

Для знаходження нових рішень використовується моделювання  їх

в оповідях, казках, історіях, спогадах про власні вчинки і вигадані.

Вміння керувати проявами своїх емоцій в складних ситуаціях: гніву,

агресії, запобігає входження в стан депресії, фрустрації, що уне'

можливлює знаходження шляхів вирішення проблеми. Особливо в

тих ситуаціях, коли застосування звичних стратегій поведінки не'

можливі. 

Впровадження методів профілактики залежності необхідно

спрямовувати в  напрямку позитивного впливу на життєві цінності

особистості. Малюнки своїх жахів в проблемних ситуаціях, моде'

лювання, ліплення з глини, пластиліну, розігрування конфліктів та

інше) орієнтуються на досягнення нових моделей поведінки, що

спонукає до саморозвитку.

Література:
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МОЖЛИВОСТЕЙ СЛАБОЗОРИХ СТУДЕНТІВ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ТРЕНІНГІВ

Гончаренко М. С., Мартиненко І. Г., Носов К. В., 
Самойлова Н. В., Кучук Н. Г., Шигімага О. А., Сза К. І.

Харківський національній університет 
ім. В.Н.Каразіна, 707�56�33, valeolog@univer.kharkov.ua

Адаптація студентської молоді до умов навчання у вищій школі

являє собою складний багаторівневий фізіологічний і соціальний

процес. Розвиток процесів дезадаптації в період навчання може

зробити негативний вплив на функціональний стан, регуляторно'

адаптивний статус організму студентів. У цьому аспекті важливе

значення набуває своєчасне виявлення зниження адаптаційних ре'

зервів організму для проведення відповідних профілактичних і ко'

рекційних заходів.

Метою даної роботи було дослідження впливу на адаптаційні

можливості слабозорих студентів здоров'язбережувальних тренінгів.

У дослідженні приймали участь 12 студентів з порушеннями зору.

Для підвищення адаптаційних можливостей слабозорих сту'

дентів проводилися здоров'язбережувальні валеологічні тренінги

на теми: «Здоровий день», «Релаксаційні методики як профілакти'

ка негативних наслідків стресу», «Арт'терапія і творчість як метод

психологічного розвантаження», «Гармонізація чоловічого і жіно'

чого в людині». Дослідження варіабельності серцевого ритму про'

водили шляхом реєстрації ЕКГ за допомогою програмно'апаратно'

го комплексу «Омега'М». 

Таким чином, дослідження динаміки показників варіабельності

серцевого ритму при виконанні функціональної проби показало

підвищення адаптаційних можливостей у слабозорих студентів

після проведення тренінгів.
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КОНФЛІКТ І КОНКУРЕНЦІЯ: 
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ

Григорук Євгенія Анатоліївна,
V курс, група ПЛ�51, спеціальність «Психологія», 
Інститут «Соціальних технологій», к. тел. 80938083586
Науковий керівник: Василюк Л.Г.

Життєва практика показує, що міжособистісні відносини часто

пов'язані з конфліктами. Як невід'ємний елемент соціального бут'

тя особистості і групи конфлікт може виконує дві функції: позитив'

ну (конструктивну) і негативну (деструктивну).

Конструктивний конфлікт виникає, коли опоненти не виходять

за рамки етичних норм, ділових відносин і розумних аргументів.

Деструктивний конфлікт виникає в двох випадках: 1) коли одна зі

сторін жорстко наполягає на своїй позиції і не бажає враховувати

інтереси іншої сторони чи всієї організації у цілому; 2) коли один з

опонентів вдається до аморальних методів боротьби, прагне психо'

логічно придушити партнера. Перші можуть підніматися до рівня

непримиренності у боротьбі точок зору, поглядів, підходів у

вирішенні до чогось, тоді це призводить до розриву або неприми'

ренності боротьби обох сторін, одна з яких рано чи пізно може по'

терпіти поразку. Щоб не загострювати антагонізму до такої міри,

потрібно зрозуміти логіку розвитку самої суперечності.

Виходячи з даної проблематики ми вирішили досліджувати

особливості індивідуального стилю реагування, які впливають на

модель поведінки в конфліктних ситуаціях та провокують появу

конкуруючих відносин в процесі міжособистісної взаємодії серед

осіб 20'25 років, які навчаються у вищих навчальних закладах.

Конкуренція – це процес боротьби між людьми, об'єднання

людей чи товариств за оволодіння цінностями, запаси яких обме'

жені і нерівним чином розподілені (це можуть бути гроші, влада,

статус, та інші цінності). Конкуренція заснована на тому факті, що

люди ніколи не можуть задовольнити всі свої бажання. 

У конкуренції чітко позначені і усвідомлювана мета і кінцевий

результат. Особливість конкуренції в застосуванні лише тих форм

боротьби які визнані в якості морально'правових правил.

Аналіз показав, що найбільше проявляється авторитарний тип

поведінки, який пояснюється тим, що досліджувані намагаються

виділитися серед інших і самоствердитися. Однак вони можуть
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відсторонитися від власних бажань і працювати в колективі на

спільний успіх або йти на певні поступки. Тобто вони можуть про'

являти себе, і як вимогливі, власні диктатори, і як зацікавлені та

відповідальні. Однак, направленість на себе та егоцентричні цілі не

дають їм змоги адекватно оцінити свої можливості і прислухатися

до порад інших. Зухвалість призводить до прийняття необдуманих

рішень, а помилки – до недовірливості та незначної критичності у

оцінці себе. При цьому дружелюбність та висока комунікативність

цих людей дозволяє їм знаходити швидко спільну мову з іншими.

Альтруїстичні пориви можуть бути лише «маскою», яка приховує

самозакоханість та претензійність до оточуючих. Тобто досліджу'

вані в основному керуються власними бажаннями та інтересами і,

співвідносячи їх із груповими. Якщо вони співпадають, то й зусил'

ля будуть більшими ніж в ситуаціях де оцінка або зауваження будуть

небажаними чи невідповідати власним очікуванням. Негативна

оцінка або критика взагалі можуть зустріти опір та агресивну ре'

акцію, які в міжособистісній взаємодії частіше спровокують появу

деструктивних особистісних проявів та не адаптивних форм міжо'

собистісної взаємодії, які згодом фіксуються та набувають автома'

тичності у проявах з оточуючими.

ПЛОЩИННА КОМПОЗИЦІЯЯК ОСНОВА
АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТА

Губарь В. М.,
Полтавський інститут економіки і права

Площинна композиція будується на основі простих (складних)

метричних чи простих (складних) ритмічних рядів, або ж поєднує

метричні і ритмічні закономірності.

Розрізняють раціональну та ірраціональну площинну компо'

зицію. Раціональна створюється за допомогою геометричних фігур,

а ірраціональна – за допомогою складних або біонічних (рослин'

них) форм і елементів.

Площинна композиція може бути кольоровою, чорно'білою

(графічною), або змішаною. Кольорові співвідношення більш

складні і багатогранні, а графічна техніка дозволяє більш лаконічно

виразити задум автора. 
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Площинну композицію поділяють на абстракту і тематичну.

Абстрактна композиція викликає у глядача непрямі або прямі

асоціації, які пов'язані з індивідуальним сприйняттям абстрактних

форм. Тематична композиція розкриває конкретну тему через зоб'

ражувальні елементи, знаки, символи або стилізовані форми. Існу'

ють свої переваги і недоліки як у тематичній, так і в абстрактній

композиції.

Тематична композиція більш простіша для сприймання широ'

ким загалом. Вона викликає у глядача конкретні емоції, які зале'

жать від його особистісної культурної орієнтації. Недоліки поляга'

ють у тому, що до тематичної композиції глядач швидко звикає,

адаптується, вивчає і запам'ятовує її, а згодом стає байдужим.

Конкретика з часом не викликає нових емоцій, не має позитивно'

го емоційного впливу, тобто людина не отримує додаткової інфор'

мації, і, як наслідок, не розвиває свій культурний рівень та не роз'

ширює світогляд.

Абстрактна ж композиція, що побудована на ірраціональних

співвідношеннях і елементах, має низку переваг, які позитивно

впливають на формування асоціативного мислення молодої люди'

ни, зокрема студента.

За допомогою абстрактної площинної композиції можна пере'

дати різні емоційні стани, а саме: стан спокою, смутку, ліричності,

драматичності.

Кольорові композиції є більш тематичними, серед них є такі

жанри живопису як пейзаж, натюрморт.

Графічна ірраціональна композиція може бути побудована на

контрастних співвідношеннях і поєднувати складні негеометричні

форми з елементами людської постаті, що дозволяє кожному гляда'

чу сприймати її по'своєму (рис. 1, а).

Абстрактна композиція у поєднанні з конкретною тематичною,

створює складні асоціативні образи, які, з одного боку, конкретизо'

вані якимось персонажем, а з іншого – створюють багатоплановий

сюжет дійства, яке можна трактувати по'різному (рис. 1, б).

Отже, графічна площинна композиція є основою для розвитку

асоціативного мислення студента. Вона дозволяє кожного разу

відшукувати у собі нові емоції та думки, тим самим розширюючи

власний світогляд. 
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ

Дем'яненко Ольга Олегівна,
V курс, спеціальність «Психологія», Інститут соціальних технологій
Науковий керівник: старший викладач Волнушкіна Г. В.

Самооцінка є складним особистісним утворенням і відноситься

до фундаментальних властивостей особистості. У ній відбивається

те, що людина дізнається про себе від інших, і її власна активність,

спрямована на усвідомлення своїх дій і особистісних якостей.

Відношення людини до самої себе є найбільш пізнім утворенням у

системі її світосприйняття. Але, незважаючи на це (а може бути, са'

ме завдяки цьому), у структурі особистості самооцінці належить

особливо важливе місце.

Функції самооцінки й самоповаги психічного життя особис'

тості полягають у тому, що вони виступають внутрішніми умовами

регуляції поведінки й діяльності людини. Завдяки включенню са'

мооцінки в структуру мотивації діяльності, особистість постійно

співвідносить свої можливості, психічні ресурси із цілями й засоба'

ми діяльності.

Розвивається самооцінка шляхом поступового занурення

(інтеріоризації) зовнішніх оцінок, що виражають сімейні вимоги та

вимоги людини до самої себе. У міру формування й зміцнення са'

мооцінки зростає здатність до твердження й відстоювання своєї

життєвої позиції. Найбільш сензитивними етапами у формуванні

особистості і її соціалізації є підлітковий і юнацький вік. Підлітко'

вий вік – завершальний етап первинної соціалізації. 

Провідним мотивом у період формування самооцінки виступає

бажання затвердитися в колективі однолітків, завоювати авторитет,

повагу й увагу товаришів. При цьому ті, хто цінує себе високо, ви'

сувають високі вимоги й у спілкуванні, намагаючись їм відповіда'

ти, тому що вважають нижче свого достоїнства мати погану репу'

тацію в колективі. Для парубка типове прагнення до збереження

такого статусу в групі, що підтримує його підвищену самооцінку.

Інший фактор, важливий для формування самооцінки, пов'яза'

ний з інтеріоризацією соціальних реакцій на дану людину. Іншими

словами, людина схильна оцінювати себе так, як, на її думку, її

оцінюють інші. Нарешті, ще один погляд на природу й формуван'

ня самооцінки полягає в тім, що людина оцінює успішність своїх
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дій і проявів через призму своєї ідентичності. Вона відчуває задово'

лення не від того, що вона щось робить добре, а від того, що вона

обрала певну справу й саме її робить добре. Варто особливо

підкреслити, що самооцінка, незалежно від того, чи лежать у її ос'

нові власні судження людини про себе або інтерпретації суджень

інших людей, індивідуальні ідеали або культурно задані стандарти,

завжди носить суб'єктивний характер. 

У дослідженні  ми спирались на припущення, що особливості

розвитку самооцінки у сучасних підлітків проявляються у комп'

лексі індивідуальних, особистісних та суб'єктивних якостей конк'

ретної людини, а також є фактором їх поведінки. В роботі були ви'

користані методика С. А. Будассі та методика Дембо'Рубінштейна.

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що

загальна самооцінка досліджуваних підлітків перебувала в межах

норми (середній рівень), але також були діти з високим і низьким

рівнем самооцінки. Підлітки здатні швидко перебудовувати свою

самооцінку, особливо це стосується випадків із заниженою само'

оцінкою. Сам факт і ступінь зміни самооцінки залежать від особис'

тості досліджуваного. Найчастіше подібні зміни не є дуже значни'

ми по величині. 

Таким чином, самооцінка як найважливіший компонент

цілісної самосвідомості особистості, виступає необхідною умовою

гармонійних відношенні людини як із самою собою, так і з іншими

людьми, з якими вона вступає в спілкування й взаємодію. 

ПСИХОЛОГО&ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД 
РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ 

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Деркач Мальвіна Володимирівна,
доцент кафедри психології 

Хмельницького інституту соціальних технологій 
Університету «Україна»

29009, Хмельницький, вул. Толбухіна 2а, 
тел.: (0382)70�45�56, smalvina@ukr.net

Психолого'педагогічні дослідження свідчать, що більшості сту'

дентів з обмеженими можливостями притаманні суттєві проблеми,

пов'язані з навчанням. Недостатність фізичних або психічних
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ресурсів для задоволення актуальних потреб, психологічно складні

обставини життя та порушення збалансованості взаємодії таких

студентів і середовища є джерелом підвищеної тривожності. Склад'

на структура дефекту, наявність вторинних відхилень зумовлюють

психологічну неготовність молоді з обмеженими можливостями до

навчання разом зі своїми однолітками, блокують процес форму'

вання особистості. Переживання комплексу неповноцінності, при'

таманне більшості студентів з обмеженими можливостями, з одно'

го боку, та упереджене ставлення щодо них соціального оточення –

з іншого, стають на заваді повноцінній взаємодії з однолітками та

педагогами, що в свою чергу негативно позначається на розвитку

особистості. Тому, актуальною науково'практичною задачею є

обґрунтування потреби у супроводі процесу розвитку особистості

студента з обмеженими можливостями в умовах освітнього проце'

су ВНЗ, пошук шляхів психолого'педагогічної підтримки і підго'

товки викладачів до роботи з цією молоддю.

Під психолого'педагогічним супроводом розуміється допомога

особистості в її особистісному зростанні, емпатійне розуміння ви'

хованця у відкритому міжособистісному спілкуванні (В. Слободчи'

ков [1]), особлива сфера діяльності по залученню особистості до

соціальних та моральних цінностей, напрям діяльності педагога у

самовизначенні молоді і створенні умов для продуктивного розвит'

ку особистості (С. Чистяков [2]), нарешті, «цілісний комплекс», що

передбачає модель підтримки, модель допомоги, модель педа'

гогічного забезпечення (О. Газман [3]).

А. Капська розглядає педагогічний супровід студентів з особли'

вими потребами як вид педагогічної підтримки, що передбачає

комплекс заходів, спрямованих на диференціацію та індивіду'

алізацію методів виховання, серед яких разом з педагогічними ме'

тодами виховання (формування свідомості, організації діяльності,

стимуляції діяльності, самовиховання) застосовуються спеціальні

методи соціальної роботи (методи соціальної діагностики,

профілактики, контролю, реабілітації) та специфічні наприклад,

метод «рівний'рівному» (спосіб надання та поширення інформації

шляхом довірливого спілкування з ровесниками в межах організо'

ваної і неформальної роботи (спонтанне спілкування) [4].

Результати дослідження дозволили сформулювати основні ре'
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комендації для педагогічних працівників та психологів ВНЗ щодо

сприяння розвитку особистості студента з обмеженими можливос'

тями та психолого'педагогічного супроводу їх розвитку.

1. З метою гармонізації особистісного розвитку студентів з об'

меженими можливостями в умовах навчання у ВНЗ доцільно впро'

ваджувати особистісно'орієнтований підхід, що базується на прин'

ципах цілісного вивчення, розуміння і формування особистості

студента з обмеженими можливостями.

2. Необхідно враховувати специфічні проблеми особистісного

розвитку студентів з обмеженими можливостями, позитивні сторо'

ни, переваги їх особистості, у порівнянні із здоровими студентами.

3. Проводити навчально'виховну роботу таким чином, щоб

здійснювати цілеспрямований вплив на особистість студента з об'

меженими можливостями для оптимізації його особистісного роз'

витку.

4. Сприяти цілеспрямованому включенню таких студентів у

систему емоційно'ціннісних взаємин студентської групи і педа'

гогічного колективу ВНЗ, що стимулюватиме процес їх інтеграції у

суспільство.

Психолого'педагогічний супровід не замінює освітній процес,

він сприяє адаптації студента до цього процесу, його інтеграції в

соціокультурне середовище освітньої установи, успішному ово'

лодінню професією.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТОКУ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ 
У ПІДЛІТКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ 

ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Довгаль Василь Іванович, 
ст. викладач, Кременецький обласний гуманітарно�педагогічний 
інститут ім. Тараса Шевченка; dovgal07@ukr.net

Вивчення вікових особливостей розвитку рухових якостей у

різних контингентів дітей і підлітків є центральним завданням

фізіології фізичного виховання. У дослідженнях останніх років

відмічається тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями

фізичного та психічного здоров'я. Значну частину серед цих дітей

займають діти із затримками психічного розвитку (ЗПР), яких на

фоні загального погіршення дитячого здоров'я стає дедалі більше.

Якщо в 70'80 роках минулого століття такі діти в середньому скла'

дали від 5 до 11 %  то нині вони складають від 12 до 18 % (залежно

від регіону України) від загальної кількості дітей, які вступають до

першого класу загальноосвітньої школи. 

Мета дослідження – вивчити особливості розвитку розвиток

рухових якостей у підлітків 12'14 років із затримкою психічного

розвитку у порівнянні з однолітками із загальноосвітньої школи.

Фізична підготовленість школярів вивчалася за тестами

«Єврофіт». Встановлено, що підлітки основної групи, хлопці та

дівчата 12'14 років із ЗПР, за розвитком швидкісних здібностей,

зокрема, частоти локальних рухів високовірогідно (р<0,001) відста'

ють від своїх ровесників, які навчаються у ЗОШ у всіх вікових гру'

пах. Дослідження статичної рівноваги за тестом «Фламінго»  пока'

зало, що за отриманими нами результатами хлопці із ЗПР

поступаються в розвитку рівноваги одноліткам з ЗОШ у 13 (р<0,01)

та 14 (р<0,001) років. Дівчата із ЗПР поступаються в розвитку

рівноваги одноліткам з ЗОШ у 12 (р<0,05) років.

Спритність серед рухових здібностей займає особливе місце.

Вона пов'язана з усіма іншими здібностями, особливо, з руховими

навичками, тому має комплексний характер. Спритність –

поєднання і взаємодія функцій центральної і периферичної систе'

ми управління в швидких змінах дій організму у відповідності із

змінами у вирішенні рухових завдань.

– 154 –

Секція ІІ Соціально�психологічні проблеми  
навчального процесу 



– 155 –

В процесі дослідження рівня фізичної підготовленості підлітків

12'14 років встановлено, що діти із ЗПР в порівняні з їхніми ровес'

никами по швидкості човникового бігу дещо відстають. Причому у

хлопців в 12 – 13 років ці відмінності високовірогідно достовірні

(р<0,001), та в 14 років у порівнянні з їх однолітками контрольної

групи (р < 0,05).У дівчат із ЗПР в 12'14 років статистично значимо

нижчі показники швидкості у всіх вікових групах (р < 0,001). 

У хлопців та дівчат 12'14 років із затримкою психічного розвит'

ку спостерігається зниження швидкісних здібностей за показника'

ми частоти локальних рухів. 

Дослідження статичної рівноваги за тестом «Фламінго» показа'

ло, що хлопці та дівчата із ЗПР поступаються в розвитку рівноваги

в розвитку рівноваги одноліткам з ЗОШ. 

На основі результатів тестування гнучкості встановлено, що у

дівчат із затримкою психічного розвитку рухливість в кульшових

суглобах з 12 до 14 років практично високо вірогідно нижча, як у

однолітків, що навчаються в ЗОШ. У хлопців різниця була статис'

тично значимою у 13 та 14 років. Загальний приріст гнучкості за

період з 12 до 14 років більший у дівчат, які навчаються у загально'

освітніх школах у порівнянні з ровесницями із затримкою

психічного розвитку. У школярів із затримкою психічного розвитку

з 12 до 14 років рухова якість гнучкість немає вікових приростів.

Отже, у проведених дослідженнях встановлено, що підлітки із

затримкою психічного розвитку в порівняні з їхніми ровесниками

по швидкості човникового бігу, частоті локальних рухів, розвитку

статичної рівноваги та гнучкості відтають від ровесників з загаль'

ноосвітніх шкіл.

Перспективи подальших досліджень стосуються розробки ме'

тодики корекції фізичного розвитку дітей із ЗПР, засобами фізич'

ної культури в ході педагогічного експерименту.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ 
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ 

ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ

Дражниця Сергій Анатолійович,
Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»
29016 м. Хмельницький, вул. Інститутська 8, п�д. 2., кв. 11
(067)303�35�37; sergiyd76@rambler.ru

В умовах глобалізації економічних процесів та поширення но'

вих високотехнологічних виробництв зростають потреби в удоско'

наленні професійної підготовки майбутніх фахівців, які можуть

швидко адаптуватися в умовах, що постійно змінюються. Вимоги

до фахівця з економічного напрямку підготовки на сучасному рин'

ку праці дуже різноманітні, однак безумовно, високі. 

Лише фахівці нового рівня, адаптовані до умов роботи в ринко'

вих відносинах зможуть правильно оцінити роботу підприємств, і

його підрозділів, виявити причини негараздів і наявні резерви, що

уможливлює значне підвищення рівня всієї економічної роботи,

стимулювання науково'технічного прогресу, підвищення ефектив'

ності виробництва. Проте, процес підготовки таких фахівців є до'

сить непростим та неоднозначним. У ньому існує ряд протиріч.

Так, скажімо, з одного боку існують державні стандарти освіти, які

чітко регламентують час і зміст навчального процесу, з іншого – ми

розуміємо, що неоднорідність навчальної аудиторії, в силу своїх

природних можливостей, вимагає його диференціації. Адже для

оволодіння певним обсягом знань і навичок одній людині не'

обхідно одну кількість часу та матеріалів, а іншій – значно більше

чи навпаки менше.

Колізійним також є питання в галузі підготовки фахівців, яке

стосується організації навчального процесу. Останнім часом, як

відомо, вітчизняні ВУЗи реформують свій навчальний процес,

адаптуючи його до умов так званої «Болонської конвенції». Ключо'

вим моментом даного документу є така організація навчального

процесу, яка б стимулювала студентів до самостійної творчої нав'

чальної роботи. Основними стимулами при цьому є рейтинг сту'

дента, який дозволяє чи не дозволяє його перевести на наступний

курс, та можливість нескладання іспитів з тих предметів, з яких сту'
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дент протягом навчання заробив таку кількість балів і таку оцінку,

яка його, по'перше, влаштовує, а по'друге, дає можливість переве'

дення на наступний курс.

Проте, у більшості вітчизняних ВНЗ ці стимули не працюють.

Адже, по'перше, навчальними планами підготовки фахівців, які

розробляються на основі державних стандартів вищої освіти, пе'

редбачено підсумковий контроль по предметах у формі екзамену чи

заліку. Отже, виходить що викладач просто немає законних підстав

звільнити студента від складання екзамену. Також навчальний зак'

лад немає законних підстав залишити студента повторно навчатись

протягом наступного року на тому ж курсі і сплачувати за навчан'

ня, якщо той не досяг гранично допустимого рейтингу.

Процес формування фахівців'економістів, як і будь'яких інших

фахівців, є досить складним процесом. Він ускладнюється, з одно'

го боку, недосконалістю законодавства в галузі освіти, з іншого –

обмеженістю можливостей вищих навчальних закладів (особливо

приватної форми власності), яка продиктована відсутністю держав'

ної підтримки та нерівністю в питаннях фінансування, забезпечен'

ня місцем проходження практики, а випускників – першим робо'

чим місцем, забезпечення науково'педагогічних працівників

науковими пенсіями, тощо. Також процес підготовки фахівців час'

то гальмується через особливий менталітет та психологічні особли'

вості студентів, які докорінно відрізняються від психології їх викла'

дачів та недосконалість інструментарію і методики організації

навчального процесу.

Тому, з метою удосконалення та підвищення ефективності

підготовки економічних фахівців відповідно до вимог сьогодення

слід, по'перше, на законодавчому рівні закріпити за вищими нав'

чальними закладами право залишати на повторне вивчення курсу

маловстигаючих студентів, як це робиться в навчальних закладах

західної Європи. По'друге, вищим навчальним закладам слід

суттєво переглянути стратегію організації навчального процесу, ви'

користовуючи при цьому закордонний досвід та враховуючи психо'

логічні особливості сучасних студентів. Адже сучасний студент в

переважній своїй більшості та на відміну від своїх попередників є

прагматиком, а не ідеологом. І це цілком природно, адже сучасне

покоління вже народилось і зростало в умовах ринкових відносин.

Сучасні молоді люди не стануть займатись тим, що їм мало відомо,

що їх не цікавить та не приносить вагомих результатів. Саме тому в
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організації навчального процесу слід використовувати нетра'

диційні, інтерактивні, демонстраційні та практичного спрямуван'

ня інструменти, обладнання та методики. І все це обов'язково має

супроводжуватись гнучкою системою стимулів, включаючи ма'

теріальні.
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ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ

Загурська С. М.,
ст. викладач Білоцерківського інституту економіки 
та управління Університету «Україна», 
тел.050�80�537�80 ; svetlanaolinevich@rambler.ru

Певні кола українського суспільства, а особливо в політиці пе'

реконані, що в нашій країні жінка вже досягла рівноправності – і

саме від цього й страждає. Вони згодні визнати соціально – еко'

номічні проблеми, що постали перед жінками та їхніми родинами

(а жінку традиційно трактують виключно як берегиню роду), але не

розуміють психологічних проблем, а тим більше – прагнення

жінки до участі в політиці. Панує стереотип, згідно з яким нібито

традиційним для України є поділ праці на суспільну –  чоловічу, і

домашню –  жіночу, і переконання, що цю «традицію» слід підтри'

мувати і надалі. Тут плутають звичаї патріархального суспільства з

національною традицією, не беручи до уваги відмінність між стано'

вищем і завданнями жінки в межах традиційної (переважно се'

лянської) національної культури та культури сучасної – урбанізова'

ної і модернізованої. У першому випадку становище та суспільна

роль жінки не були її власним вибором, водночас терплячість і

покірність долі вважались невід'ємними рисами її поведінки.
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Жінка могла займати шановане, але чітко відведене їй місце. Пова'

га до неї не тільки не стверджувала рівності та рівноправності жінки

й чоловіка, навпаки, вона підкреслювала специфічні функції жінки

у розподілі сімейних та суспільних обов'язків.

Сучасна цивілізація ламає ці форми стосунків і суспільних ро'

лей чоловіка та жінки. Здобувши протягом ХІХ'ХХ ст. визнання

своєї інтелектуальної рівноцінності, рівного права на освіту, пра'

цю, участь у політиці. Недостатньо і неправильно прагнути досяг'

нути рівності з чоловіками у світі, який «скроєно» на чоловічий лад.

Потрібно працювати над зміною самого «світу», над його гу'

манізацією; перетворювати світ таким чином, щоб у ньому добре

жилося як чоловікам, так і жінкам; щоб чинник сили, пов'язаний з

патріархальними установками, відходив у минуле, а все більшого

значення набував чинник добровільної участі, індивідуального ви'

бору та справжньої рівноправності. Незалежно від адекватності

оцінки масовою свідомістю ситуації, існує об'єктивна потреба у

ширшому залученні жінок до влади і політики. Вона зумовлена

наступними чинниками:

По'перше, багато проблем, які стосуються життя й суспільного

статусу жінок, неможливо розв'язати поза межами державної

політики. Ці питання потребують постановки на порядок денний,

розгляду в законодавчому полі. А хто краще, ніж самі жінки, зможе

відстояти їх інтереси і втілити в життя?

По'друге, жінки, внаслідок специфіки свого менталітету,

уважніше, з більшою щирістю і навіть самовідданістю ставляться до

проблем, від яких найбільше потерпає наше суспільство сьогодні та

через невирішеність яких йому може загрожувати ще більша дегра'

дація в майбутньому.(медицина, освіта, культура, екологія тощо).

Суспільство має сприяти ширшому залученню жінок до всіх

форм громадської та політичної активності і задля цього має:

Крок за кроком долати стереотипи патріархального суспільства;

Усувати будь – які, як явні, так і приховані форми диск'

римінації жінок – на роботі, в житті, у політиці; Використовувати

правові та організаційно'політичні заходи для забезпечення рівно'

го доступу жінок до процесу прийняття рішень. Адже в консти'

туціях усіх демократичних держав йдеться про створення рівних

можливостей для самореалізації (в усіх сферах, зокрема й у

політиці) кожного індивіда, незалежно від віку, статі, етнічної, кла'

сової чи іншої групової приналежності. 
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Отже, не варто сліпо копіювати західні зразки фемінізму та ген'

дерної політики, де інакші і суспільна культура, і проблеми, але не

можна й абсолютизувати свою винятковість, видаючи патріар'

хальні установки традиційного суспільства за національну спе'

цифіку.

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ У СТУДЕНТІВ 

З ВАДАМИ ЗДОРОВ'Я

Іваннікова Г. В., 
ст.викл. кафедри психології, Університету «Україна», 
Інституту соціальних технологій; Anna.ivannikova@ukr.net

Сучасна, особливо виражена в останні роки економічна,

політична та соціальна ситуація в Україні вносить корективи в усі

сфери життя людини. 

На фоні загальної невизначеності в усіх сферах життя, надзви'

чайно швидкими темпами загострюється проблема суб'єктивного

відчуття «психологічного благополуччя» особистості. В свою чергу,

стан невизначеності та невпевненості можуть викликати стресові

стани людини. Тому проблема емоційного та психологічного благо'

получчя та внутрішньої врівноваженості людини набуває особливої

актуальності. 

Вивчення проблеми «психологічного благополуччя» особистос'

ті в психології та інших науках має досить глибоке коріння, напра'

цьовано значний теоретичний та практичний досвід дослідження

даної проблеми. На заснуванні інтеграції різних теорій, пов'язаних

з благополуччям К.Ріфф  пропонує загальну модель психологічно'

го благополуччя, що включає шість складових: позитивне ставлен'

ня до себе та свого минулого життя (самоприйняття – Self'

Acceptance); наявність цілей і занять, що додають життю сенс (цілі

в житті – Purpose in Life); здатність виконувати вимоги у повсяк'

денному житті (компетентність – Environmental Mastery); почуття

безперервного розвитку і самореалізації (особистісне зростання –

Personal Grouth); взаємини з іншими, пронизані турботою і

довірою (позитивні взаємини з іншими – Positive Relations with

Others); здатність слідувати власним переконанням (автономність

– Autonomy).
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Важливість дослідження даної проблеми викликана також

практичною необхідністю у визначенні факторів які безпосередньо

впливають на  внутрішню рівновагу та розвиток особистості, забез'

печують адекватну соціальну поведінку та сприяють можливості її

самореалізації. І саме в цьому напрямку, набуває особливого зна'

чення проблема психологічного благополуччя людей з вадами здо'

ров'я, та інвалідністю. Для студентів з інвалідністю, в період ста'

новлення людини як майбутнього фахівця, професійного

становлення особистості,  «психологічне благополуччя» є запору'

кою успішного навчання та надає внутрішню впевненість у май'

бутньому. Проблеми інтеграції дітей та молоді з інвалідністю спос'

терігаються в дослідженнях Л. Калмикової, Л. Сердюк, В. Шиян,

В. Лехан, А. Іпатов та ін.

З поняттям психологічного благополуччя асоціюють цілий ряд

близьких за своїм значенням понять: «психічне здоров'я», «нор'

мальна і аномальна особистість», «позитивний стиль життя»,

«емоційний комфорт», «якість життя», «самоактуалізованих осо'

бистість» та ін. Часто «психологічне благополуччя» співвідноситься

з такою відомою категорією, як «психічне здоров'я». Дослідженню

цієї проблеми займалися такі вчені (Н. Бредберн, Р. Райан, Е. Дісі,

К.Ріфф, Ед.Дінер та А.М.Абдразякова, Е.Е.Бочарова, Н.К.Бахаре'

ва, А.В.Вороніна, Г.Л.Пучкова, П.П.Фесенко та інші). Психо'

логічне благополуччя традиційно розглядається в контексті проб'

леми якості життя як його суб'єктивна складова (В.А.Гордєєв

і Ю.Александрович, Е.Р.Калітєєвська, К.Муздибаев, В.А.Орлов

і С.Р.Гіляревський тощо) і визначається як інтегральний показник

ступеня спрямованості людини на реалізацію основних компо'

нентів позитивного функціонування (особистісного зростання,

самоприйняття, управління середовищем, автономії, цілі в житті,

позитивних взаємин з оточуючими), а також ступеня реалізова'

ності  цієї спрямованості, що суб'єктивно виражається у відчутті

щастя, задоволеності собою і власним життям. 

Отже, узагальнивши зазначені підходи, психологічне благопо'

луччя загалом можна визначити як поняття, яке виражає власне

ставлення людини до своєї особистості, життю і процесам, які мають

важливе значення для неї з точки зору засвоєних нормативних уяв'

лень про «благополуччя» зовнішньому і внутрішньому середовищі і

характеризується відчуттям задоволеності. Благополуччя залежить

від наявності чітких цілей, успішності реалізації планів діяльності та

поведінки, наявності ресурсів та умов для досягнення цілей. 
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ПИСЬМОВА СПАДЩИНА ПРЕДСТАВНИКІВ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ЗА КОРДОНОМ 

ЯК ДЖЕРЕЛО ВПЛИВУ НА СУЧАСНИЙ ПРОЦЕС
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО&МОРАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ

Іванченко Валентин Васильович, 
старший викладач кафедри педагогіки та психології Київського
національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, тел. (044) 371�61�05

Історично доведеним є факт, що цінності українського народу,

як це підтверджує його пареміологія, завжди відповідали христи'

янським цінностям.

Окреслюючи ситуацію, яка характерна для навчально'виховно'

го процесу сьогоднішньої школи, варто звернути увагу на те, що

відкинувши цінності соціалістичної системи, ми створили вакуум,

заповнити який виявилися неспроможними. Позакультурна, по'

заціннісна школа свідомо або стихійно позбавляється норм куль'

турно'ціннісного виховання. Це породжує на практиці  в юнацько'

му середовищі ознаки маргінальності, що, на думку французького

вченого А.Фаржа, провокує конфлікт людини з суспільними нор'

мами та характеризується процесом витіснення індивіда за кордо'

ни законності, за межі відповідного соціально'культурного середо'

вища [7, с. 143 – 146]. Як наслідок, таке зростання маргінальності

приводить до зростання агресії, забуття національних традицій,

втрати почуття патріотизму.

Звідси, лише духовно і морально зорієнтована особистість здат'

на протидіяти тим негативам моральності і бездуховності, що нор'

мують її людське єство, ведуть до деградації. Недарма духовний

письменник Ігнатій (Брянчаніков) в своїх трактатах визначає ду'

ховні відчуття людини як « … риси Божественного образу, як вик'

лючну приналежність людини», а її моральну силу як «дух її» [3, с.

7 – 8].

Як доводить Кліо, до порад Святих Отців не раз в скрутні часи

звертались наші співвітчизники, щоб отримати слушні поради, оз'

доровити свій духовно'моральний потенціал.

За визначенням вітчизняного вченого'педагога І. Підласого

«духовність і її визначальний стержень – дуже стійкі утворення. Во'
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ни не виникають за два – три століття… саме духовністю і мо'

ральністю різняться народи між собою… для кожного з них харак'

терний свій «набір» моральних якостей, за якими безпомилково

встановлюється належність людини до своєї нації…» [4, с. 51 – 52].

Не загубили свого ціннісного стрижня, що визначає їх

релігійно'національну належність і представники Православної

Церкви за кордоном. Вони виконуючи не лише віровчальну

функцію, але й спираючись на досвід Святих Отців Християнської

Церкви, заощаджуючи власний духовний досвід, акумулюючи все

це, прагнули донести до власного народу ідеї щодо його духовно'

морального оздоровлення.

З'поміж сучасних дослідників, яких цікавив лише творчий і

релігійний аспект в діяльності представників Православної Церк'

ви, варто відмітити В.Голубєва, В.Шленова, Т.Соколову, М.Лисово'

го та ін.

Так, у феномена зарубіжної православної філософії І.Ільїна

(1883 – 1954 р.) духовний досвід постає «істинним джерелом і

істинною цариною віри, релігії і всієї духовної культури взагалі…»

[2, с. 94]. А філолог'богослов Андрєєв ототожнює моральні почут'

тя з «прагненням до морального доброго» [1, с. 42 – 44].

Великого значення у визначенні значущості духовного і мо'

рального в процесі формування особистості надавали і інші діячі,

зокрема митрополит Руської Православної Церкви за кордоном

Філарет (Вознесенський) у своєму коротко викладеному духовному

керівництві до Закону Божого, митрополит Антоній (Храповець'

кий) в праці «Молитва руської душі», професор, протоієрей В.Зень'

ковський в роботі «Проблеми виховання в світлі православної ант'

ропології» та багато інших.

Ретельне дослідження спадщини представників Православної

Церкви за кордоном дозволить отримати як нові визначення духов'

ного і морального, так і сприятиме досвіду у справі відродження

національних духовно'моральних цінностей.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ
ФАХІВЦІВ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Касьяненко Наталія,
студентка 6 курсу Інституту соціальних технологій 
Науковий керівник: к.т.н., доцент Кольченко К. О.

Актуальність соціальної роботи з людьми з особливими потре'

бами останнім часом зростає у зв'язку з різким збільшенням людей

із значними порушеннями здоров'я, зокрема, з інвалідністю. В Ук'

раїні за даними Міністерства праці та соціальної політики

налічується понад 2,6 млн. людей з інвалідністю, причому 168,12

тисяч з них – діти. Ця категорія людей певним чином стигматизо'

вана, що призводить до її закритості у суспільстві. Люди з обмеже'

ними можливостями нерідко сприймаються як «баласт» для

суспільства, у зв'язку з чим спостерігається їхня дискримінація,

зменшуються життєві шанси на самореалізацію. Вони знаходяться

у ситуації соціальної ексклюзії, оскільки не можуть скористатися

правом на якісну освіту, працевлаштування, відчувають значні об'

меження у наданні медичної та соціальної допомоги; блокується

доступ до культурних благ; існують бар'єри в спілкуванні з од'

нолітками, неприйняття з боку соціуму тощо. 

Тому виникла потреба у фахівцях з соціальної роботи, які

відповідним чином підготовлені до роботи з людьми з особливими

потребами.
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Одним з способів сучасного формування професійно важливих

якостей є метод тренінгу. Ми розробили програму тренінгових за'

нять, яка складається з трьох блоків, що об'єднують певне коло пи'

тань, пов'язаних з інвалідністю.

Перший блок – знайомство з категорією «люди з особливими

потребами». В ньому висвітлюються такі теми, як: категорія «люди

з особливими потребами"; основні проблеми та бар'єри, з якими

вони стикаються; правові основи соціальної роботи з людьми з

особливими потребами; організації, які здійснюють соціальну ро'

боту з людьми з особливими потребами.

Другий блок – методологія соціальної роботи з категорією «лю'

ди з особливими потребами», в якому  студентам пропонується

розглянути та практично оволодіти методами та методиками

соціальної роботи з даною категорією, що спрямовані на вирішен'

ня проблем людей з особливими потребами в таких сферах, як:

спілкування; освіта; працевлаштування; дозвілля; сімейно'побуто'

ва сфера. 

Третій блок – моделювання практичних ситуацій для форму'

вання професійно важливих якостей за такими темами тренінгу, як:

1. Ставлення  до людей з особливими потребами – тренінгові

заняття, спрямоване на  формування професійної якості «толе'

рантність»;

2. «Я тебе розумію» – практичні ситуації, спрямовані на ро'

зуміння людей з особливими потребами з вадами мови, слуху, зору,

пересування тощо для формування професійних якостей «гу'

манність», «витримка», «розуміння інших».

3. Моделювання ситуацій консультування людей з особливи'

ми потребами стосовно основних соціальних проблем, з якими во'

ни стикаються для формування професійних комунікативних якос'

тей.

4. «Презентація» – розробка та апробація студентами своїх

методик, окремих вправ стосовно соціальної роботи з людьми з

особливими потребами для розвитку творчих та організаторських

здібностей.

5. Професійне вигорання – поняття, профілактика, шляхи

подолання для розвитку стресостійких якостей.

Таким чином, програма тренінгових занять передбачає три ос'

новні блоки: теоретичний, спрямований на здобуття практичних

знань; методологічний, спрямований на опанування методів
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соціальної роботи з людьми з особливими потребами; практичний,

спрямований на формування професійно важливих якостей,  не'

обхідних для роботи з людьми з особливими потребами, таких як:

толерантність, гуманність, витримка, розуміння інших, комунікат

ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЖІНКАМИ, 
ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Кислова Л. О.,
студентка Інституту соціальних технологій, 
кафедра соціальної роботи
Науковий керівник: к. психол.н., доцент Кириленко В. Г.

Соціальні проблеми можуть зачіпати різні категорії населення

залежно від їх віку, соціального, майнового або сімейного стану,

стану здоров'я і т.д. Категорії населення, з якими ведеться соціаль'

на робота, виділяються за різними критеріями. Однією з найвраз'

ливіших категорій клієнтів соціальної роботи завжди були і зали'

шаються дотепер жінки, які взяли на себе відповідальність

виховувати дитину'інваліда.

В зв'язку з цим можемо чітко окреслити ряд соціальних проб'

лем, з якими стикаються такі жінки: стресовий стан жінки, інфор'

маційний вакуум, гостра фінансова проблема, руйнування сім'ї,

невизначеність майбутнього, безпорадність аж до суїцидальної по'

ведінки, саме тому є необхідність раннього втручання, щоб допо'

могти в тій ситуації, щоб попередити можливі негативні наслідки.

Основними методами соціальної роботи визначаються такі гру'

пи спеціальних методів соціальної роботи: організаційні (адмініст'

ративні), соціально'економічні, педагогічні та психологічні,

соціологічні методи. Крім того, інноваційна практика соціальної

роботи породжує нові методи соціальної взаємодії, які не підляга'

ють під існуючі класифікаційні ознаки. До таких методів роботи

належить вулична соціальна робота та метод «рівний'рівному»,

соціально'психологічні консультування і корекція, психопрофі'

лактична робота, елементи психотерапії, аутогенне тренування,

самонавіювання, соціально'психологічний супровід, казкотерапія,

епістолярна терапія, фотобіографія, телефонне консультування,

метод втручання у критичних випадках, метод вирішення проблем.
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Методи соціальної роботи не мають чітко окреслених меж, і часто

перетікають один в другий. Багато методів соціально'психологічної

роботи застосовуються як в індивідуальному порядку, так і в групо'

вому спілкуванні. 

Методи соціальної роботи постійно перебувають у процесі роз'

витку та вдосконалення. Їх реалізація наочно виявляє таке поняття,

як «форма соціальної роботи», під якою розуміють як одиничні захо'

ди, так і довгострокові програми соціальної роботи. Фахівці з

соціальної роботи мають проявляти ініціативу в інформуванні

жінок про ті можливості, якими вони можуть скористатися, щоб

захистити своє життя і свою гідність.

У визначенні перспектив і змісту соціальної роботи з клієнтами'

жінками важливо враховувати ту обставину, що патріархальна куль'

тура глибоко вкорінена у свідомості людей і її гендерні стереотипи

міцно утримують жінку в положенні жертви, також важливим аспек'

том соціальної роботи з жінками, що виховують дитину'інваліда, є

формування і вдосконалення відповідної законодавчої бази, бо деякі

проблеми цієї категорії клієнтів досліджені недостатньо. 

Отже, ефективність використання того чи іншого методу

соціальної роботи залежить від багатьох чинників, серед яких варто

відзначити особистісні і професійні якості соціального працівника,

психофізіологічні особливості клієнта, рівень взаємовідносин між

працівником і клієнтом, складність проблеми, що вирішується, та

ін. Слід відмітити, що жоден з методів соціальної роботи не є

універсальним. Тому кінцевий результат роботи соціального

працівника перебуває у прямій залежності від вдало розробленої

методики вирішення існуючої проблеми та вміння соціального

працівника використовувати той чи інший метод роботи.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТРИВОЖНОСТІ І САМООЦІНКИ
У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Козуб В. В.,
V курс, спеціальність «Психологія», Інститут соціальних технологій 

Науковий керівник: ст. вик. Волнушкіна Г. В.

Звернення до проблеми взаємозв'язку самооцінки і тривож'

ності обумовлене тією роллю, яку самооцінка грає в процесі нав'

чання і розвитку особи молодшого школяра.

взаємодії учасників Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



Більш детально механізм зародження і формування тривож'

ності може описуватися як конкретний момент прояву моделі ви'

никнення новоутворень у структурі особистості, розробленої

А. О. Прохоровим. На його думку, виникнення стану тривоги при

його постійному повторенні стає домінантом і обумовлює форму'

вання новоутворення, тобто веде до закріплення тривожності. 

Відомо, що якщо провідним у становленні темпераменту є гене'

тичний конституціональний фактор, то в характері він буде прояв'

лятися поряд із соціальним впливом. Це уявлення означає соціаль'

ний підхід до розгляду причин дитячої тривожності. 

Зміна соціальних відносин, часто являє для дитини значні труд'

нощі, також може стати причиною розвитку тривожності. Так, ба'

гато хто з дітей, приходячи в дошкільний заклад, стає неспокійним,

плаксивим, замкнутим.

Виховання, засноване на завищених вимогах, з якими дитина

не в силах впоратися, або з труднощами, також відмічається як од'

на з причин виникнення тривожності.

Велике значення в розвитку тривожності має адекватність фор'

мування особистості дитини. Відомо, що при цьому оточення грає

визначаючу роль, сприяючи виникненню системи відносин, цент'

ром яких є самооцінка, ціннісні орієнтації і направленість інтересів

і переваг. 

У нашому дослідженні ми виходили з припущення, що рівень

самооцінки молодших школярів залежить від рівня їх тривожності.

В роботі нами використовувались наступні методики: «Личностная

шкала проявлений тревоги», «Тест тревожности», «Методика ис'

следования самооценки и уровня притязаний Дембо'Рубинш'

тейн», «Методика для визначення рівня самооцінки «Лесенка».

При дослідженні зв'язку самооцінки і рівня тривожності було

виявлено, що тривожні діти нерідко характеризуються низькою са'

мооцінкою, в зв'язку з чим виникає чекання неблагополуччя з боку

оточуючих. Тривожні діти дуже чутливі до своїх невдач, гостро реа'

гують на них, схильні відмовлятися від тієї діяльності, в якій мають

труднощі.

Наслідком збільшення тривожності у дитини є зниження рівня

її самооцінки, яке, у свою чергу, спричиняє зниження навчальних

досягнень, закріплення неуспіху. Непевність у собі викликає в ди'

тини бажання бездумно дотримувати вказівок дорослого, па'
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сивність, формальне засвоєння здобутих знань, острах виявити

будь'яку ініціативу.

За даними проведеного експерименту, ми з'ясували, що три'

вожність впливає на самооцінку, що у свою чергу, спричиняє зни'

ження навчальних досягнень, закріплення неуспіху. А згідно даних

статистичного аналізу ми виявили зв'язок тривожності з само'

оцінкою у молодших школярів.

ЧИННИКИ НАБУТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
СПРЯМОВАНОСТІ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ПРОФЕСІЙ 

ТИПУ «ЛЮДИНА&ЛЮДИНА» 

Кокун Олег Матвійович,
Кафедра психології Університету «Україна»

Необхідність постійного удосконалення підготовки майбутніх

фахівців професій типу «людина'людина» зумовлена непересічною

соціальною значимістю цих професій. Нижче ми викладемо ре'

зультати наших досліджень, спрямованих на визначення чинників

набуття професійної спрямованості та компетентності під час про'

фесійної підготовки до таких професій.

Проведення досліджень засновувалось на використанні такого

психодіагностичного підходу як дистанційна професійна пси'

ходіагностика із застосуванням розробленого нами діагностичного

сайту. Для аналізу були відібрані результати 490 студентів та

аспірантів із усіх 15 країн колишнього СРСР, які опановують типові

професії типу «людина'людина» чи пов'язані із роботою з людьми.

В дослідженнях використовувався спеціально розроблений нами

для даного етапу професійного становлення опитувальник та три

психодіагностичні методики: 1) диференційно'діагностичний опи'

тувальник Є.О. Климова; 2) методика виявлення «Комунікативних

та організаційних здібностей» (КОЗ'2); 3) Шкала самоефектив'

ності Р. Шварцера та М. Єрусалема. 

Встановлено, що всі показники професійної спрямованості та

компетентності майбутніх фахівців професій типу «людина'люди'

на» позитивно пов'язані між собою на високому рівні значущості

(p 0,001). При цьому, абсолютні значення кореляційних зв'язків

взаємодії учасників Секція ІІ
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«усередині» показників цих двох груп є істотно вищими (r = 0,42 до

0,67), що підтверджує валідність питань для визначення рівня про'

фесійної спрямованості та компетентності майбутніх фахівців.

Щодо спрямованості цих та інших достовірних зв'язків між

різними показниками, то типом зв'язку між показниками про'

фесійної спрямованості (бажання мати професію, намір за нею

працювати, зацікавленість у навчанні) та компетентності (знання

умов і особливостей професії, рівень професійних знань та вмінь,

готовність до самостійної праці) є переважно однобічний вплив пер'

ших на другі – вищий рівень професійної спрямованості зумовлює

якісніше набуття компетентності. Хоча тут також може бути наяв'

ним й вплив третього фактора – наявність певних необхідних для

професій типу «людина'людина» професійно важливих якостей

має зумовлювати й краще набуття студентами професійної компе'

тентності й вищий рівень їх спрямованості на опанування певної

професії.

Таким типом зв'язку як взаємовплив є зв'язок між показниками

професійної спрямованості й компетентності та самооцінкою сто'

сунків із викладачами і однокурсниками, часом, який витрачається

на підготовку до занять, рівнем працездатності впродовж дня та

тижня, станом здоров'я. 

Переважно однобічним є  вплив професійної спрямованості та

компетентності на навчальну успішність.

Позитивно однобічним можна вважати вплив на професійну

спрямованість та компетентність таких психодіагностичних показ'

ників як рівень навчально'професійної самоефективності, ко'

мунікативних та організаційних здібностей, вираженість схиль'

ності до професій типу «людина'людина», які можна розглядати в

якості чинників, сприятливих для успішного перебігу етапу про'

фесійної підготовки майбутніх фахівців професій типу «людина'

людина».
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ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТА 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Кондратюк Світлана Миколаївна,
Кафедра психології ХІСТ ВМУРоЛ «Україна»

29009, Україна, м.Хмельницький, 
вул. Толбухіна, 2А

т/ф (0382) 70�45�56 
е�mail: hist.km.nauka @ mail.ru 

Проблема особистісного розвитку залишається актуальною у

роботах вітчизняних та зарубіжних психологів, зокрема Л.Анцифе'

рова, Г.Балла, І.Беха, Л.Божович, Л.Виготського, С.Рубінштейна,

Д.Ельконіна, К.Роджерса та ін. Аналіз праць вітчизняних науковців

(П. Таланчука, Т. Скрипник, К. Кальченко та ін.) вказує на не'

обхідність усвідомлення та прийняття суспільством цінностей

інтегрованого навчання, встановлення толерантних взаємин учас'

никами освітнього процесу.

Згідно принципу демократичного суспільства, кожна людина,

незалежно від стану її здоров'я, наявності інтелектуального або ро'

зумового порушення має право на одержання якісної освіти. Для

цього навчальні заклади забезпечують рівні можливості доступу до

якісної освіти в умовах інклюзивного середовища, адаптуючи прог'

рами і плани, розробляючи форми і методи навчання до індивіду'

альних потреб людей з особливими освітніми потребами долаючи

соціальні та професійні стереотипи. 

У процесі навчання та виховання студента в інклюзивному

освітньому середовищі необхідно враховувати психологічні (не'

довірливе спілкування, агресивність, боязкість, роздратування) та

соціальні (подолання ізоляції, розширення кола соціальних

зв'язків, полегшення інтеграції у групу) проблеми, з якими він

може стикнутися у ВНЗ. Важливо студентам з обмеженими

функціональними можливостями в умовах університетської освіти

розкриватися як особистості, а не відчувати себе неповноцінними.

Студент на сучасному етапі розвитку вищої освіти не лише на'

буває професійні уміння і навички, але і розвивається як осо'

бистість. На думку Л. І. Анциферова, розвиток виступає основним

способом існування, соціальне і психічне становлення особистості

не обмежене у часі [1].

взаємодії учасників Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



Інклюзивне освітнє середовище повинно забезпечити підви'

щення соціальної компетентності та покращення комунікативних

навичок. Зокрема, В. В. Алєксєєва та І. В. Сошіна вказують на мету

інклюзивного закладу освіти – «…надати всім можливість найбільш

повноцінного соціального життя, активної участі у колективі, тим

самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію і турботу один про

одного як членів співтовариства»[2, с. 17'18].

Перешкодою особистісному розвитку студента з обмеженими

функціональними можливостями може виступити підвищений

рівень тривожності, який виникає в результаті не уміння інтегрува'

тися у навчальний процес (режим, форми навчання, система конт'

ролю знань), погіршеної адаптації у колективі студентської групи

(пристосованість до ритму інститутського життя, підтримання пра'

цездатності, розкриття здібностей), екзистенційних проблем (са'

моактивність, самовизначання, сенс життя), не достатньої уваги,

розуміння та підтримки з боку викладачів та студентів.

М. В. Савчин підкреслює ефективність психологічного супро'

воду особистісного розвитку студентів в умовах інклюзії за дотри'

мання таких умов, як: цілеспрямованість та системність;

полісуб'єктність і особистісна орієнтованість; параметри розвитку

особистості (позитивне самоставлення, емоційна стабільність,

соціально'психологічна компетентність) [3].

Психологами підкреслюється необхідність нового підходу щодо

особистісного розвитку студентів в освітньому середовищі вищого

навчального закладу в умовах інклюзії – впровадження тьюторсь'

кого супроводу студентів в процесі навчання та виховання, що і

сприятиме вирішенню проблем різного характеру.

Отже, проблема навчання та виховання студентів в інклюзив'

ному середовищі перебуває у полі зору сучасних дослідників і педа'

гогів'практиків і вимагає більш оперативного і систематичного

вивчення гуманізації навчання.
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОРЕКЦІЙНО&
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ДЛЯ 

ПОКРАЩЕННЯ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
СТУДЕНТІВ З ДЦП У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Кравчук Людмила Степанівна,
кафедра здоров'я людини і фізичної реабілітації

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»"
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Розвиток науки і техніки, потік інформації, що постійно збіль'

шується, сприяє інтенсифікації навчального процесу у вищих нав'

чальних закладах. Такі процеси супроводжуються збільшенням

об'єму навчального матеріалу, що призводить до підвищення інтен'

сивності і напруженості розумової праці студентів. За таких умов

студенти піддаються таким чинникам ризику як високе нервово'

емоційне напруження, недостатня рухова активність, у зв'язку

з цим виявляється невисока функціональна підготовленість студе'

нтської молоді до активної розумової діяльності. Тривалі розумові

перевантаження у поєднанні з гіподинамією часто призводять до

зниження фізичних і психічних можливостей студентів, перевтоми

і захворювань. У боротьбі з такими чинниками в умовах навчальної

діяльності особливе місце займає педагогічна реабілітація, яка

є найбільш дієвим методом з'поміж усіх інших видів реабілітації, в

процесі якої відбувається вирішення завдань вищої освіти, корек'

ційно спрямованих на  відновлення рухових функцій, максимальну

корекцію інтелектуального розвитку, корекцію фізичного і мовно'

го розвитку, що сприяє активній соціально'трудовій адаптації та

інтеграції молоді з обмеженими можливостями у суспільство. 

Особливої уваги щодо врахування особливостей розумової пра'

цездатності заслуговують студенти з інвалідністю. Студентська
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молодь з обмеженими функціональними можливостями є най'

більш складним контингентом  загальноосвітніх шкіл і вищих на'

вчальних закладів, оскільки вимагає створення спеціальних

освітніх  умов і підготовки фахівців для супроводу навчання. 

Розумова працездатність цих осіб залежить від рівня соціально'

психологічної адаптації до умов ВНЗ, рівня дидактичної адаптації

що є результатом розумової активності, мислення, пам'яті. Забезпе'

чення повноцінного супроводу навчальної діяльності молоді з об'

меженими функціональними можливостями дозволяє їм діяти на

рівних з іншими. При цьому викладач не допускає спрощування

завдання та стандартів оцінювання, а лише запроваджує елементи

супроводу, необхідні для кращого засвоєння навчального матеріалу. 

Серед студентів які навчаються в Університеті «Україна» 9% із

4775 осіб інваліди різних нозологій. Найбільш поширеною пато'

логією є студенти з дефектами постави, сколіозу та розладами сен'

сорної системи. Як вказує П.М.Таланчук (2008), різні види діяль'

ності з студентами означеної категорії вимагають зовсім інших

підходів до організації навчального процесу. Насамперед, це – ство'

рення «охоронного режиму», тобто таких умов, які б забезпечували

чергування інтелектуального і фізичного навантаження, оскільки

для студентів з обмеженими функціями життєдіяльності, на відміну

від здорових однолітків, характерна слабкість розумових процесів,

швидка втомлюваність і зменшення продуктивності діяльності.

Аналізуючи стан успішності студентів взагалі й студентів з ДЦП

зокрема, все частіше викладачі звертають увагу на стан їхнього здо'

ров'я, від якого значною мірою залежить якість і темп засвоєння

знань та формування умінь. Особливо актуально це для  студентів з

ДЦП вищого навчального закладу. 

Організація навчальної роботи студентів з ДЦП потребує враху'

вання їхніх індивідуально'типологічних відмінностей у розумовій

працездатності.

Спостерігаючи за навчально'виховним процесом у навчальних

закладах для студентів з інвалідністю з метою вивчення стану їхньої

фізичної та розумової працездатності, ми звертали увагу на рівень

дотримання фізіолого'гігієнічних вимог до умов навчання, зміст

видів діяльності на заняттях, виконання підлітками фізкультхвили'

нок, включення у структуру занять елементів релаксації – усе, що з

точки зору фізіології праці має допомогти позбавити студентів мо'

нотонії.
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Професорсько'викладацький склад під час навчального проце'

су враховує індивідуальні можливості кожного студента, проводить

комплекс реабілітаційних заходів з метою корекції і компенсації

рухових дій, покращення розумової працездатності в умовах

навчальної діяльності, розвитку в них дидактико'реабілітаційної

мотивації. 

НОРМАТИВНО&ПРАВОВА БАЗА ІНКЛЮЗИВНОЇ
ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИКІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

КОРЕКЦІЇ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Кузава Ірина Борисівна,
докторант НПУ імені М.П.Драгоманова, к.пед.н., доцент, e�mail:

kutopir@gmail.com

Невід'ємним правом кожної особистості є освіта як основа інте'

лектуального, культурного, духовного, соціального, економічного

розвитку держави [2]. Загальновідомо, що важливу роль у побудові

політики виконавчих органів влади у сфері освіти відіграє законо'

давство. Демократичне суспільство гарантує кожній людині право

на освіту, що є одним із важливим соціокультурних прав особис'

тості, реалізація якого здійснюється на основі принципу рівності,

визнання та захисту прав кожного. Одержання якісної освіти – це

гарантія подальшого працевлаштування, участі у суспільному житті

тощо. 

У законодавчих документах України посилена увага на дітей з

особливостями психофізичного розвитку, створення сприятливих

умов для їх соціалізації та реабілітації. Право на освіту закріплене та

гарантоване Конституцією України та іншими вітчизняними та

міжнародними нормативно'правовими документами (Загальна

декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини, Зако'

ни України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну

освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в

Україні», «Державний стандарт початкової загальної освіти для

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового роз'

витку» тощо), які спрямовані на створення сприятливих умов ор'

ганізації та здійснення корекційної роботи у дошкільних навчаль'

них закладах 
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Пріоритетним напрямом у становленні та формуванні особис'

тості дитини на сучасному етапі є дошкільна освіта. Одним із сучас'

них напрямів здобуття освіти дошкільниками, які потребують ко'

рекції психофізичного розвитку, є інклюзивне навчання, одним із

шляхів розвитку якого є забезпечення права на якісну освіту дітей з

особливими освітніми потребами, а також створення умов щодо

отримання освіти всіх дітей [5].

З правової точки зору інклюзивна освіта – це система заходів,

що забезпечують реалізацію права дітей з обмеженими можливос'

тями на освіту в умовах загальноосвітнього навчально'виховного

закладу незалежно від їх стану здоров'я та інших суб'єктивних ха'

рактеристик [4, с. 50].

Визначення оптимальних шляхів і засобів упровадження

інклюзивного навчання ґрунтується на основі відповідного норма'

тивно'правового, навчально'методичного, кадрового, матеріально

технічного та інформаційного забезпечення. 

Чинне законодавство гарантує право на освіту дітей з особливи'

ми освітніми потребами без дискримінації і на основі рівності мож'

ливостей, забезпечуючи інклюзивну освіту на всіх рівнях навчання

протягом всього життя. 

Реалізація рівних прав кожної дитини, у тому числі й з обмеже'

ними можливостями, корекція порушень, реабілітація та пов'

ноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і

соціальний розвиток відповідно до здібностей та вподобань кожно'

го детально регламентовані Положенням про дошкільний навчаль'

ний заклад, Порядком комплектування дошкільних навчальних

закладів (груп) компенсуючого типу [3] та Законом України «Про

внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (щодо ор'

ганізації навчально'виховного процесу) [1].

Таким чином, в Україні накопичена достатньо серйозна норма'

тивно'правова база щодо впровадження інклюзивної освіти. Чинне

законодавство є своєрідним «двигуном» просування інклюзії, яке

гарантує право на освіту дошкільників, які потребують корекції

психофізичного розвитку, на основі рівності можливостей, забезпе'

чуючи спеціальну освіту на всіх рівнях навчання протягом усього

життя. Однак, потрібна спеціальна робота щодо підготовки компе'

тентних педагогічних кадрів, створення системи психолого'педа'

гогічного супроводу тощо. 
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ПРОБЛЕМА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ 
СТУДЕНТІВ З СОМАТИЧНИМИ ВАДАМИ 

В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Купрєєва Ольга Іллівна,
Університет «Україна», кафедра психології, 

м. Київ, вул. Львівська, 23, 097 460 96 93, e�mal: consultok@mail.ru

Проблема системогенезу особистісного розвитку студентів з со'

матичними вадами в інтегрованих групах ще не була предметом

комплексного наукового дослідження. Наявні психологічні

дослідження людей з інвалідністю присвячені вивченню впливу

інвалідності та хронічних хвороб на психіку людини, психо'

логічних закономірностей, які сприяють індивідуалізації лікування

та реабілітації хворих. Встановлено негативний вплив на осо'

бистість людини інвалідизуючих фізичних дефектів та захворю'

вань: виявлені слабість нервових процесів, емоційна нестійкість,

імпульсивність. Переважання високої особистісної тривожності,

наявність суперечливої, конфліктної самооцінки, негативного са'

моставлення, неприйняття власного «Я», істотні проблеми в сфері

міжособистісних стосунків, слабкість особистості, неузгодженість

самооцінки і рівня домагань, несформованість самоставлення, не'

деференційованість Я'концепції. В рамках цих досліджень значна

увага дослідників приділяється вивченню внутрішньої картиною

взаємодії учасників Секція ІІ
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фізичного дефекту, захворювання – цілісному відображенню ситу'

ації хвороби в психіці індивіда, що включає всю масу відчуттів, пе'

реживань, уявлень і знань, пов'язаних із захворюванням і його

наслідками. Разом з тим існуючі дослідження в основному стосу'

ються вивчення «проблемних» особистостей і практично не вивче'

но питання взаємодії в навчальному процесі здорових студентів і

осіб з обмеженими можливостями здоров'я. 

Розвиток психологічної науки останніх десятиліть обумовлений

стрімким розвитком міждисциплінарних та проблемно'орієнтова'

них форм досліджень. В рамках цих досліджень найбільш придат'

ною методологічною основою для дослідження особливостей

особистісного розвитку студентів з соматичними вадами в інтегро'

ваному освітньому середовищі на наш погляд, є методологія сис'

темного підходу (П.К.Анохін, В.О.Ганзен, Б.Ф.Ломов, С.Д.Макси'

менко, В.С.Мерлін, В.Д. Шадриков та ін.) та застосування

методологічних принципів синергетики (В.Г.Буданов, А.С.Малков,

Г. О Нестеренко., В.С.Стєпін, М'Л.А.Чепа та ін..).

Використання синергетичних принципів теорії самоорганізації

стосовно дослідження процесів розвитку, саморозвитку особис'

тості має значний евристичний потенціал. З позицій синергетично'

го підходу розвиток можна розглядати як відкриту, само'

регульовану цілісну систему, що характеризується відкритістю,

динамічністю, складністю, невизначеністю та автономністю і за'

безпечує гармонійність і продуктивність життєдіяльності людини в

соціумі та її безперервне особистісне зростання за рахунок актив'

ного використання як внутрішніх ресурсів, так і можливостей, що

визначаються умовами зовнішнього світу. Особистісний розвиток

як система відповідає характеристикам самоорганізуючої системи,

оскільки він є: складною системою, тому що має багато елементів і

підсистем; відкритою системою, тобто здатний взаємодіяти з ото'

чуючим середовищем; дисипативною системою, тобто може існу'

вати як фізично, так і духовно тільки за умови постійної взаємодії із

середовищем; нерівноважною системою – внаслідок існування

процесів обміну між самими компонентами у структурі осо'

бистісного саморозвитку; нелінійною системою (здатною до са'

модії). 

Таким чином, дослідження особистісного розвитку студентів з

соматичними вадами в інтегрованому освітньому середовищі, пи'

тання ефективного їх включення до суспільного життя та до нав'

– 178 –

Секція ІІ Соціально�психологічні проблеми  
навчального процесу 



– 179 –

чання у ВНЗ, вивчення психологічних чинників, які сприяють та

перешкоджають цьому процесу є надзвичайно актуальною пробле'

мою, яка потребує комплексного розв'язання з урахуванням сис'

темної організації та можливості керованості процесу особистісно'

го розвитку на засадах методологічних принципів системного

підходу та синергетики і, на цій основі, створення оптимальних

умов розвитку особистості, знаходження структурного дефіциту в

особистісній організації, знаходження резерву та включення ком'

пенсаторних механізмів.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ «ПСИХОЛОГІЧНИХ 
ЗАХИСТІВ» ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ

Курбатова А. О.

На сьогоднішній день в Україні нараховується приблизно

2,5 мільйони людей з обмеженими можливостями. Люди з обмеже'

ними можливостями та інші люди мають в «арсеналі» своєї особис'

тості захисні механізми психіки, покликані оберігати свідомість від

травмуючих переживань. Але не слід забувати, що психологічний

захист має як позитивний, так і негативний бік. Негативна сторона

може заважати реальному адекватному сприйняттю фруструючої

ситуації. Стосовно проблеми адаптації студентів з інвалідністю до

умов навчання у ВНЗ – вивчення цього процесу може стати одним

із  шляхів знаходження механізму розвитку особистості та міжосо'

бистісних  взаємин в інтегрованих групах, які все активніше

зустрічаються.  Психологічний захист – це спеціальна регулятивна

система стабілізації особистості, направлена на усунення або зве'

дення до мінімуму відчуття тривоги, пов'язаного з усвідомленням

конфлікту. Функцією психологічного захисту є огородження сфери

свідомості від негативних, таких, що травмують особистість пережи'

вань. У широкому сенсі цей термін використовується для позначен'

ня будь'якої поведінки, яка усуває психологічний дискомфорт [4].

Всі захисні механізми володіють двома загальними характерис'

тиками  – вони діють на неусвідомлюваному рівні і тому є засоба'

ми самообману; – вони спотворюють, заперечують, трансформу'

ють або фальсифікують сприйняття реальності, щоб зробити

тривогу менш загрозливою для індивіда [1].

взаємодії учасників Секція ІІ
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Слід також відмітити, що люди рідко використовують який'не'

будь єдиний механізм захисту – зазвичай вони застосовують різні

захисні механізми для вирішення конфлікту або ослаблення триво'

ги [5].

Функції психологічних захистів можуть бути як позитивні –

оскільки оберігають особистість від негативних переживань сприй'

няття психотравмуючої інформації та інше, та негативні. Вчені [1,3]

виділили три такі показники на основі яких виділено ще три групи

психологічних захистів:

1) захисти, які опосередковують сприйняття інформації – (при'

родні), до  цієї групи відносять такі захисні механізми: витіснення,

придушення, аскетизм, нігілізм [1];

2) захисти, які опосередковують різні форми спотворення

(трансформації) інформації – (ітеграційні), до цієї групи відносять

такі захисні механізми: агресія, проекція, трансформація, іденти'

фікація, програвання ролі, інверсія, реактивне утворення, зворотне

відчуття, формування реакції, емоційне вигорання, знецінення,

раціоналізація, компенсація, сублімація, інтелектуалізація [2.3].

3) захисти, засновані на первинних примітивних формах

психічних проявів (ретро'захисти), до цієї групи відносять такі за'

хисні механізми:  самозамикання,  закам'яніння, відхід у віртуальну

реальність, регресія, примітивні механізми (заперечення, розщеп'

лення та ін..) [5].
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НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ

Кучук Н. Г.,
Харківський національній університет

ім. В.Н.Каразіна, 0990378252, ninakk@mail.ru

Останнім часом у вищих навчальних закладах набули поширен'

ня технології навчально'виховного процесу, які ґрунтуються на

використанні електронних засобів. Мета інформаційних техно'

логій полягає у підготовці студентів до повноцінної діяльності

в умовах інформаційного суспільства. У національній доктрині

розвитку освіти в ХХІ столітті зазначено, що пріоритетом розвитку

освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які за'

безпечують доступ до мережі високоякісних баз даних, розширю'

ють можливості до сприйняття складної інформації. Це

здійснюється шляхом побудови індивідуальних навчальних прог'

рам різних рівнів складності, залежно від конкретних потреб, вико'

ристання можливостей Інтернету. Одним із шляхів підвищення

якості навчання і виховання, зазначених у Концепції Державної

програми розвитку освіти, є впровадження новітніх педагогічних та

інформаційних технологій, що має відбуватися поетапно, з дотри'

манням певних методичних умов та передбачає творче застосуван'

ня різноманітних форм і методів. 

Використання інформаційних технологій значно підвищує

інтенсивність навчального процесу. При навчанні із використан'

ням інформаційних технологій засвоюється набагато більша

кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах

традиційного навчання. Крім того, за допомогою метода наоч'

ності, матеріал при використанні комп'ютера краще засвоюється.

Також застосування інформаційних технологій змінює функції

викладача щодо організації навчального процесу, активізації ауди'

торії, проведення інструктажу та індивідуального підходу до сту'

дентів, але цей засіб може бути лише доповненням до інших за'

собів навчання. Універсальність інформаційних технологій

визначається тим, що вони можуть бути застосовані у навчально'

му процесі майже здорових студентів та студентів з особливими

освітніми потребами. 
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При застосуванні інформаційних технологій у навчальному

процесі класичного університету необхідно враховувати наступні

аспекти: ступінь відповідності інформаційного і технологічного за'

безпечення посібника навчальній програмі з даного предмета;

індивідуальність навчальних завдань; інтенсивність використання

інноваційних методів навчання. переваг, які привносять інфор'

маційні комп'ютерні технології в процес навчання. Застосування

інформаційних технологій у навчальному процесі має багато пере'

ваг: велика гнучкість у виборі місця і часі навчання; навчальні і тре'

нувальні матеріали можуть легко поновлюватися; студенти, а не

викладачі, можуть управляти вибором навчального матеріалу;

здатність стежити за виконанням інструкцій особою, що навчаєть'

ся, запам'ятовувати її відповіді; можливість моделювання аналізу

середовища і ситуації взаємодії з тим, хто навчається; забезпечення

on'line зв'язку між студентом і віддаленим вчителем; привабливість

для сприйняття мультімедійного представлення інформації; мож'

ливість організації контролю за порядком і темпом подачі мате'

ріалу, навчальною активністю що навчається; забезпечення ефекту

симуляції складних процесів без ризику і з надзвичайно низькими

витратами; можливість настройки сервісу навчання і тренінгу на

осіб з різним рівнем здібностей та можливостей; можливість ефек'

тивної доставки для користувача широкого діапазону тренувально'

го матеріалу; доступ до розподілених банків інформаційних ре'

сурсів, навчальних і контролюючих матеріалів; можливість

ефективного поширення накопиченого досвіду; пристосованість

для реалізації моделі безперервної освіти; свобода в пошуці і відборі

матеріалу, співзвучного власним цілям і завданням навчання; за'

безпечення більшого контролю студентом за процесом навчання;

забезпечення ефекту групової співпраці, створення корисного дис'

кусійного середовища і ефективної спеціалізації учасників вірту'

альних робочих груп.

– 182 –

Секція ІІ Соціально�психологічні проблеми  
навчального процесу 



– 183 –

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО&ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Лавриненко Денис Гійович, 
старший викладач

кафедри педагогіки та психології
Київського національного економічного університету 

ім. Вадима Гетьмана
03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, тел. (044) 371�61�05

e�mail: lavryden@gmail.com

До основних соціально'психологічних чинників формування

професійної спрямованості, на нашу думку, доцільно віднести нас'

тупні: особливості спілкування в процесі оволодіння майбутньою

професією; соціально'психологічні механізми впливу на особис'

тість, що мають місце в процесі спілкування; рівень конформізму в

процесі міжособистісної взаємодії; згуртованість студентської гру'

пи; міжособистісна сумісність у групі; групова конфліктність; особ'

ливості прояву лідерських якостей в студентській групі; особли'

вості прийняття індивідуальних та групових рішень; особливості

вирішення групових завдань; особливості соціалізації; соціально'

психологічна структура особистості; соціальний статус; соціальна

позиція; соціальні настановлення особистості; соціальні ролі.

З метою виявлення зазначених чинників нами було розроблено

відповідну авторську анкету, що складалася з 50 запитань. В процесі

створення вказаної анкети нами було запроваджено авторський

підхід, що полягав у поділі запитань на три умовні блоки. Кри'

терієм при цьому слугували відповідні часові проміжки життя рес'

пондентів, яким відповідає певний період їх навчально'про'

фесійної діяльності.

Серед основних запитань анкети, спрямованих на виявлення

соціально'психологічних чинників формування професійної спря'

мованості, можна виокремити наступні:

Блок А:
– Наскільки охоче Ви спілкувалися в дитинстві?

– З особами якого віку Ви переважно спілкувалися в ди'

тинстві?

– Чи часто в дитинстві Ви робили щось «за компанію»?

взаємодії учасників Секція ІІ
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– Чи можна сказати, що в дитинстві Ви були «душею ком'

панії»?

– Чи можна сказати, що в дитинстві Ви були конфліктною

та/або капризною дитиною?

– Чи виступали Ви лідером серед інших дітей?

– Хто серед членів Вашої родини є для Вас взірцем для

наслідування?

Блок Б:
– Чи навчалися Ви у школі, профіль якої відповідає вашій

нинішній спеціальності?

– Чи навчалися Ви у класі, профіль якого відповідає вашій

нинішній спеціальності?

– Чи відвідували Ви під час навчання в школі додаткові занят'

тя, гуртки, секції, профіль яких відповідає вашій нинішній

спеціальності?

– Чи читали Ви, навчаючись у школі, спеціальну літературу,

що відповідає Вашій нинішній спеціальності?

– Якими критеріями Ви керувалися при виборі навчального

закладу?

– Чи вагалися Ви щодо рішення про правильність вибору

майбутньої професії в момент подачі документів до ВНЗ?

– Чи зробили б Ви зараз інший вибір щодо майбутньої про'

фесії, якщо б була така можливість?

Блок В:
– Чи любите Ви спілкуватися на професійно важливі для Вас

теми?

– З ким Ви любите спілкуватися на теми, що стосуються Ва'

шої майбутньої професійної діяльності?

– Чи спілкуєтеся Ви на професійно важливі для Вас теми у

вільний час?

– Чи часто Вам вдається переконати інших у розмовах на про'

фесійно важливі теми?

– Чи легко переконати Вас у розмовах на професійно важливі

теми?

– Чи часто Вас доводиться примушувати щось робити в рам'

ках майбутньої професійної діяльності?

– Чи з'являється у Вас додаткова мотивація до виконання зав'

дань з профільних дисциплін, якщо Ви бачите або чуєте від інших

про те, що завдання є дуже цікавим і корисним?
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– Чи вважаєте Ви модною Вашу майбутню професію?

– Чи схильні Ви до критики інших в рамках професійно важ'

ливих тем?

– Чи терпимі Ви до критики на Вашу адресу в рамках про'

фесійно важливих тем?

– Чи можете Ви назвати Вашу навчальну групу згуртованою,

дружною?

– Чи можна назвати Вашу навчальну групу конфліктною?

– Чи можете Ви назвати себе лідером в групі?

– Наскільки активну участь Ви берете у вирішенні групових

завдань?

– На скільки комфортно Вам працювати у групі?

– Чи є комунікативна компетентність обов'язковою умовою

Вашої успішності у майбутній професійній діяльності? 

– Як швидко Ви адаптувалися до специфіки навчальної діяль'

ності у ВНЗ?

– Як швидко Ви адаптувалися до членів Вашої навчальної

групи?

– Чи є важливою для Вас, як майбутнього професіонала,

оцінка з боку інших?

– Чи є для Вас значимим підтвердження очікувань інших лю'

дей по відношенню до Вас? та інші.

Крім цього, на нашу думку, при проведенні анкетних опитувань

подібного роду можна також використовувати і інші запитання,

орієнтовані на подальший поглиблений аналіз походження та

взаємозв'язків виявлених соціально'психологічних чинників, що

впливають на формування професійної спрямованості студентів.

МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ 
ПОВЕДІНКИ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Лазарук Наталія Миколаївна,
Інститут психології імені Г.С. Костюка національної академії педа�
гогічних наук України, тел. 0952732777, e�mail: NLazaruk@bigmir.net

Тема адитивної поведінки не є новою в психологічній літера'

турі. Проте невтішна статистика говорить про  недостатність ефек'

тивних методів профілактики залежної поведінки. Найбільш
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гостро проблема адикції постає у підлітковому та ранньому юнаць'

кому віці. Саме в ці періоди, коли відбувається становлення осо'

бистості, залежність спричиняє руйнівний вплив на все подальше

життя та особистість людини. Швидкісний розвиток комп'ютерних

та Інтернет технологій, поява нових хімічних препаратів (нарко'

тичні лікарські засоби, енергетичні напої, тютюнові суміші тощо),

пропаганда безладних, в тому числі нетрадиційних статевих сто'

сунків привертають увагу та викликають зацікавленість у підлітко'

вому та молодіжному середовищі. Слід зазначити, що молодь з об'

меженнями здоров'я більш схильна формувати в себе адикції. Тому

робота з профілактики залежної поведінки набуває особливої акту'

альності в системі інклюзивної освіти.

Нами було проведено пілотажне дослідження ціннісно'смисло'

вої сфери серед школярів раннього юнацького віку, яке показало

нагальний стан осмисленості життя та домінуючі цінності даного

вікового періоду. В дослідженні брали участь 72 особи юнацького

віку, серед них 30 осіб – студенти Київської дитячої Академії мис'

тецтв, та 42 особи – учні середньої загальноосвітньої школи

м. Києва. Обстеження проводилось з метою з'ясувати особливості

ціннісно'смислової сфери, а також з метою знаходження

відмінностей між життєвими цінностями та осмисленням життя

між різними групами, а саме – творчо обдарованими юнаками

(Київська дитяча Академії мистецтв) та юнаками, що навчаються в

звичайній школі. Були застосовані методики: тест смисложиттєвих

орієнтацій (СЖО) Д.О. Леонтьєва, методика дослідження системи

життєвих смислів В.Ю. Котлякова, методика виявлення ціннісних

орієнтацій М. Рокіча та Must'тест (визначення життєвих цінностей

особистості) П.Н. Іванова, Є.Ф. Колобової.

Узагальнення порівняльних даних експериментального

дослідження дало змогу виявити деякі відмінності між життєвими

цінностями та осмисленням життя у студентів Академії та учнів за'

гальноосвітньої школи. Показники загальної осмисленості життя у

студентів Академії виявилися нижчими чим у учнів загально'

освітньої школи за рахунок субшкал «Результативність життя, чи

задоволеність самореалізацією» та «Локус контролю життя, чи

можливість управління життям». Ми пояснюємо це тим, що за ра'

хунок можливості самореалізації себе в творчому середовищі, та

можливості оцінити себе та бути оціненими іншими, загальна ос'

мисленість життя студентів Академії більш адекватна, в той час як
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учні звичайної школи в своїй більшості ще не мали такого досвіду

самореалізації (окрім учбових досягнень).

Не знання шляхів досягнення цілей перешкоджає їх здійснен'

ню, що в свою чергу призводить до смисловтрати на ґрунті якої

розвиваються адикції. Тому нами було розроблено лекційну прог'

раму, яка спрямована на роз'яснення юнакам та дівчатам цінності

їхнього життя, способів самореалізації, шляхів здійснення своїх

смислів, інформування про наслідки вживання хімічних речовин,

наслідки безладних статевих стосунків, тощо. Являючись залуче'

ним працівником Служби у справах дітей (при Київській міській

державній адміністрації) по програмі «Ні! Шкідливим звичкам», є

можливість проведення таких лекцій в освітньому середовищі. Те,

що лектор не є представником педагогічного складу даного шкіль'

ного закладу, дає можливість створити атмосферу відвертої розмо'

ви на складні теми, сприяє саморозкриттю та можливості звернен'

ня учнів у випадках наявності проблем та отриманням допомоги.
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Завдання роботи – дослідити основні механізми пси'

хофізіологічної адаптації студентів. 

Одну з груп таких особливостей складають організаційні, тобто

ті, що відображають організацію самого навчального процесу.

Реальна організація навчального процесу повинна мати відповідне

забезпечення. Розподіл навчального навантаження є основним

регулятором поведінки студентів і постає тим системотворчим фак'

тором, який обумовлює основу життєдіяльності студентів. Такий

взаємодії учасників Секція ІІ
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підхід дещо спрощений, оскільки регулятором поведінки людини є

весь найбагатший спектр його соціальної, психологічної та пси'

хофізіологічної організації: від простих сенсорно'перцептивних

функцій до складних характерологічних властивостей особистості.

Для вивчення відносно окремого (адаптація) явища доцільно умов'

но виділити його з організації більшої складності.

У навчальному процесі більший інтерес для соціального, психо'

логічного і психофізіологічного дослідження викликає початковий

період навчання у ВНЗ, що характерний складними змінами на всіх

указаних рівнях. Актуальним є вивчення і забезпечення коригуючої

спрямованості процесів, що відбуваються. Процеси адаптації охоп'

люють всі рівні життєдіяльності: від молекулярного до психо'

логічної регуляції діяльності у соціальному плані. Звідси випливає

весь спектр різних за складністю утворень організму, що задіяні у

процесі адаптації під час змін умов життєдіяльності та зовнішнього

середовища. Такі ж великі і часові характеристики адаптаційних

явищ, що відповідають різним рівням організму. Якщо сенсорні

системи людини (як інформаційні канали) достатньо швидко адап'

туються до змін, що відбулись (наприклад, очі до світла адаптують'

ся в нормі протягом 50'60 сек.), то у вищих психологічних сферах

дані явища проходять порівняно довше. До останніх можна віднес'

ти національні звичаї, місцеві традиції та багато іншого. З цих

позицій адаптаційні процеси можуть затягнутись на весь період

навчання [1; 2].

Сенсорна адаптація, що відображає пристосовницьку зміну

чутливості до інтенсивності діючого на органи почуттів подразни'

ка, може проявлятись і в різноманітних суб'єктивно переживаючих

ефектах. Сенсорна адаптація повинна забезпечувати підвищену

чутливість у зоні, що близька до величини подразника.

Виділені закономірності не завжди забезпечують необхідну

поінформованість під час дослідження більш складних і тривалих

періодів адаптації людини до нових умов життя і, власне, навчання

у ВНЗ. У таких випадках для вивчення тривалості і можливої

корекції адаптаційних процесів, доцільно задіяти складніші су'

б'єктивно сформовані психічні утворення («суб'єктивні еталони»).

До них можна віднести, в першу чергу, особливості сприйняття та

суб'єктивної оцінки часових інтервалів – часова перцепція, сприй'

няття часу, або «відчуття часу» [2].
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Таким чином, знання та використання виділених механізмів

психофізіологічної адаптації студентів дають змогу згладити так

званий адаптаційний синдром і підвищити якість навчального про'

цесу. Особливо це стосується студентів, які за станом свого здоров’я

віднесені до медичних груп.
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Ідентичність – усвідомлення особистістю свої належності до тої

чи іншої соціально'особистісної позиції в рамках соціальних ролей

і станів «Я». Ідентичність обумовлює здібність індивіда до

асиміляції особистісного та соціального досвіду та підтримки влас'

ної цілісності і суб'єктності у світі, що постійно змінюється. 

Інтерперсональний підхід передбачає акцентування на

взаємодії, що веде до усвідомлення власних проблем та внутрішнь'

оособистісних конфліктів. Присутність у досвіді інших людей важ'

лива не лише тому, що вони формують образ, у стосунку завершу'

ють, або доповнюють «Я», а в першу чергу тому, що бути

ідентичним може лише індивід, тобто той, хто відмінний від інших.

В той же час, людина потребує визнання іншими, що передбачає

наявність спільних інтересів і цінностей. 

Юнацька закоханість, або дружба надає можливість спроекту'

вати власне «Я» на іншого, і, розгледівши його, знову інтегрувати.

Молода людина почувається відповідальною за свої стосунки, тому

взаємодії учасників Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



що в юності може вирішувати значно більше, ніж у дитинстві. В су'

часному світі постмодерну молода людина є дуже чутливою до

мінливого світу. Тому актуальним стає поняття збентеженої іден'

тичності – як способу буття. Набуття власної ідентичності, ро'

зуміється як вчинок самотнього морального суб'єкта, що означає

максимальну відповідальність кожного за виконання власного

обов'язку, тобто ідентичність стає питанням особистого досягнення

та власної відповідальності [1].

Формування ідентичності розглядається з точки зору динаміки

психосоціальних процесів. У молодої людини має сформуватися

відчуття присутності в світі як реальної, живої, цілісної, і в часово'

му сенсі, безперервної особистості. Особиста ідентичність молодої

людини не може розглядатись відсторонено від її ідентичності в

очах інших. Всі потребують інших – тих, в процесі стосунків з яки'

ми, або через яких, актуалізується самоідентичність. 

Формування ідентичності в юнацькому віці проходить в «нар'

цистичній» динаміці, якій характерне зовнішнє функціонування

системи самовартості. Молоді люди переважно не виносять з

досвіду власного дитинства відчуття, що їх «Я» – унікальне і непов'

торне, яке слід розуміти, і на яке слід реагувати, у них не сформо'

вані механізми самопідтримки, коли є здатність забезпечувати про'

цеси віддзеркалення, ідеалізації, та потребу в подібності, не

достатнім також є інтеграція базових навичок і талантів, які мають

створити можливість протягом життя підтримувати баланс між

прагненням до індивідуальних цілей і життям в згоді з суспільними

ідеалами і цінностями, які визначають сенс життя. Якщо такий

досвід не сформований у дитинстві, особливого значення набува'

ють значимі інші (Х. Кохут назвав їх селф'об’єктами) та емпатій'

ний стосунок з ними[2]. 

Особистість розвивається відповідно до готовності йти вперед,

взаємодіяти з все ширшим соціальним оточенням, розкриваючи та

формуючи себе у стосунках. Е. Еріксон підкреслював, що розвиток

ідентичності базується, в тому числі, на вірі в тотожність і цілісність

інших людей, думка котрих важлива. 

«Молода людина має, як акробат на трапеції, одним потужним

рухом відпустити жердину дитинства, перестрибнути, і вхопитися

за іншу жердину зрілості. Вона має зробити це за дуже короткий

проміжок часу, покладаючись на надійність тих, кого має відпусти'

ти, і тих, хто зустріне її на протилежній стороні» [3; 90].
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За доби реформування держави, становлення нових соціально'

економічних, політичних, культурних відносин все актуальнішим є

пошук оптимальних шляхів соціалізації студентства, його соціаль'

ний захист. Особливо важливою є інтеграція студентів з особливи'

ми потребами, їх професійне становлення та пошук оптимальних

шляхів реалізації свого внутрішнього потенціалу.

Волонтерство студентів з інвалідністю у ВНЗ дозволяє розши'

рити діапазон професійної діяльності студентів соціально спрямо'

ваних спеціальностей. Адже тут і практика і сомореалізація і

суспільна значущість. При цьому слід відзначити, що волонтерська

діяльність має певні переваги у порівнянні з навчально'про'

фесійною діяльністю. Студенти з особливими потребами – це кате'

горія, що  має дещо інші мотиви для волонтерської діяльності, на'

самперед, їх цікавлять професійні аспекти: реальні – набуття

фахових знань з майбутньої спеціальності, напрацювання навичок

роботи та формальні – отримання заліку, проходження практики.

Їх певною мірою хвилює проблема міжособистісної комунікації,

особливо спілкування з професіоналами в обраній спеціальності,

знайомство з новими методиками і технологіями, все, що може їм

допомогти у подальшому працевлаштуватися.

Їх цікавлять ті види роботи які безпосередньо пов'язані із май'

бутньою професією, при цьому, перевага належить індивідуальній

роботі або роботі у невеликих групах. Для студента'волонтера важ'

ливе визнання його колег, входження в колектив професіоналів. 
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Перспективою є дослідження механізмів особистісно'про'

фесійного розвитку майбутніх соціальних педагогів та працівників

у волонтерській діяльності. 

Основою волонтерського руху студентів з інвалідністю у ВНЗ є

самокерована групова робота. Адже самокерована діяльність засно'

вана на колективній силі людей організованих в єдиний мікроко'

лектив. Її метою є поєднання зусиль практичного соціального

працівника із зусиллями певних мікрогруп для досягнення їх влас'

ної мети, з наданням права їм самим керувати за принципом «нам

видніше». 

Для студентів з інвалідністю волонтерська діяльність надзви'

чайно вагома і впливова, бо вона відкидає розмежування між

публічним та приватним, між індивідуумом і суспільством в цілому.

Тут відбувається об'єднання клієнтів із подібними соціальними

проблемами та залучення їх до колективних дій на базі їхніх влас'

них сил. За допомогою відкидання ярликів така робота породжує

більш глибоке самоусвідомлення, а згодом допомагає користувачам

соціальних послуг визначити, розробити свій особистий план для

досягнення змін у власній життєдіяльності. Модель сприяє досяг'

ненню майже неосяжних цілей особами, які раніше вважалися не'

повноцінними, безнадійними.

Університет «Україна»  має на цьому шляху унікальний досвід,

спрямований на організацію навчально'виховного процесу молоді

з інвалідністю в інтегрованих студентських групах. Це справа не

проста. Створюються умови для переходу до більш досконалої

сучасної форми – інклюзивного навчання студентів з інвалідністю.

Це система навчання яка передбачає повну пристосованість універ'

ситетського середовища для задоволення потреб студентів

з інвалідністю. В університеті крім навчання, молоді люди беруть

активну участь у повсякденному студентському житті, яке вивер'

шується спортивними змаганнями, фестивалями художньої твор'

чості, науковими товариствами різних рівнів – від університетсь'

ких до міжнародних.
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кафедра здоров'я людини і фізичної реабілітації

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна"

29009, Україна, м. Хмельницький, вул.. Толбухіна, 2А
т/ф (0382) 70�45�64; e�mail: hist.km.nauka @ mail.ru

Одним із завдань лікарського контролю традиційно є оцінка

фізичного розвитку та функціональних можливостей людини, що

необхідне для правильного підбору фізичних вправ з метою

зміцнення здоров'я, розвитку фізичних якостей, забезпечення

спортивного вдосконалення.

Життєдіяльність людини, незалежно від статі, віку, професії,

характеризується морфологічними і функціональними властивос'

тями та якостями, які передаються спадково (генотип), а також

набутими після народження у певних умовах індивідуального роз'

витку (фенотип). Сумарний прояв цих властивостей та якостей у

вигляді вікових особливостей нервово'психічної діяльності, фізич'

ної сили та витривалості, що визначається станом морфологічних і

функціональних ознак, прийнято називати фізичним розвитком

людини. Проте треба відзначити, що не завжди фізичний розвиток

співпадає із станом здоров'я [1, с.14].

Фізичний розвиток – поняття комплексне, тому і ознаки, що

характеризують його, різноманітні. Як основні ознаки фізичного

розвитку використовують довжину і масу тіла, окружність грудної

клітки. Істотне значення при визначені фізичного розвитку мають

також склад тіла, м'язова маса, поперечні та повздовжні розміри

обхватів кінцівок і тулуба, життєва ємкість легень та інші показни'

ки зовнішнього дихання, показники працездатності тощо (у дітей –

це постава, вторинні статеві ознаки та ін.).

Оцінку фізичного розвитку також проводять шляхом порівнян'

ня його показників із середніми показниками фізичного розвитку

відповідної віково'статевої групи. Для цього застосовується метод

Мартіна (метод стандартів) або метод оцінки за шкалою регресії

(метод кореляції). Метод стандартів більш простий, але менш точ'

ний [1, с. 22].
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Досвід вітчизняної і зарубіжної практики роботи з інвалідами,

які мають порушення опорно'рухового апарату, і зокрема, інваліда'

ми з порушенням функцій спинного мозку в шийному відділі,

засвідчує, що фізична культура і спорт є найбільш дієвим методом

серед усіх інших видів фізичної реабілітації. Адаптивна фізична

культура повинна надати інвалідам можливість задовольняти дос'

татньою мірою свої естетичні і етичні потреби, прагнення до фізич'

ного вдосконалення і реалізації себе як особистості в різних сферах

людської діяльності.

Процес фізичної і соціальної реабілітації інвалідів із стійким

ураженням функцій спинного мозку в різних відділах хребта, зок'

рема і шийного відділу, носить багаторічний характер, відтак він

повинен стати одним із найважливіших аспектів їхнього способу

життя, оптимальної адаптації до різних умов побутової, навчальної,

трудової, реабілітаційної, спортивної діяльності, бути ефективною

психолого'педагогічною формою всебічного розвитку і самовира'

ження особистості. Деякі фізичні вади можуть спричиняти мов'

леннєві дефекти, наприклад, коли параліч уражає центральний чи

периферичний відділ мовленнєвого аналізатора [2, с. 162].

Сучасні проблеми вдосконалення фізичної реабілітації вимага'

ють вивчення педагогічних і психологічних аспектів означеного

процесу, структури і планування навчання рухових дій, точності

рухів, самоконтролю, оскільки ефективність її залежить також від

рівня мотивації, інтересу хворих і інвалідів до систематичних за'

нять, системи знань з теорії і практики фізичної і психічної ре'

абілітації, а також  зі спорту інвалідів [3, с. 286].
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Народження дитини з обмеженими можливостями здоров’я

змінює життя всієї родини, особливо кожного з батьків, чиї уявлен'

ня про роль та місце в житті дитини зазнають коректив. Зазвичай

батьки, які дізнаються про інвалідність своєї дитини певний час

знаходяться у стані стресу, який стає випробуванням для родини,

через яке не кожен в змозі пройти.

Конфлікти в межах подружжя не лише руйнують цілісніть

родини, але і впливають на психічний та фізичний розвиток дити'

ни. Саме тому, родини, що виховують дітей з особливими потреба'

ми, мають перебувати під супроводом спеціалістів (соціальних

робітників, психологів).

Переживання власного горя може призвести до «замикання»

родини від оточуючих і концентрування на власних переживаннях

[3]. Типовими реакціями на повідомлення про народження «особ'

ливої дитини» є: неприйняття, злість, страх, почуття провини,

відчуття власного безсилля, розчарування, зневіра [2]. При цьому

кожен із подружжя переживає це по'своєму і не завжди в силах

підтримати іншого, що веде до роз`єднання родини.

Родина може обрати так звану політику «мовчання», тобто уни'

кання обговорень хвороби в межах родини. Така стратегія збільшує

емоційну напругу і веде до накопичення негативних емоцій, що

врешті'решт проявиться у конфліктах.

Кожен із подружжя може зайняти таку позицію, за якої інша

сторона має взяти на себе роль і батька, і матері [1]:

Пасивне відношення до життя та хвороби дитини;

Депресивні установки та стани;

«Рентне» відношення до життя та хвороби дитини;

Захисна позиція (ігнорування, заперечення);

Позиція відчуття сорому за свою дитину;

Сприйняття хвороби як покарання; Іпохондричні реакції;

взаємодії учасників Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



Концентрація на своїх переживаннях та стражданнях;

Егоцентризм та відмова приймати участь у вихованні дитини.

Конфліктогеннними можуть стати наступні фактори [4]: народ'

ження дитини не було запланованим та очікуваним для одного із

подружжя; неприйняття одним із подружжя дитини із особливими

потребами; звинувачення в проблемах розвитку дитини свого чо'

ловіка/жінки; звинувачення в надмірному/недостатньому догляді

за дитиною; неспівпадіння поглядів подружжя щодо моделі вихо'

вання та розвитку дитини; низька стресостійкість та емоційна вит'

ривалість одного із подружжя; поява соматичних захворювань в чо'

ловіка/жінки; зміна ролей (мати виконує функції батька і навпаки);

недостатня увага зі сторони жінки чи чоловіка із'за догляду за ди'

тиною; загострення існуючих до народження дитини конфліктів в

подружжі; різке звуження соціальних контактів, нестача «особис'

того життя» чоловіка/жінки.

Важливою на даному етапі є зміна подружжям свого стилю жит'

тя. Родині необхідно розподілити обов`язки по вихованню дитини

та розмежувати відповідальність, так щоб догляд за дитиною був їх

спільною справою. Це не лише допоможе організувати необхідний

розпорядок, але і допоможе кожному із подружжя відчути підтрим'

ку іншого.

Неприйняття батьками хвороби своєї дитини або дитини в

цілому впливає на формування в неї образу себе та концепції влас'

ного «Я». Поряд із усвідомленням власної обмеженості, викликаної

вадами фізичного чи психічного розвитку, дитина відчуває нестачу

емоційної підтримки зі сторони батьків, що ще більше погіршує її

стан. Таким чином, найближче оточення дитини замість забезпе'

чення сприятливої атмосфери для оптимального розвитку та адап'

тації, створює умови, які призводять до прогресування хворобливо'

го стану дитини.
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Навчальна діяльність студентів соціально'гуманітарних спе'

ціальностей є свідомим цілеспрямованим процесом формування

системи знань і системи умінь, професійно значущих якостей сто'

совно зовнішніх соціальних вимог. 

Навчальна діяльність –  це діяльність, навмисно спрямована на

набуття досвіду одним із її учасників. Цим навчальна діяльність

відрізняється, зокрема, від трудової, де також відбувається набуття

людиною нових або вдосконалення старих знань і вмінь, але лише

як додатковий побічний продукт.  

Структура й особливості навчальної діяльності забезпечує фор'

мування професійної компетентності  майбутніх фахівців до робо'

ти з обмеженими фізичними можливостями. Визначення поняття

«навчальна діяльність» було предметом наукового аналізу багатьох

психологів і педагогів (Д.Ельконін, О. Леонтьєв, А.Маркова,

Ю. Орлов, С. Рубінштейн, Г. Щукіна та ін.).

Важливою особливістю навчальної діяльності є те, що вона

здійснюється в межах навчальної діяльності і є об'єктом управ'

ління.  Необхідно зазначити, що системний розгляд будь'якого

об'єкта передбачає аналіз його складників (елементів, компо'

нентів), тобто йдеться про структуру навчальної діяльності. 

Першим її компонентом є мотивація учіння. Д.Ельконін зазна'

чав, що навчальна діяльність «повинна спонукатися адекватними

мотивами. Ними можуть бути лише ті мотиви, які безпосередньо

пов'язані з її змістом, тобто мотиви набуття узагальнених способів

дій або мотиви власного зростання, власного вдосконалення».

взаємодії учасників Секція ІІ
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Другим компонентом навчальної діяльності є навчальні задачі,

які Д.Ельконін вважав основною одиницею навчальної діяльності,

а їх метою і результатом є зміна «самого суб'єкта, а не зміна пред'

метів, з якими діє суб'єкт». 

Навчальна діяльність, на думку В. Давидова і Д.Ельконіна,

містить: навчальні ситуації і задачі, навчальні дії, дії по контролю за

процесом засвоєння інформації, дії оцінки ступеня її засвоєння.

Таким чином, можна зробити висновок, що навчальна

діяльність складається з двох діяльностей: одна забезпечує переда'

чу досвіду, нагромадженого людством, а інша спрямована на зас'

воєння цього досвіду й трансформацію його в особистий досвід.

А тому взаємодія між викладачем і студентом, яка спрямована на

досягнення поставленої мети, є засобом формування навчальної

діяльності та формування професійної компетентності.

Професійна компетентність є професійно'особистісною,

соціально значущою якісною характеристикою майбутнього

фахівця з фізичної реабілітації, який вміє не тільки застосовувати

знання, уміння, навички в умовах професійної діяльності, але й ро'

зуміє соціальне значення й морально усвідомлює свою діяльність. 

Структурними компонентами професійної компетентності

майбутнього фахівці з фізичної реабілітації є: соціально'особис'

тісні, спеціалізовано'професійні, мотиваційно'ціннісні, а профе'

сійними – творча продуктивна діяльність, саморозвиток та само'

освіта, соціальна, інформаційна, комунікативна, полікультурна.

Педагогічними умовами, які сприяють формуванню професійної

компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації є:

– усвідомлення студентами значущості та сутності професійної

компетентності;

– включення майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у нав'

чальну діяльність на основі створеної моделі компетентності.

Слід зазначити, що ці умови реалізуються в педагогічному про'

цесі комплексно, вони взаємопов'язані між собою.
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Сучасний висококваліфікований фахівець, молодий вчений

повинні бути добре інформованими у будь'якій вибраній для себе

сфері знання, а також в комплексі наук за вибраною спеціальністю.

Сучасному фахівцеві недостатньо мати глибокі предметні знання та

володіти практичними уміннями й навичками. Виконання про'

фесійних функцій передбачає єдність інтенсивного духовного жит'

тя, креативного підходу до професійної діяльності й організації на'

уково'дослідної роботи, спрямованої на перетворення соціальної

дійсності. 

У Законі України «Про вищу освіту» зазначено, що наукова

діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою

освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової,

навчальної та виробничої діяльності в системі вищої освіти [1]. 

На різних етапах розвитку ВНЗ науково'дослідна робота май'

бутніх спеціалістів завжди була й залишиться пріоритетним напря'

мом діяльності, що визначатиме його науковий потенціал та імідж.

У цьому контексті особливої уваги набуває відтворення і нарощу'

вання наукового потенціалу у вищій школі, його ефективне засто'

сування, формування та розвиток наукових шкіл, залучення до на'

уково'дослідної роботи талановитої молоді й створення

найсприятливіших умов для її творчого зростання. Однією з основ'

них умов такої підготовки є активізація науково'дослідної роботи

студентів.

Сучасний фахівець повинен не тільки володіти досягненнями

сучасної науки та новітніх технологій, а й після закінчення навчан'

ня самостійно вирішувати серйозні наукові завдання, йти у рівень з

передовими ідеями теорії та практики новітніх досліджень.

Завдання науково'дослідницької роботи студентів вищих на'

вчальних закладів розглянуто в працях Ю. Бабанського, К. Власен'

ко, В. Журавльова, О.Микитюка, О. Пєхоти, Д. Цхакої, В. Шейка. 

взаємодії учасників Секція ІІ
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Сучасні науковці визначають поняття «науково'дослідна робо'

та» як інтелектуальну творчу діяльність; творчо'пізнавальну

діяльність; метапізнавальне ставлення суб'єкта до засвоєного ним

соціального досвіду. Науково'дослідну роботу студентів визначено

авторами як: складову професійної підготовки; засіб формування

індивідуальної майстерності педагога; засіб підвищення якості

підготовки фахівця [2'5]. 

Аналіз офіційних документів і практики роботи ВНЗ свідчить:

науково'дослідна робота студентів, що проводиться у вищій школі,

реалізує такі функції: 

а) удосконалення навчального процесу та відображення сучас'

них на'укових досягнень у навчальній діяльності вищої школи; 

б) виховання: наукові дослідження розкривають студентам ши'

роке коло різноманітних наукових проблем, що сприяють розши'

ренню світо'гляду, виховують потяг до самоосвіти. Залучення май'

бутніх фахівців до наукової роботи кафедри на засадах

співробітництва студентів і викладачів виховує риси дослідника; 

в) розвиток у майбутнього фахівця мислення, умінь спостеріга'

ти, аналізувати, навичок самостійної творчої дослідної роботи то'

що. Участь студентів у наукових дослідженнях розвиває їх інтерес

до науки, навчання, внаслідок чого підвищується якість підготовки

фахівців [2]. 

Таким чином, головне призначення науково'дослідної роботи

студентів полягає у забезпеченні: 

а) прищеплення студентам початкових систематичних навичок

виконання теоретичних та експериментальних науково'дослідних

робіт; 

б) стійкого та глибокого засвоєння знань зі спеціальних і

суспільно'політичних дисциплін; 

в) розвитку у студентів творчого, аналітичного мислення, здат'

ності до творчої роботи за фахом, розширення творчого кругозору; 

г) вироблення вміння залучати теоретичні знання для

розв'язання певних практичних завдань; 

д) формування у студентів потреби й уміння самостійно попов'

нювати свої знання за фахом. 

Науково'дослідна робота студентів як складова підготовки май'

бутніх фахівців сприяє підвищенню наукового рівня освіти у сту'

дентів, розвитку в них творчого підходу до розв'язання про'

фесійних завдань. 
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На сучасному етапі розвитку практичної психології характер'

ним є різноманіття форм і прийомів відображення в різних моделях

аспектів «Я» особистості. Важливо й доцільно визначити прояви

внутрішнього «Я» людини психологу'консультанту на етапі пер'

винного інтерв'ю. Так, загальна тенденція невротизації суспільства

потребує нових форматів аналізу проявів незадоволення людиною

власним внутрішнім світом та відчуття себе психологічно непов'

ноцінною, обмеженою, гандикапною.

Гандикапність як психологічна характеристика представлена у

людей з деструктивними уявленнями про себе. Так, О. О. Ставиць'

кий [1] розглядає гандикап як психологічний комплекс індивіду'

ального, внутрішнього прийняття себе під впливом функціональ'

них особливостей. Л. С. Виготський називав цей феномен

соціальною інвалідністю. Цікавим є той факт, що гандикапними

взаємодії учасників Секція ІІ
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почувають себе люди і без психофізіологічних особливостей, що

наводить нас на думку про психологічну основу явища.

Гандикапність як особистісна характеристика властива не тіль'

ки інвалідам, а й людям з певними фізичними та функціональними

порушеннями як складова «Я» без «офіційного діагнозу». Це при'

пущення було підтверджено під час первинного інтерв'ювання

клієнтів і визначення їхніх психоемоційних станів. Так, пропонува'

лося обрати характеристику з вищеперерахованих фраз для

здорових людей з підвищеним рівнем невротизації. В експеримен'

тальному дослідженні брали участь 65 осіб, що звернулись за кон'

сультацією до психолога. Після біографічного інтерв'ю було запро'

поновано відповісти на ряд питань та обрати ті, які описують «Я»

клієнта.

Питання первинного інтерв'ю для вивчення гандикапності
1. Я відчуваю себе не таким, як усі навколо.
2. Мені здається, що я гірший (а) всіх і не можу багато чого.
3. У мене багато обмежень.
4. Все, що я роблю, у мене не виходить так, як у інших.
5. У мене немає сил на досягнення.
6. Часто я відчуваю себе затиснутим і хворим.
7. Мене часто дратують сильні люди.
8. Мені набагато легше здатися, а потім на себе злитись.
9. Коли мені комфортно, я намагаюся не показати це іншим.
10. Я ніколи не відчуваю гордості за себе.
11. Мої стани розчаровують близьких мені людей.
12. Іноді мені здається, що я створений для страждань.
13. Мені часто хочеться, щоб всі були однаковими.
14. Якби я міг, я б не спілкувався з самим собою.
15. Я почуваю себе неповноцінним.
16. Якби я був інвалідом, мені було набагато б краще.
17. Для мене важливо дати зрозуміти людям, що мені погано.
18. Краще б я захворів.
19. Хотілося б передати свої страждання іншим.
20. Часто я відчуваю втому від життя.

Вважаємо, що вибір клієнтом більше 16 фраз вказує на сприй'

няття себе неповноцінною особистістю. Такий своєрідний комп'

лекс неповноцінності за наявності психоемоційного патерну, що

виражається у власній ущербності у зв'язку з психофункціональ'
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ною та фізичною слабкістю та ірраціональній вірі в перевагу оточу'

ючих над собою, можна розцінювати як гандикапність. У нашому

дослідженні такого клієнта ми називаємо гандикапним. Аналіз

інтерв'ю дозволяє визначити категорії клієнтів, які вказують на на'

явність гандикапності і вважають себе «соціальними інвалідами».

Згідно з результатами дослідження, виявлено три категорії ганди'

капних клієнтів: люди в затяжних кризових ситуаціях (86%), бать'

ки дітей з психофізіологічними порушеннями в розвитку (72%),

люди у хронічних стресових умовах життя (67%).

Отже, така форма інтерв'ю забезпечує психолога необхідним

інструментом аналізу гандикапності на первинних етапах форму'

вання психотерапевтичного альянсу із клієнтом.
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Інтегрована форма навчання є особливою формою навчання,

адже в одній спільній групі студенти з особливими потребами отри'

мують знання, спрямовані на особистісний та професійний розви'

ток на рівні з іншими студентами. Оскільки проблематика зазначе'

ного навчання і взаємодії у подібних групах лише починає

інтенсивно розроблятися науковцями, актуальною наразі є потреба

у взаємодопомозі і підтримці всіх студентів, які навчаються в таких

групах.

Будь'яка людина, вже в силу своєї присутності в соціальній

групі, а тим більше беручи участь у спільній роботі, впливає на

взаємодії учасників Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



більшість сфер життя колективу, в тому числі й на його соціально'

психологічний клімат.

У вітчизняній літературі налічується декілька десятків визна'

чень соціально'психологічного клімату і різних дослідницьких

підходів до його розгляду (І.Волков, Є.Кузьмін, В.Новіков, В.Оль'

шанський, Б.Паригін, К.Платонов, В.Шепель та ін.)

На думку А.Крилова  соціально'психологічний клімат групи яв'

ляє собою стан групової психіки, обумовлений особливостями

життєдіяльності даної групи. Це своєрідний сплав емоційного та

інтелектуального – установок, відносин, настроїв, почуттів, думок

членів групи [1, с.337].

На думку відомого російського соціального психолога Б.Па'

ригіна, поняття «соціально'психологічний клімат колективу»

відображає характер взаємин між людьми, переважну тональність

суспільного настрою в колективі, що пов'язаний із задоволенням

умовами життєдіяльності, стилем і рівнем управління та іншими

факторами.

Соціально'психологічний клімат – це не статичне, а досить ди'

намічне утворення. На різних етапах розвитку навчального колек'

тиву спостерігається динаміка модальності емоційності відносин.

На першому етапі становлення колективу емоційний фактор

відіграє провідну роль (відбувається інтенсивний процес психо'

логічної орієнтації, встановлення зв'язків і позитивних взаємин).

На етапі ж утворення колективу все більшого значення набувають

когнітивні (пізнавальні) процеси, і кожна особистість виступає не

тільки як об'єкт емоційного спілкування, але і як носій певних осо'

бистісних якостей, соціальних норм і установок. Саме на цьому

етапі відбувається формування спільних поглядів, ціннісних

орієнтирів, норм і символів [2, с.94].

Люди чинять позитивний або негативний вплив на самопочут'

тя оточуючих в залежності від їх соціально'психологічних й

індивідуально'психологічних властивостей. До соціально'психо'

логічних властивостей особистості, що позитивно впливають на

формування соціально'психологічного клімату, відносять принци'

повість, відповідальність, дисциплінованість, активність у міжосо'

бистісних та міжгрупових відносинах, товариськість, культуру по'

ведінки, тактовність та ін. Відповідно, негативно впливають на

клімат особи непослідовні, егоїстичні, безтактні і т.д. На самопо'

чуття людей, і через нього на загальний клімат колективу, вплива'
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ють і особливості психічних процесів (когнітивних, емоційних,

вольових), а також темпераменту і характеру членів колективу.

Американський соціолог Н. Смелзер виділяє такі функції груп:

1) соціалізації; 2) інструментальну; 3) експресивну; 4) підтримуючу.

Підтримуюча функція групи проявляється в тому, що люди

прагнуть до об'єднання у важких для них ситуаціях. Вони шукають

психологічної підтримки в групі, щоб послабити неприємні почут'

тя [1, с.367].

Саме в групі де навчаються студенти з особливими потребами

підтримуюча функція повинна грати провідну роль і формувати

соціально'психологічний клімат.

Вчені Ф.Горбов і М.Новіков розглядають групу за  принципом

інтегративності, тобто погляду на групу як на єдиний, нерозривно

пов'язаний організм [1, с.371].

Особливість навчання в інтегрованій групі – це високі вимоги

до навчання студенів з особливими потребами та інших студентів,

де не можна уповільнювати темпи навчання чи зменшувати

кількість навчальних годин, адже це зменшує ефективність навча'

ня студента з особливіми потребами [3, с.9]. Тому компенсуючи всі

обмеження студенти повинні надати  підтриму студенту з особли'

вими потребами, і цим сворити сприятлий клімат в групі,та зв'язок

взаємопідтримки.

Характер соціально'психологічного клімату в цілому, і в групах

інтегрованого навчання зокрема, залежить від рівня групового роз'

витку. Між станом соціально'психологічного клімату розвинутого

колективу і ефективністю спільної діяльності його членів, їх згурто'

ваністю існує позитивний зв'язок.
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УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ІГРИ – ПРОВІДНИЙ ЗАСІБ
РОЗВАЖАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ВАДАМИ

ОПОРНО&РУХОВОГО АПАРАТА 
ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 

Осніцька Віра Володимирівна,
студентка 5 курсу, спеціальності «Соціальна робота»,
Рівненський інститут ВМУРоЛ «Україна»,
Науковий керівник: Т. І. Черніговець, к. пед. н.,

Проблема розважальної діяльності дітей з вадами опорно'рухо'

вого апарата за місцем проживання є особливо актуальною. Вона

викликана тим, що середовищем життєдіяльності названої групи

дітей залишається квартира чи двір власного будинку, реабілі'

таційний заклад (вони функціонують лише у великих містах), а

спілкування обмежене колом членів сім'ї. Дитину на колясці мож'

на рідко побачити на ігрових площадках, а тим більше – учасником

ігрових забав з ровесниками. Фізична вада стає бар'єром пізнання

світу дитинства, у якому живе гра, що дарує радість, спілкування,

творчість, розвиток. 

Їх в повній мірі реалізують українські народні ігри, які є

поліфункціональним педагогічним явищем. І.Кон відзначав, що в

грі формуються навики соціальної поведінки та пізнається система

цінностей. А.Співаковська вбачила в ній могутній фактор мораль'

ного та вольового розвитку дитини. Н.Кочнєва оцінювала гру як

ефективний чинник розкриття особистості. В.Розін назвав її засо'

бом програмування бажаного емоційно'психологічного стану та

позитивних переживань (естетичних, гедоністичних). 

Педагогічні цінності гри підтвердили й дослідження в галузі

соціальної роботи (А.Капська, Л.Тюптя), психології (Д.Ельконін,

М.Фірсов, Б. Шапіро), прикладної культурології (О.Мовчан,

Т.Черніговець). Однак ігрова розважальна діяльність дітей з вадами

опорно'рухового апарату потребує подальших наукових пошуків та

її оптимізації у середовищі проживання і рекреації.

Вирішення піднятої проблеми передбачає наступні напрями

роботи: а) просвітницька робота з батьками, педагогами'організа'

торами чи волонтерами щодо інтеграції дитини у вуличне середо'

вище, дитячу групу; б) педагогізація дитячих дворових груп щодо

сприйняття ними дитини на колясці як повноцінного учасника
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ігор за забав; в) формування ігрового репертуару дітей; г) психоло'

го'педагогічна підготовка дитини з вадами здоров'я до активної

ігрової діяльності та комунікації з ровесниками; д) підготовка ігро'

вої площадки; е) розробка методичних матеріалів з ігрових вулич'

них програм.

Для організації розважальної діяльності дітей використовують'

ся різні види ігор: пізнавальні (загадки), творчі (придумати цікаву

історію, щось виготовити з квітів, листя), малорухливі (дитина мо'

же грати лише руками), комбіновані [1]. Всі ігри з руховим елемен'

том слід трансформувати до фізичних можливостей дитини з вада'

ми опорно'рухового апарата.

Технологічний процес організації ігрової розважальної діяль'

ності дітей з вадами опорно'рухового апарата щодо інтеграції

у дитячі дворові групи відбувається в три етапи: а) діагностика

знань дітей щодо українських народних ігор та психологічної го'

товності до спільної ігрової діяльності; б) розробка та проведення

різних за складністю ігрових програм (від простих до складніших);

в) ініціювання активності дітей в ігровій діяльності. 

Спільна ігрова діяльність дітей з різним рівнем фізичного здо'

ров'я сприяє виховному впливу один на одного, змістовному про'

веденню вільного часу, покращенню соціального самопочуття,

привнесення до середовища проживання позитивні емоції, мо'

рально'етичні та естетичні переживання, цікаве спілкування, спо'

нукання дітей до активної життєтворчості. 

Отже, українські народні ігри необхідно широко використову'

вати в організації розважальної діяльності дітей з вадами опорно'

рухового апарату за місцем проживання, в центрах реабілітації, зак'

ладах культури, рекреаційних паркових зонах.
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На психологічну готовність студентів з обмеженими фізичними

можливостями до навчання впливають об'єктивні та суб'єктивні

фактори. Під об'єктивними факторами розуміється вплив на осо'

бистість соціального середовища, у якому можна виділити макро'

середовище (рівень соціально'економічного розвитку суспільства,

особливості системи освіти, соціальні норми тощо) і мікросередо'

вище (сукупність стійких матеріальних умов та міжособистісних

стосунків, що складають безпосереднє соціальне оточення особис'

тості) [5].

Важливу роль у формуванні готовності навчатися відіграють

фактори внутрішньої детермінації, обумовлені внутрішнім світом

студента, його свідомістю і самосвідомістю, які виконують регуля'

тивну функцію. У внутрішній системі детермінації можна виділити

такі компоненти: мотиваційний; духовно'моральний; просторово'

часовий [6].

Найвпливовішими серед зовнішніх та внутрішніх умов, що зу'

мовлюють готовність до навчання, є такі: зміст та рівень складності

задач, новизна, творчий характер діяльності; обставини та умови

діяльності; особливості стимулювання дій та результатів; моти'

вація, прагнення досягнення певного результату; прогнозування

успішності своїх дій; самооцінка; нервово'психічний стан, стан

здоров'я, фізичне самопочуття; особистий досвід мобілізації сил

розв'язання складних завдань; рівень самоконтролю, вміння ство'

рити оптимальні внутрішні умови для діяльності; відповідність

здібностей людини характеру обраної діяльності.

Серед умов формування готовності до виконання конкретної

навчальної чи трудової задачі психологи виділяють: розуміння зав'

дання, усвідомлення відповідальності за його виконання, бажання

добитися успіху, визначення послідовності та способів роботи.

Гальмування прояву готовності відбувається у разі пасивного став'
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лення до завдання, безпечності, відсутності плану дій та наміру

максимально використовувати свій досвід. Недостатність готов'

ності до здійснення певної діяльності призводить до появи неадек'

ватних реакцій, помилок, до невідповідності функціонування

психічних процесів тим вимогам, яких вимагає ситуація [3].

Психофізичний розвиток студентів з інвалідністю має свої спе'

цифічні особливості, що також відповідним чином впливає на

рівень психологічної готовності до навчання. Вчені наголошують

на тому, що первинне порушення спричиняє вторинні відхилення у

психічному розвитку людини [2; 4].

Ефективність навчання студентів'інвалідів багато в чому виз'

начається ставленням до здорового оточення до них. Сприятли'

вий соціально'психологічний клімат, розуміння, прийняття мо'

лоді з особливими потребами як здоровими однолітками, так і

педагогами позитивно впливають на процес інтеграції їх в освітнє

середовище, на соціальний, інтелектуальний та емоційний розви'

ток [1].

Суттєво впливає на психологічну готовність студентів з обмеже'

ними фізичними можливостями до навчальної діяльності її резуль'

тативність. Досягненню високих результатів у навчанні таким сту'

дентам заважають, переважно, дві групи причин, які мають місце в

діяльності навчальних закладів: 1) причини, що залежать від само'

го студента з обмеженими фізичними можливостями: недостатній

розвиток волі, наполегливості, загальної підготовленості, здібнос'

тей, відсутність умінь самостійно працювати тощо; 2) причини, що

залежать від діяльності професорсько'викладацького складу закла'

ду. Ці причини, передусім, пов'язуються з організацією навчально'

го процесу у ВНЗ, який здійснюється без врахування вимог без'

бар'єрності, належного індивідуально орієнтованого підходу;

відсутністю необхідних навчальних та методичних посібників з ди'

ференційованими завданнями для самостійної роботи студентів'

інвалідів, відповідних матеріально'побутових умов тощо.

При організації навчання студентів з обмеженими фізичними

можливостями обов'язково повинні враховуватися їхні психо'

логічні особливості. Система навчальних завдань для таких сту'

дентів має передбачати їх обґрунтовану послідовність, поступове

ускладнення змісту й міри самостійності дій, що позитивно впли'

ватиме на формування їхньої готовності до навчання.

взаємодії учасників Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі
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НАПРЯМКИ ТА ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
РОБОТИ, СПРЯМОВАНОЇ НА ФОРМУВАННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ, 

ЯКІ МАЮТЬ СОМАТИЧНІ ВАДИ

Петрученко Н. М.,
Директор консалтингової компанії «Глорія»

Здійснення психологічного супроводу професійного станов'

лення осіб із соматичними вадами сьогодні є актуальною пробле'

мою для різних галузей психології. Важливим науковим завданням,

яке є складовою заходів, спрямованих на вирішення зазначеної

проблеми, вважається розробка наукових засад формування психо'

логічної готовності до майбутньої професійної діяльності студентів

із соматичними вадами. Нижче ми стисло викладемо зміст нап'

рямків та завдань психологічної роботи, спрямованої на формуван'

ня психологічної готовності до професійної діяльності студентів,

які мають соматичні вади.
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1. Загальноорганізаційні заходи
– інформаційно'методична підготовка викладачів, допоміжно'

го персоналу та здорових студентів до взаємодій із студентами, які

мають соматичні вади;

– сприяння адаптації таких студентів до нових умов навчання,

соціальної взаємодії та комунікації; їх інтеграції в академічну групу

та студентську громаду;

– створення сприятливого психологічного клімату в інтегрова'

них академічних групах;

– забезпечення «рівних можливостей» для навчання студентів

соматичними вадами;

– забезпечення індивідуального підходу до таких студентів у

навчанні та психологічній допомозі;

– забезпечення їх гармонійного особистісно'професійного

розвитку.

2. Загальнопсихологічна допомога
– у прийняті власної інвалідності;

– підвищенні цінності власного життя;

– самопізнанні (зокрема, у усвідомленні власних потреб, мо'

тивів, цілей, рівня їхньої адекватності та реалістичності);

– розширенні можливостей вироблення нових типів поведінки;

– знаходженні індивідуальних ресурсів для самореалізації;

– розвитку рефлексії;

– підвищенні особистісної активності та формуванні активної

життєвої позиції;

– психологічна корекція негативних особистісних тенденцій;

– формування навичок саморегуляції психічного стану;

– подолання підвищеної тривожності, страхів, фобічних ре'

акцій, невротичних симптомів;

3. Формування певних компонентів психологічної готовності до
професійної діяльності

3.1. Формування мотиваційного компоненту:

– підвищення до оптимального рівня навчальної та про'

фесійної мотивації; 

– формування адекватного рівня домагань.

3.2. Формування когнітивного компоненту:

– формування відповідного завданням етапу професійної

підготовки рівня професійних знань та вмінь; 

– отримання належного рівня знань про способи компенсації

взаємодії учасників Секція ІІ
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функціональних обмежень при здійсненні професійної діяльності.

3.3. Формування операційного компоненту:

– розвиток комунікативних навичок; 

– розвиток навичок компенсації функціональних обмежень; 

– підвищення навчальної самоефективності; 

– підвищення рівня професійної самостійності;

– розвиток практичних навичок компенсації функціональних

обмежень при здійсненні професійної діяльності.

3.4. Формування особистісного компоненту:

– розвиток особистісно'професійної спрямованості;

– розвиток впевненості, самостійності, наполегливості, актив'

ності, незалежності, стресостійкості, врівноваженості, гнучкості,

віри у власні сили;

– поліпшення  різних складових самоставлення;

– формування адекватних смисложиттєвих орієнтацій;

– розвиток потреби у самоактуалізації;

– формування адекватних психологічних захистів. 

3.5. Формування оціночного компоненту:

– формування адекватної самооцінки професійної підготовле'

ності та результативності; 

– підвищення загальної самооцінки та самоповаги.

3.6. Формування цілепокладального компоненту:

– підвищення рівня усвідомленості професійних перспектив;

– розвиток вмінь формування життєвих та професійних цілей,

планів. 

3.7 .Формування креативного компоненту:

– розвиток винахідливості, уяви, оригінальності, гнучкості та

професійної креативності. 

3.8. Формування мобілізаційно*настрієвого компоненту:

– розвиток винахідливості, уяви, оригінальності, гнучкості та

професійної креативності; 

– підвищення професійної впевненості; 

– підвищення професійної та життєвої оптимістичності

– розвиток вміння мобілізуватися та налаштуватися на

вирішення навчально'професійних завдань.
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НОВИЙ ПІДХІД  В НАВЧАННІ 
РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ

Півень Ніна Дмитрівна,
викладач, Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» 
м. Н.Каховка, тел. моб. 0509429464; nina.piwen@yandex.ua 

У наш час актуальність проблеми в навчанні розумово відсталих

дітей стоїть не на останньому місці. Одне з головних завдань, що

стоять перед нами, як психологами, так і викладачами'це

соціалізація таких дітей у суспільстві. Вони є основним континген'

том спеціальних дитячих садків і шкіл для розумово відсталих

учнів. У суспільстві існує система відділення «особливих дітей» від

«нормальних». Діти з відносно легкими порушеннями досить

швидко можуть перетворитися на інвалідів, нездатних до са'

мостійного життя. Діти з діагнозом «олігофренія» при такому

підході змушені жити в замкнутому світі, вони не бачать своїх здо'

рових однолітків, не спілкуються з ними, їм чужі інтереси, захоп'

лення звичайних дітей. У свою чергу, здорові діти теж не бачать тих,

хто не відповідає «стандарту», і, зустрівши на вулиці людину з обме'

женими можливостями, не знають, як до нього ставитися, як реагу'

вати на її появу в «здоровому» світі. Розгляд цих проблем і прове'

дення ряду емпіричних досліджень дасть нам можливість

поліпшити процеси запам'ятовування для цієї групи дітей, і таким

чином, домогтися більш ефективної соціалізації розумово відста'

лих дітей. Їх пам'ять характеризується малими обсягом, точністю та

міцністю запам'ятовування словесного і наочного матеріалу.

Мета  дослідження полягає у визначенні кольору'уподобання за

допомогою колірного тесту Люшера [1,40]. Це дасть нам мож'

ливість нового підходу до процесу навчання такої категорії дітей.

Книги та стимульний матеріал який використовують в навчанні

оформлюється переважно у кольорі. Так само за допомогою «пра'

вильно» підібраної кольорової  гамми оформлюються шкільні кла'

си. У сучасній психології «бракує» однієї важливої категорії – кате'

горії уподобання. Часом людина, сама того не підозрюючи,

«свідчить» про ті чи інші уподобання, тенденції та  приховані моти'

ви власної поведінки, просто здійснюючи вибір одного з декількох

стимулів. [2,93]. При правильному ж підході до аналізу переваг

можна отримати фантастичні обсяги інформації про структуру,

взаємодії учасників Секція ІІ
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динаміку та розвиток станів несвідомого, як на фізіологічному і

психодинамічному, так і на культуральному та соціально'кон'

венціональному рівнях. Проблема індивідуальної переваги – це

проблема «потреби зсередини». Неусвідомлювана потреба спочат'

ку складається на якомусь біопсихічному рівні, відбиваючись в

особливостях сприйняття і фіксуючись у відмінностях емоційних

реакцій на той чи інший стимул.

Провівши ранжування стимулів ми визначили колір, бажаний

для цієї категорії дітей. Це дозволяє визначити структуру не'

усвідомлюваних переваг, і надає нам доступ до глибинних пластів

цього «інформаційно'енергетичного метаболізму» [3,57]. Що б не

сталося з організмом, чого б не захотів суб'єкт, куди б не попряму'

вала його фантазія – все це негайно відбивається на структурі

індивідуальних переваг. Дослідження переваг – чудовий діагнос'

тичний метод, що дозволяє грамотно і обгрунтовано вибирати

дійсно корисний та ефективний режим впливу на організм з метою

корекції психічного стану і самопочуття.

В якості стимульного матеріалу можна використовувати не тіль'

ки кольори і геометричні форми, але й аромати, смаки, положення

тіла і багато іншого. Фактично, йдеться про формування особливо'

го «діагностичного механизму» за типом «біозворотнього зв'язку».

Досвідчений діагност, який може проаналізувати зв'язок між харак'

тером переваги, якого цікавлять настрої  та стани, отримує вичерп'

ну інформацію про прихований від самого досліджуваного

психічний матеріал. Можливості впливу практично невичерпні.

Можна пропонувати неприємний коліор в гомеопатичних дозах,

особливо якщо мова йде про неприйняття основних кольорів.

Можна поєднувати різні кольорові впливи з відповідними їм му'

зичними, ароматичними та багатьма іншими впливами. Зрештою,

вплив може бути комплексним та проходити при постійному

моніторингу мінливого стану організму і психіки. Колір може гар'

монізувати людину, він здатний мобілізувати його ресурси, а може

заспокоїти і розслабити. Кольором можна вилікувати або ввести

суб'єкта в пригнічений стан.

Література:
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ОРГАНІЗАЦІЙНО&МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ

Пузіков Дмитро Олегович,
науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України,

старший викладач кафедри соціальної роботи та педагогіки 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Організація і здійснення інноваційного розвитку сучасної шко'

ли вимагає розроблення її локальних управлінсько'методичних до'

кументів: Концепції і Програми розвитку, інноваційної Освітньої

програми та ін. Вони встановлюють стратегічні пріоритети, цілі й

завдання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального

закладу, окреслюють його зміст і характеризують засоби, визнача'

ють очікувані результати. Ці документи визначають стратегічний

напрям інноваційних перетворень, стають основою розгортання

системи методичного забезпечення інноваційного розвитку школи.

Розроблення цих документів може здійснюватися як органами

управління освіти і науковими установами, так і самими школами.

Належний рівень самостійності школи в розробленні та реалізації

документів свого інноваційного розвитку має, крім вагомих еко'

номічних переваг, ще й організаційно'методичні та етичні перева'

ги. Компетентні педагоги'розробники здатні ефективніше врахо'

вувати специфіку своєї школи, її проблеми і можливості, творчий

потенціал її колективу. Крім того, участь вчителів у розробленні

зазначених документів сприятиме відповідальнішому ставленню до

їхнього виконання.

Однак якісне розроблення і втілення вищезазначених уп'

равлінсько'методичних документів школи її педагогами неможли'

ве без застосування відповідних методик педагогічного прогнозу'

вання, проектування, моделювання й оцінювання інноваційного

розвитку конкретного загальноосвітнього навчального закладу. Це

зумовлює необхідність володіння цими методиками представника'

ми педагогічного колективу школи, які відповідатимуть за розроб'

лення і реалізацію цих документів. Недостатній рівень підготовле'

ності вчителів і педагогічних працівників школи до застосування

цих методик, а звідси – непідготовленість до ґрунтовного та
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якісного розроблення відповідних документів, може призвести до

системних проблем в організації та здійсненні інноваційного роз'

витку їхнього навчального закладу. Адже процес створення Кон'

цепції і Програми розвитку школи, її Освітньої програми та інших

документів є досить цікавим і привабливим для активних і творчих

педагогів, які намагатимуться поставити максимально вагомі та

різнопланові цілі розвитку, започаткувати якнайшвидші зміни, зак'

ласти якнайбільше різноманітних освітніх інновацій. Однак якщо

ці задуми не базуватимуться на ґрунтовних педагогічних прогнозах,

не будуть систематизовані та деталізовані в проектах і планах, не

знайдуть унаочнення і конкретизації в педагогічних моделях і не

матимуть чітких механізмів контролю, оцінювання та коригування,

то вони або так і залишаться задумами, педагогічними «прожекта'

ми», або стануть джерелом розчарування вчителів у від'ємних ре'

зультатах такого «інноваційного розвитку», настання яких можна

досить легко передбачити.

Таким чином, інноваційний розвиток загальноосвітнього нав'

чального закладу, який спиратиметься на досягнення педагогічної

науки, розпочинатиметься не з процесу стихійного «творення»

непідготовленими педагогами несистемних і необґрунтованих, а

тому недосконалих і незрілих локальних управлінсько'методич'

них документів, а з методичної підготовки вчителів до розроблен'

ня системи організаційно'методичного забезпечення інно'

ваційного розвитку їхньої школи. Ця підготовка включатиме

засвоєння представниками педагогічного колективу комплексу те'

оретичних і прикладних знань, формування в них умінь і навичок

застосування методик прогнозування, проектування, моделюван'

ня та оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього

навчального закладу.

Отже, організаційно'методичне забезпечення інноваційного

розвитку школи має включати не лише локальні управлінсько'ме'

тодичні документи, але й програми і плани підготовки педагогів до

розроблення цих документів.
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СІМ’Я, ЩО ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ:
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІЙ

Пустовіт Вікторія Сергіївна,
аспірантка кафедри соціології НПУ імені М. П. Драгоманова,

kvitka2609@mail.ru

У контексті дослідження проблеми життєдіяльності соціальної

групи осіб з функціональними обмеженнями здоров'я нас цікав'

лять функції сім'ї  як об'єкт вивчення проблем родин, що мають ди'

тину з вадами здоров'я. Тому ми визначаємо традиційні функції

сім`ї до яких належать: репродуктивна, статусна, соціалізаційну,

функція емоційного задоволення, а також захисна та економічна

функція.

Український науковець О.М.Дікова'Фаворська наголошує, що

сім'я, яка виховує дитину з обмеженими можливостями здоров'я,

виконує специфічні функції: включення в соціальне середовище,

залучення до нормального життя і праці в межах можливостей ди'

тини [1].

Визначивши функції, що виконує звичайна сім'я та сім'я, що

має дитину з інвалідністю, можемо сказати, що крім типових

функцій з'являються і особливі, специфічні – притаманні тільки

для родин, що мають дитину з інвалідністю.

Так, можемо виділити компенсаторну та заміщувальну функції,

які є взаємозалежними та взаємодоповнюючими. Сім'я виступає чи

не єдиним соціальним інститутом, який працює тісно та безперерв'

но з такою дитиною. Тому суть цих функцій полягає у тому, що сім'я

компенсує і замінює дитині чи не всі необхідні для неї соціальні

зв'язки та соціальні контакти, яких вона позбавлена в зв'язку з об'

меженим впливом інших соціальних інститутів.

Також серед специфічних функцій, які виконує сім'я з дити'

ною'інвалідом, можемо виділити корегуючу функцію, котра також

полягає у корегуванні та регулюванні психологічного та емоційно'

го стану дитини, а також регулювання у дитини процесу навчання

та засвоєння необхідних знань.

Але, на наш погляд, найголовнішою серед специфічних

функцій вважаємо інтеграційну функцію. Суть її полягає у ре'

алізації механізму входження у світ здорових людей. Саме сім'я

надає дитині знання та уявлення про навколишній світ, який є

взаємодії учасників Секція ІІ
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недостатньо пізнаним дитиною з функціональними обмеженнями

здоров'я. Саме через пояснення особливостей соціальної ролі дити'

ни з вадами здоров'я формується раціональна модель поведінки ди'

тини в соціумі, який «розрахований» на здорових людей. 

Висновки. Отже, враховуючи особливості життєдіяльності

сімей, що виховують дитину з інвалідністю, які, перш за все, демо'

нструють умови екстремальної бідності, соціальної замкнутості,

послаблення комунікативних зв'язків, гальмування репродуктивної

функції, в той же час відзначаємо посилення функції соціалізації,

захисної функції, функції емоційного задоволення і можемо стве'

рджувати, що крім традиційних функцій сім'ї, таких як репродук'

тивна функція, функція соціалізації, функція емоційного задово'

лення, статусна функція, захисна функція, економічна функція,

сім`я, що виховує дитину з інвалідністю, реалізує також інші спе'

цифічні функції. Це в першу чергу, компенсаторна та заміщувальна
функції, які полягають у задоволенні всіх необхідних дитині

соціальних зв'язків та соціальних контактів. Також серед спе'

цифічних функцій, які виконує сім'я з дитиною'інвалідом,

виділяємо корегуючу функцію, котра полягає у регулюванні психо'

логічного та емоційного стану дитини. Проте, однією з найго'

ловніших функцій, ми вважаємо, є інтеграційну функцію, що поля'

гає у підготовці до  входження хворих дітей у світ здорових людей.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІіАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ 
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ 

ЗДОРОВ'Я У СУСПІЛЬСТВО

Пушкарьова Катерина Вікторівна,
магістр з соціальної роботи, 
Житомирський економіко�гуманітарний інститут 
(0412) 43�89�14; univerukr@gmail.com

Актуальність теми дослідження. На даному етапі розвитку світо'

вої спільноти питання інтеграції молоді з особливими потребами у

суспільне життя, а також зміни самосвідомості суспільства щодо

громадянина на візку, глухої чи незрячої людини досить актуальні. 

Найбільш поширені соціальні проблеми молоді з функціональ'

ними обмеженнями стосуються майже всіх аспектів життєдіяль'
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ності цієї категорії населення. Дані соціологічних досліджень

свідчать, що це проблеми медичної, психологічної та соціальної до'

помоги, догляду та обслуговування в сім'ї або поза нею, доступу до

архітектурних споруд і транспортних засобів, реалізації творчих

здібностей, освіти й працевлаштування, комунікації (зв'язку,

спілкування, отримання і надання інформації тощо), інші

соціальні проблеми, пов'язані як з об'єктивними чинниками стану

здоров'я осіб з функціональними обмеженнями, так і з суб'єктив'

ними – недосконалістю діючої системи соціальної інтеграції та

адаптації, соціальної допомоги, соціального захисту, соціального

забезпечення цієї категорії населення.

Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може

жодне суспільство. В усьому світі ті чи інші можливості обмежені

приблизно в кожної десятої людини. З них майже 470 млн. людей

працездатного віку. Ці дані красномовно свідчать про масштабний

та глобальний характер проблеми інвалідності.

В цілому, актуальність даної теми обумовлюється комплексом

проблем людей з особливими потребами, що знаходять своє вияв'

лення у соціальних відносинах, структурах, і загострюють про'

фесійний інтерес соціологів до змісту і наслідків процесів адаптації,

самореалізації, інтеграції осіб з вадами здоров'я.

Проблема забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю в Україні

стає особливо актуальною у зв'язку з тим, що ці люди складають

постійно зростаючу групу суспільства. На сьогодні чисельність

інвалідів в Україні складає 2,66 млн. осіб. Майже кожен 18'й наш

співвітчизник – інвалід, тобто людина, яка потребує допомоги та

підтримки від держави не тільки в грошовому еквіваленті, а, перш

за все, допомоги у створенні умов для інтеграції в економічне та

суспільне життя. У 2008 році частка осіб з інвалідністю у загальній

структурі населення України складала 5,7%. У середньому понад

200 тис. осіб вперше визнаються інвалідами.

Державна політика відносно інвалідів має за мету: по'перше,

забезпечити їх права на максимальну участь в економічному і

соціальному житті суспільства, особливо стимулювати їх працев'

лаштування та участь на ринку праці, по'друге, забезпечити гаран'

тований доход, так, щоб люди з інвалідністю не позбавлялися мож'

ливості жити гідно.

Мета даного дослідження полягає у визначенні ступеня інтегро'

ваності людей з функціональними обмеженнями здоров'я в україн'

ське суспільство.

взаємодії учасників Секція ІІ
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Об'єктом дослідження є люди з функціональними обмеження'

ми.

Наукова новизна: полягає в тому, що в роботі вперше, за допо'

могою емпіричного дослідження та аналізу наукових наробок,

складено соціальний портрет людини з функціональними обме'

женнями.
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ПРИЙНЯТТЯ СЕБЕ Й ІНШИХ ЯК ОЗНАКА 
ВІДСУТНОСТІ ГАНДИКАПНОСТІ

Стасюк Марія Іванівна,
ст. викладач кафедри психології Рівненського інституту ВНЗ 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
тел. 0962252017

Соціальне та психологічне благополуччя педагога виявляється у

його активності, умінні актуалізувати та реалізувати себе, ефектив'

ності навчання й виховання підростаючого покоління.

Згідні з думкою С. Братченка [1], який узагальнивши роботи

К. Роджерса, виділив прийняття себе й інших інтраперсональними

та інтерперсональними критеріями особистісного зростання.

Педагог, який приймає себе, безумовно позитивно, без протес'

ту та оцінок ставиться до позитивних та негативного фактів, має

адекватну самооцінку, вирізняється емоційною стабільністю, без'

посередністю, психічним здоров'ям, не бореться, не намагається

щось змінити силовими методами, а мирно співіснує. Прийняття

як уміння і звичка ставитися турботливо й позитивно до себе, пере'

орієнтовувати турботу з себе на оточуючих вважаємо найкращою

умовою розвитку та зростання особистості педагога. Тільки за на'

явності знань та позитивного ставлення до власного здоров'я,

когнітивних здібностей, темпераменту, умов життя, освіти, країни,

у якій живе, особистість толерантно ставиться до інших, приймає їх

такими, якими вони є, а не крізь призму власних очікувань та

ілюзій. Доречною є думка Л. Мітіної [2], яка виділяє модель про'

фесійного розвитку (творчість, особистісне та професійне зростан'

ня), яку, як вважаємо, обирає педагог, який приймає себе й інших.

А. Адлер, говорячи про стиль життя, зауважує, що соціально ко'

рисний тип особистості – це втілення психічної зрілості завдяки

турботі про інших, зацікавленості у спілкуванні з ними, співпраці

тощо. Вважаємо педагога, який приймає себе й інших, соціально

корисним типом особистості.

Позиція прийняття уможливлює адекватну реакцію на ситуації,

розсудливе прийняття рішень, взаєморозуміння, співпрацю. Якщо

педагог чогось не приймає в оточуючих, то не приймає це у собі.

Згідні з думкою О. Ставицького [3], що гандикапність як влас'

тивість особистості проявляється у роздратуванні, негативному
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ставленні, ігноруванні, кепкуванні, цькуванні, переслідуванні,

дискримінації й подекуди у фізичній розправі і вказує її на психічне

нездоров'я. Відповідно до теоретико'емпіричного аналізу, вва'

жаємо, що педагоги – носії гандикапності – для самоствердження

у інтегрованому освітньому середовищі об'єктом агресії обирають,

як правило, людину з особливими потребами, формуючи у неї

гандикапні тенденції. Агресія як стратегія захисту суб'єктної реаль'

ності наявна у (52,4%) педагогів і вказує на їхнє психічне нездо'

ров'я. Метадепривація наповнює навчально'виховний протистоян'

ням, маніпуляціями, деструктивними конфліктами.

Результати емпіричного вивчення виявили педагогів (26,8%)

соціально адаптованих, відповідальних, які визнають себе й інших

такими, якими вони є, (19%) миролюбних, (6,8%) задоволених

власною освітою, стилем життя, змістом та умовами професійної

діяльності, матеріальним становищем, економічною ситуацією у

країні в цілому.

Отже, педагоги, які позитивно ставляться до себе й оточуючих,

творчо реалізують власні здібності, стратегією професійної адап'

тації обирають модель професійного розвитку, а тому й формують

метамотивовану особистість.
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ГЕНДЕРНІ ВИМІРИ ІНВАЛІДНОСТІ: ПРОБЛЕМИ
РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ЖІНОК З

ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ'Я

Стрельник Олена Олександрівна,
к. соц.н., доцент професор кафедри соціальної роботи

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
e�mail: elena.strelnik@gmail.com

Поряд із помітною активізацію останніми роками досліджень у

галузі проблем інвалідності офіційний, науковий та повсякденний

дискурси інвалідності залишаються ґрунтованими на безстатевій

моделі: існує уявлення про «узагальнену особу з інвалідністю», яке

фактично виключає розмаїття життєвих практик жінок та чоловіків

з інвалідністю, у яких особливе місце посідає ґендер та сексу'

альність. Подібна ґендерна нечутливість є наслідком поширеного

медікалістського дискурсу, у межах якого інвалідність розглядаєть'

ся як дефект (або сукупність дефектів), що обмежує працездатність

людини та обумовлює потребу в її соціальному захисті. 

Можна виокремити низку проблем, з якими зіштовхуються
жінки з інвалідністю: фізичні бар'єри у доступі до медичних та кон'

сультативних послуг з питань жіночого здоров'я та планування

сім'ї; недоступність адекватної освіти та інформації з проблем сек'

суальності та репродуктивної поведінки для жінок з порушеннями

зору та слуху; обмежені можливості сексуального самовизначення

та сексуальної активності, наприклад, в умовах інтернатних уста'

нов; негативне ставлення суспільства до репродуктивних прав

інвалідів, зокрема, права на материнства тощо. 

Проблема материнства жінок з інвалідністю актуалізована у

низці міжнародних нормативних документів. Зокрема, стаття 23

Конвенції ООН «Про права інвалідів» зазначає, що держави'учас'

ниці вживають ефективних  і  належних  заходів для усунення диск'

римінації стосовно інвалідів у всіх питаннях,  що стосуються шлю'

бу, сім'ї, батьківства, материнства та особистих взаємин, нарівні з

іншими. 

Реалізація репродуктивних прав жінок з інвалідністю зіштов'

хується наразі з опором суспільства. Майже усі життєві історії,

зібрані соціологами, свідчать про приниження та дискримінацію

жінок, які бажають створити сім'ю та народити дитину. Зазначимо,

взаємодії учасників Секція ІІ
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що за даними низки північно'американських досліджень, далеко

не всі захворювання, що спричинили інвалідність, супровод'

жуються порушеннями репродуктивної сфери та є прямим проти'

показанням до народження дитини. Однак життєві біографії

жінок'інвалідів демонструють їх надзвичайні зусилля в опорі

медікалістичному дискурсу та контролю над репродуктивною сво'

бодою, суб'єктами якого є працівники медичних установ.

Отже, в реальних життєвих практиках жінки та чоловіка з

функціональними обмеженнями здоров'я особливе місце посідає

ґендерна ідентичність, що суперечить офіційному, науковому та

повсякденному дискурсам інвалідності як безґендерного явища.

Подолати подібні суперечності спроможні нові соціальні ініціати'

ви, покликані деконструювати уявлення про асексуальність тіла

жінки та чоловіка з інвалідністю, про відсутність права жінки з

інвалідністю на сексуальне самовизначення та материнство. У

якості прикладів можна навести фото'календарь параолімпійської

збірної Німеччини (2008 рік); встановлення на Трафальгарській

площі Лондона скульптури, що зображає вагітну британську ху'

дожницю Елісон Лаппер з важкою маркованою інвалідністю у 2005

році; модний показ з девізом «Обмежені, але сексуальні» за участю

моделей з маркованою інвалідністю (Лондон, 2010 рік). 

НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ВНЗ ЯК
УМОВА ЇХНЬОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Терновий Я. В., 
студент 4 курсу спеціальності «Соціальна робота»,
Михайлова Л. І., 
к.пед.н., доцент, завідувач кафедри соціальної роботи,
Рівненський інститут Університету «Україна»
33028 м. Рівне, вул. Котляревського 1�в, тел. (0362)234324

Аналіз досліджень у галузі підтримки й супроводу студентів з

обмеженими можливостями свідчить, що за останні роки з'явилися

роботи, в яких обговорювалося створення і функціонування служб

для цієї категорії студентів.

Так, у роботах російських учених О. Мартинової, Л. Смирнової,

розкрито особливості роботи Регіонального центру освіти інвалідів

у Челябінському державному університеті; З. Лебед'євою виділено
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компоненти діяльності служб супроводу (педагогічні, медичні, со'

ціальні). Українським вченими З. Литовченко, В. Скрипник,

М. Чайковським проаналізовано досвід».

Перше офіційне визначення поняття «інвалід» дається в Декла'

рації про права інвалідів (1975); «інвалідом є будь'яка особа, яка не

може самостійно забезпечити повністю чи частково потреби нор'

мального і /чи соціального життя через ваду, вроджену або набуту…»

[3, с. 490]. Якщо зосередитись на особливості такої характеристики,

то необхідно виділити той момент, що інвалід – це особа, котра в

силу своїх можливостей є обмеженою як фізично, так і соціально. 

Концентруючись на психологічному здоров'ї, важливо ро'

зуміти, що втрата функцій організму – великий психологічний удар

для особистості. Мається на увазі не тільки первинний період адап'

тації інваліда (процес звикання до себе), а й все подальше його жит'

тя в соціумі. З цього боку, інвалідність – це ще й глибоке пот'

рясіння, яке порушує нормальну самооцінку, є руйнівником мрій,

планів (особливо якщо інвалідність наступила у здорової до цього

людини). У цей момент інвалід розуміє, що не стане таким, яким

був, усвідомлює свою несамобутність, залежність від інших, часто

така людина не розуміє, навіщо таке життя; їй важко уявити себе в

ролі сім'янина, фахівця. У свідомості такої людини побутує «комп'

лекс інакшості». В результаті цього звужується комунікативна ак'

тивність, відбувається процес «замкнутості» (відсторонення від

суспільства). 

Особливістю соціальних зв'язків є можливість їх порушення.

Майже завжди інвалідність – доволі травматичний і небезпечний

стан. Тому «молода людина з обмеженими фізичними можливостя'

ми повинна на рівні зі своїми фізично здоровими однолітками бу'

ти інтегрованою в суспільство, брати активну участь у його житті як

і всі інші члени суспільства. Навчання у вищих навчальних закла'

дах, отримання професійної освіти дасть їм змогу це зробити» [1, с.

70]. Освітня функція, головним чином, відповідає за своєчасну та

адекватну підготовку людей до повноцінного функціонування в

суспільстві. 

Система освіти є ключовим фактором соціалізації людей, а та'

кож засобом творчої реалізації їх внутрішнього потенціалу. Зна'

чимість освіти для  психологічної реабілітації інваліда обумов'

люється тим, що вона забезпечує підготовку кваліфікованих кадрів

для всіх сфер суспільного життя, показуючи, що знання людини

взаємодії учасників Секція ІІ
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з обмеженими можливостями є потрібним і затребуваним для

суспільства. Тому освіта є раціональним способом розподілу людей

за їх здібностями. Система освіти створює умови для висхідної

мобільності, що служить певного роду стимулом для того, щоб зай'

няти визначену «нішу» в суспільстві. В освітній парадигмі при'

сутній принцип «калакагатії» – всебічного розвитку особи. Загаль'

ноосвітня підготовка відкриває простір для ерудиції і кругозору.

У соціальному відношенні коло тісних зв'язків інваліда в освітньо'

му процесі – це студентська група. Тут формуються міжособистісні

відносини, проходить комунікативна інтеграція, відтворюється мо'

дель суспільного життя. 

Отже, своєрідна роль освітнього процесу важлива тим, що вис'

тупає ефективним засобом реабілітації осіб з обмеженими фізични'

ми можливостями. «У науковій літературі «реабілітація» тлумачить'

ся як «відновлення порушених функцій», «компенсація втрачених

можливостей», «повернення до активного життя». Ці визначення

ґрунтуються, з одного боку, на етимології цього слова (лат.

Rehabilitation – відновлення), а з іншого – на розумінні цього про'

цесу як наближення до вихідного стану, відновлення втраченого,

що іноді практично неможливо. Тому метою реабілітації може бути

не повернення до певної позитивної вихідної точки, а розширення

адаптивних можливостей об'єкта соціаліалізації, здатність бути

адекватним до нових умов, управління своїм життям» [2, с. 220].
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РОЗУМОВОЇ 
І ЕМОЦІЙНО&ВОЛЬОВОЇ ГОТОВНОСТІ

У ДІТЕЙ ШЕСТИ РОКІВ

Тимошенко Н. О.,
V курс, спеціальність «Психологія», 

Інститут соціальних технологій, 
Науковий керівник: Василюк Л. Г. 

В наш час дуже багато розмов, про певні особливості не готов'

ності дитини до школи. Аналізуючи особливості будь'яких сфер

пов'язаних з процесом отримання освіти ми побачимо, що сьогодні

до першокласників пред'являють набагато більш високі вимоги,

ніж двадцять років тому. Дитина, яка ледь досягла семи років, по'

винна мати розвинуту пам'ять, логічне мислення й увагу. Їй

потрібно володіти розвинутою дрібною моторикою, що визначає,

наскільки швидко й добре вона навчиться писати. Передбачається,

що дитина вже вміє читати, рахувати, розповідати за картинкою, у

неї солідний багаж загальних знань, словарного запасу та певний

рівень мисленнєвих процесів. Але дитині важко досягнути всього

цього у шість років. Вона ще просто не готова. Якщо дитина навіть

вміє читати, писати і рахувати, їй буде важко спокійно висидіти со'

рок п'ять хвилин на уроці бо провідною діяльністю все ще зали'

шається гра. Саме тому мотиваційні, розумові та емоційно'вольові

компоненти не можуть представити дитині прийнятні варіанти

адаптації та готовності до перебування в шкільному середовищі і

засвоєння навчального матеріалу в межах необхідних вимог.

Розумова готовність дітей до школи не зводиться тільки до на'

буття певної суми знань про навколишнє середовище, а передбачає

і мислительні дії та операції. Сюди ж буде відноситись не тільки

вміння розв'язувати прості задачі, аудіальний аналіз інформації та

побудова структурного логічного тексту, а й певні елементи синте'

зу, аналізу, порівняння, узагальнення та класифікації. Однак ми

вважаємо, що найефективніше всі ці процеси будуть розвиватися за

умови емоційно'вольової готовності та підтримки значимих дорос'

лих. Тобто, в більшості випадків саме дорослі мають більше впливу

на необхідність зібратися, мобілізувати свої сили для вирішення

певного завдання і довести справу до кінця. Саме емоційна вклю'

ченість, терплячість та витримка допомагають дитині підготувати'
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ся до можливих труднощів, сформувати адекватне відношення до

власних помилок та розподілити свої сили у відповідності із

пред'явленими вимогами.

У експерименті ми використовували, три методики для

досліження розумової готовності: «Определение уровня умствен'

ного развития старших дошкольников и младших школьников

(Предложена Е.Ф.Замбацявічене)»; Методика «Вербальне (асбтра'

ктне) мислення» (по Й. Ерасеку);   «Имитация написанного текста.

(Вариант задания из теста «Школьной зрелости» А. Керна и

И. Ирасека)»  

Так, як мета дослідження була – виявити розумову готовність і

порівняти ії з емоційно'вольовою, ми досліджували також вольову

здатність дитини, користуючись методикою «Виявлення рівня

вольової регуляції"

Згідно з даними статистичного аналізу ми виявили та довели,

що рівень розумової готовності, перевищує рівень емоційно'воль'

ової готовності.

МОЛОДЬ З ФУНКЦІОНАЛЬНО&ФІЗИЧНИМИ 
ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ’Я В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ

Тітушина Ольга Дмитрівна,
Житомирський економіко�гуманітарний інститут

В сучасних умовах якісних змін суспільного буття акцентується

увага на гуманізації і гуманітаризації освітнього простору, як факто'

рах збереження його соціокультурності. Якщо суспільство існує в

культурі, то кожне його явище має свою цінність, як має її кожна

людина, оскільки природно є вільною, індивідуалізованою осо'

бистістю. Тому освітній простір має соціально'особистісне значен'

ня: тут відбувається становлення молодої людини як особистості,

формування її світогляду, розвиток творчого потенціалу, природних

задатків та  здібностей, вміння налагоджувати міжособистісні сто'

сунки, що дає можливість відчути себе повноцінним членом

суспільства.

Внаслідок обмежень у спілкуванні, самообслуговуванні, пере'

суванні, контролі за своєю поведінкою їх розвиток залежить від за'
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доволення їх потреб іншими людьми, що складає багатогранний

процес соціальної реабілітації. Освіта, психолого'педагогічний

вплив на особистість, соціальна допомога є інструментами

вирішення однієї з основних проблем у суспільній та державній

політиці щодо людей з функціонально'фізичними обмеженнями –

їх соціальної реабілітації, адаптації та інтеграції у суспільство. 

Система надання освітніх послуг дітям та молоді з особливими

потребами має базуватися на забезпеченні: охоплення всіх без ви'

нятку осіб з особливими потребами якісною освітою на всіх рівнях;

свободи вибору навчального закладу; рівних освітніх можливостей;

повного доступу всіх навчальних закладів; адаптації в освітньому

просторі, формування адекватної самооцінки; корекції ко'

мунікаційних навиків, підвищення соціальної мобільності; оп'

тимізації умов навчального простору; підвищенні комунікаційної

культури; підготовки конкурентоспроможних спеціалістів.

Багато дослідників розглядали вплив фізичних вад на розвиток

особистості, так зокрема, Л.С. Виготський зазначав про формуван'

ня вторинного дефекту в тому випадку, якщо соціальне оточення не

компенсує психофізіологічного порушення розвитку, а навпаки,

детермінує його. Згідно з дослідженням Л.І. Божович, тяжке

хронічне соматичне захворювання суттєво змінює перш за все всю

соціально'психологічну ситуацію розвитку дитини. 

Наукова література дала змогу виявити певні аспекти змісту

поняття «інтегрування». Зокрема, М.М. Малофєєв розглядає два

можливі шляхи розвитку інтегрування: революційний (штучне

впровадження західних моделей інтегрування без урахування ук'

раїнської специфіки) і еволюційний (поступовий розвиток інтег'

раційних процесів); В.М. Вельгус, Л.С. Волкова, В.А. Феокистова

вивчали соціальні, психологічні, педагогічні умови інтегрування

інвалідів у суспільство і визначили різні форми інтегрованого

навчання з проведенням глибокого аналізу співвідношення

корекційної й освітньої систем. До питання формування нової

ідеології в системі освіти зверталися П.М. Таланчук, В.І. Бондар,

Є.І. Леонгард, А.Г. Шевцов; теоретичні і методологічні аспекти

технічної і гуманітарної освіти інвалідів, а також можливості нав'

чально'методичного, інформаційного, медико'соціального супро'

воду розробляли М.І. Нікітіна, А.Й. Капська, О.І. Холостова,

Н. Ф. Дементьєва, Л.П. Храпиліна аналізували організацію соціа'

льної реабілітації інвалідів, підготовку фахівців із соціальної
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реабілітації й організаційно'методичне забезпечення діяльності ре'

абілітаційних установ.

В основу дослідження покладено гіпотезу, що в процесі

соціалізації в освітній простір діти з функціонально фізичними об'

меженнями здоров'я постійно стикаються з проблемами мезо',

макро', та мікрорівнів, тому соціальна робота, щодо інтеграції

дітей з особливими потребами в освітній простір набуде ефектив'

ності за умови, якщо буде створено і забезпечено її функціонуван'

ня як структурованої цілісної системи.

Таким чином, вчені намагаються дослідити теоретичні основи

становлення особистості з функціональними обмеженнями в су'

часному соціальному середовищі, визначити його суттєві ознаки та

закономірності розвитку, виявити чинники та розкрити соціально'

педагогічні умови, що впливають на процес інтегрування дітей з

функціонально'фізичними обмеженнями у соціум. Але, поряд із

помітними напрацюваннями і здобутками вітчизняних та за'

рубіжних учених проблема інтегрування молодих інвалідів ще зали'

шається недостатньо вивченою. Це спонукає науковців і практиків

до її подальшого теоретичного осмислення та прийняття дієвих

рішень, які б сприяли оптимізації соціально'педагогічного інтегру'

вання людей з обмеженими можливостями. Реалізація цього про'

цесу має важливе значення як для розробки теоретичних основ

соціальної політики, так і практичного здійснення соціальної робо'

ти, допомоги та підтримки різних соціальних груп молодих

інвалідів.

В Україні проблема інтегрування дітей з функціональними об'

меженнями в освітній простір є актуальною. Наше суспільство ще

не готове сприймати їх як рівних. Внаслідок цього з'являється супе'

речність між необхідністю подолання соціальної ізоляції та

відсутністю відповідних психологічних і соціально'педагогічних

умов, необхідних для їхньої життєдіяльності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ОСОБИСТІСНИХ
ЯКОСТЕЙ ТА МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

ЛІДЕРІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Фастовець Катерина Валеріївна,
V курс, група ПЛ�51, спеціальність «Психологія», 

Інститут соціальних технологій, тел. 093 254 07 22
Науковий керівник: Василюк Л. Г.

Студентський парламент (далі СтП) є органом самоврядування

студентів з метою захисту прав студентів та сприяння виконанню

ними своїх обов'язків. Студентське самоврядування – це така

діяльність СтП, за допомогою якої максимально виявляються і ре'

алізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості,

підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. Дана

робота має на меті дослідження ведучих якостей особистості і типу

міжособистісної взаємодії тих студентів, які є членами СтП і актив'

но приймають участь у спільному процесі діяльності для досягнен'

ня результатів в поставлених задачах. Це дозволить краще розуміти

процеси взаємодії лідерів та прогнозувати результативність їх

суспільної роботи. Отже, в таких структурах повинні бути задіяні

люди з максимально розвиненими лідерськими якостями та задат'

ками до організації конструктивної та ефективної діяльності, мати

впевненість у власних силах та усвідомлено нести відповідальність

за прийняті рішення або помилки.

Зважаючи на те, що лідерство – це складний, багаторівневий

феномен, що виявляється у здатності впливати на індивідуумів та

групи людей, щоб спонукати їх працювати для досягнення цілей ми

вирішили дослідити це явище в Студентському парламенті Київсь'

кого міжнародного університету. Тобто самі представники цієї ор'

ганізації повинні бути харизматичними особистостями, автоном'

ними у власних поглядах і мати чіткі принципи.

Аналізуючи результати дослідження ми виявили зв'язок між ри'

сою домінантності та схильністю до підозрілості в міжособистісній

взаємодії (далі ТМВ). Загалом така тенденція може супроводжува'

тися вираженою критичність по відношенню до оточуючих, а та'

кож у прагненні до автономії, яка задовольняється через протис'

тавлення себе і групи.

взаємодії учасників Секція ІІ
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Крім того вплив консерваторського стилю в управлінні та дея'

ких особливостей реагування на новаторські пропозиції свідчить

про високий рівень опору змінам та схильність до особистісної по'

зиції моралізатора, який в більшості випадків сумнівається в перс'

пективності нових ідей і принципів. Представники студентського

управління більше орієнтовані на прагнення не втратити доміную'

че положення, яке реалізується через авторитарний тип взаємин,

який характеризується беззаперечною вимогою до себе поваги і

підкорення. Нетерпимості до критики в деяких випадках призво'

дить до переоцінки власних можливостей, а іноді і до прийняття

безвідповідальних рішень чи перекладання відповідальності на

інших. Однак така стратегія може мати неадекватні форми по'

ведінкової активності. Тобто, проявляючись в емоційній значу'

щості соціальних контактів, може набувати вигляду поступливості і

догідливості, іншими словами «готовий на все заради інших», що

визначає таким чином готовність догоджати, підтримуючи тим са'

мим свій позитивний образ в очах інших. Висока нормативність

поведінки лідерів проявляється у конформності, що спонукає шу'

кати допомоги  та поради у інших, особливо це стосується ситуацій

де вони відчувають невпевненість чи ризик відповідальності за по'

милку, загрозу визнання своєї значимості тощо.

Отже, можна сказати, що особистостям лідерів студентського

самоврядування характерні прояви консерватизму, як риси харак'

теру, через авторитарну взаємодію із оточуючими. Домінантність із

елементами самоствердження лідерів проявляється через пара'

ноїдні елементи в міжособистісній взаємодії. Така риса, як експре'

сивність лідерів, знаходить своє вираження у емоційній нестрима'

ності з підлеглими та пригніченні власних реакцій у відносинах з

керівництвом. При цьому залежність та нормативність не дають

можливості динамічно розвиватися та впроваджувати нові стратегії

управління студентським суспільством. Тобто, особистісні риси

лідерів студентського самоврядування знаходять різну реалізацію в

типах міжособистісної взаємодії і в мінімально проявляються у без'

посередніх обов'язках управління. 
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ВПЛИВ ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ НА ЗМІСТ 
ПРОФЕСІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ МАЙБУТНІХ

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Фрадинська Аліна Петрівна,
кафедра психології Хмельницького інституту соціальних технологій

Університету «Україна»

Проблема професійного зростання та становлення одна з най'

важливіших у житті людини. Професія дає можливість людині

актуалізувати свої здатності та здійснити самореалізацію. Змісто'

вою характеристикою професійної перспективи молодої людини

стають очікування щодо обраної професії, адже через професійні

очікування формується той рівень уявлень про майбутню професію

та майбутні кар'єрні досягнення, які людина прагне досягти у влас'

ному житті. Це, у свою чергу, є детермінуючим фактором у від'

повідальному відношенні до навчального процесу та, відповідного

формування професійної компетентності. 

Одним з вкрай важливих компонентів, що мають вплив на фор'

мування змісту професійних очікувань особистості є локус контро'

лю. Термін «локус контролю» запропонував Дж. Роттер [2] для поз'

начення способів приписування особистістю причинності та

відповідальності за результати своєї або чужої діяльності. За його

теорією локус контролю – є стійкою, соціально набутою влас'

тивістю особистості. Люди, схильні приписувати причини своїх дій

і вчинків зовнішнім факторам (випадковість, везіння, фатальна дія

спадковості тощо), мають екстернальний локус контролю. Для екс'

терналів властива зовнішня захисна поведінка, як атрибуції ситу'

ації вони віддають перевагу мати шанс на успіх. У загальному плані

це вказує на те, що будь'яка ситуація екстерналу є бажаною як сти'

мульована ззовні, причому у випадках успіху йде демонстрація

здібностей. Наприклад, студент вищого навчального закладу –

майбутній фахівець, який після проходження практики залишився

незадоволеним від перспективи своєї майбутньої професійної

діяльності, може пояснити причину свого розчарування некомпе'

тентними викладачами, що надали студентові теоретичну базу або

поганою організацією практики з боку закладу, який надає мож'

ливість застосувати свої знання у діяльності. Схильність до

зовнішнього локусу контролю пов'язана з такими рисами особис'

взаємодії учасників Секція ІІ
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тості, як невпевненість у собі, неврівноваженість, тривожність,

конформність, агресивність тощо. 

Люди з внутрішнім (інтернальним) локусом контролю, навпа'

ки, покладають на себе відповідальність за власні дії та їх наслідки.

Індивідам такого типу властиві впевненість у собі, наполегливість і

послідовність у досягненні мети, врівноваженість, незалежність,

доброзичливість тощо. Інтернали пояснюють результати власних

успіхів або невдач компетентністю, цілеспрямованістю, рівнем

здібностей, що є закономірним результатом діяльності та са'

модіяльності.

Інтернальність або екстернальність локусу контролю особис'

тості породжує розвиток її саморефлексії, тобто здатності усвідом'

лювати сприйняття себе оточуючими людьми, в той же час, само'

рефлексія може впливати на локус контролю, зумовлюючи

формування інтернальності та екстернальності.

У формуванні змісту професійних очікувань майбутніх

фахівців локус контролю відіграє не останню роль: очікування

інтерналів на результат їхньої первинної професіоналізації будуть

базуватися на покладанні відповідальності тільки на власні мож'

ливості та здатності; очікування екстерналів щодо майбутньої про'

фесії будуть пов'язані з подіями та зовнішніми обставинами; та у

разі розчарувань усю провину вони покладають на інші соціальні

чинники. 

Робота із майбутніми фахівцями передбачає розвиток та вдос'

коналення таких особистісних інтернальних рис як: вольова само'

регуляція, наполегливість, самоконтроль, відповідальність. Чим

вище рівень їхнього розвитку, тим чіткіше та критичніше усвідом'

лення майбутніми фахівцями власної спроможності у сфері обраної

ними професії, а також адекватніше зміст їх професійних очікувань

щодо результату первинної професіоналізації.
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УНІВЕРСАЛЬНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

СТУДЕНТІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ 
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Циба В. Т.,
доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри соціальної роботи

Головна ідея Болонського процесу полягає у підвищенні ефек'

тивності навчання студентів шляхом активізації їх самостійної ро'

боти. Значення впровадження такої універсальної системи в нав'

чальний процес і опанування її викладачами може бути основою

формування і розвитку корпоративної культури колективу універси'

тету. 

Вивчення курсу лекцій з будь'якої дисципліни доцільно почи'

нати з ознайомлення з навчальною програмою з даної дисципліни.

Закріплення матеріалу передбачається проводити на семінарських

заняттях у формі оцінювання самостійної роботи студентів за сис'

темою «Болонського процесу».

Засвоєння  матеріалу визначається Рейтинговою оцінкою
W = X пточ + Yмодл + Zекзм

Якість виконання студентами навчальної програми контро'

люється за допомогою різних форм контролю: 

1. поточний контроль: X пточ; 

2. модульний контроль (в разі двох модулів) Yмодл = ? (Yмодл1
+...+Yмодл2); 

3. підсумковий контроль: Zекз у формі екзамену (заліку Zзлк)

1.  Поточний контроль X пточ здійснюється в таких формах: 

а) семінарів Xсемн, б) колоквіумів Xклкв, в) творчих завдань

Xтврч, г) рефератів Xрефр, д) конспектів першоджерел Xпшдж,

е) визначення дефініцій Xдефн
а) на СЕМІНАРАХ оцінка Xсемн передбачає суцільний контроль

за рівнем знань студентів, які мають дати відповіді на поставлені за'

питання. Здійснюється у письмовій або усній формі. Відповідь

оцінюється у межах 1'5 балів. 

Критерії оцінювання відповідей щодо поданого на лекції ма'

теріалу: 
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1 бал – уривчасте неструктуроване відтворення; 2 бали – част'

кове структуроване відтворення; 3 бали – систематизований вик'

лад;  4 бали – логічний виклад з використанням основної наукової

літератури;  5 балів – вичерпний виклад з використанням основної

та додаткової наукової літератури, творче оперування матеріалом.

б) на КОЛОКВІУМІ  оцінка Xклкв передбачає контроль за

рівнем знань студентів шляхом оцінювання підготовлених ними

стислих доповідей за темою колоквіуму, а також виявлену ними ак'

тивність та ерудованість при обговоренні проблемних питань.

Участь студентів у колоквіумі може бути оцінена у межах 1 – 5 балів

(1 – 3 бали за доповідь і 1 – 2 бали за участь у обговоренні).

Критерії оцінювання доповідей: 1 бал – посереднє розкриття пи'

тання в межах лекційного курсу; 2 бали – добре розкриття питання

з опрацюванням основної наукової літератури, 3 бали – глибоке

розкриття питання з опрацюванням основної і додаткової наукової

літератури та з аналізом можливих суперечливих наукових поглядів.

Критерії оцінювання участі у обговоренні доповіді: 1 бал – допов'

нення доповіді, що розкриває проблематику питання; 2 бали –

суттєве доповнення доповіді, що розкриває проблематику питання

і переводить його обговорення у дискусійну площину.  

в), г), д), е) за виконанням індивідуальних ТВОРЧИХ ЗАВ'

ДАНЬ Xтврч, РЕФЕРАТІВ Xрефр, КОНСПЕКТІВ ПЕРШОДЖЕ'

РЕЛ Xпшдж ТА ЗНАННЯМ ДЕФІНІЦІЙ Xдефн. Студенти мають

письмово виконати на вибір три творчі завдання у кожному модулі.

Виконання кожного з творчих завдань може бути оцінено у межах

1 – 5 балів. Студенти повинні написати по 1 реферату за модуль, які

можуть бути оцінені у межах 1 – 5 балів (оцінка 4 – 5 балів може

бути виставлена тільки за умови захисту реферату під час

семінарського чи практичного заняття). Зроблені впродовж вико'

нання модулю конспекти першоджерел та знання основних

дефініцій навчальної дисципліни можуть бути оцінені у 1 – 5 балів.

Знання дефініцій перевіряється під час семінарських, практичних

та консультаційних занять. 

Максимальна кількість балів, що може бути набрана студентом

за усіма формами проміжного контролю становить 20 балів. Спочат'

ку  підраховується середній бал за кожною із шести форм контролю

окремо, з яких виводиться середній бал за усіма формами

проміжного контролю разом. Отриманий результат переводиться у

20'бальну шкалу таким чином:
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2,5 – 3,1 — 5 балів; 3,2 – 3,7 — 10 балів; 3,8 – 4,4 — 15 балів; 4,5

– 5,0 — 20 балів.

Таким чином, максимальна кількість балів, що може бути наб'

рана студентом за поточним контролем Xпточ становить 30 балів. 

Для допуску до складання підсумкового заліку необхідно набра'

ти за поточним контролем Xпточ разом з Yмодл не менше 30 балів.

Студенти, які не набрали необхідної кількості балів, можуть до

дня заліку індивідуально відпрацювати невиконані завдання з вик'

ладачем у години, призначені для консультацій.

2. Модульний контроль Yмодл є обов'язковим структурним ком'

понентом навчального процесу. Він здійснюється (після виконання

програми модулю) у формі письмової контрольної роботи, яка скла'

дається із відповідей за варіантами на три теоретичні і одне прак*
тичне питання. Виконання модульної контрольної роботи може бу'

ти оцінено у 0; 5 або 10 балів. Максимальна кількість балів, що

може бути набрана студентом за рубіжним модульним контролем

становить 20 балів (дві роботи по 10 балів). 

3.  Підсумковий контроль Zекзм здійснюється у формі екзамену.

Максимальна оцінка за екзамен становить 50 балів:

• 1 – 10 балів – часткове неструктуроване відтворення ма'

теріалу;

• 11 – 20 балів – часткове структуроване відтворення матеріалу; 

• 21 – 30 балів – систематизований виклад матеріалу;

• 31 – 40 балів – логічний виклад матеріалу та основної літера'

тури; 

• 41 – 50 балів – вичерпний виклад матеріалу, основної та до'

даткової літератури, творче оперування матеріалом.

W = Xпточ+ Yмодл+ Zекзм = 1/6 (Xсемн+ Xклкв+ Xтврч+ 
+ Xрефр+ Xпшдж+ Xдефн) + 1/2 (Yмдл1+ Yмдл2) + Zекзм

Рейтингова оцінка W складається з сумарної кількості балів, наб'

раної за поточним, модульним та підсумковим контролем: 

W = Xпточ + Yмодл + Zекзм
Рейтингова оцінка виставляється у такий спосіб: «відмінно» –

сума балів 80'100; «добре» – сума балів 60'80; «задовільно» – сума

балів 40'60; «незадовільно» – сума балів <40.

Оцінка за системою EСТС, в залежності від сумарної кількості

балів, набраної за поточним контролем та отриманої під час скла'

дання екзамену, виставляється так: «A» – сума балів від 90'100;

взаємодії учасників Секція ІІ
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«B» – сума балів 80'90; «C» – сума балів 70'80; «D» – сума балів 60'

70; «E» – сума балів 50'60; «FX» – сума балів 30'50 (необхідний

повторний підсумковий контроль); «F» – сума балів 0'30 (не'

обхідне повторне вивчення дисципліни).

Магістр – перша наукова ступінь. Якісний рівень випускників'

магістрів зумовлює репутацію Університету. 

ІДЕЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ІНТЕНСИВНО&
ЕКСТЕНСИВНОЇ ТЕОРІЇ ВИМІРЮВАННЯ

(КВАЛІМЕТРІЇ) – В ГУМАНІТАРНИХ 
І ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ

Циба В. Т.,
Доктор філософських наук, професор, 
Завідувач кафедри соціальної роботи

На відміну від поширеної так званої репрезентаційної теорії

вимірювання С. Стівенса, П. Суппеса і Дж. Зінеса та інших, яка ба'

зується на формальних операціях приписування чисел емпіричним

властивостям об'єктів відповідно до арифметичних дій і яку не

можна вважати коректною, теорія кваліметрії виходить із ідей і ка'

тегорій діалектики: якість, кількість, міра, річ, властивість, відно'

шення й інших, та з ідеї принципового поділу шкал за природою

чисел на кількісні (кардинальні) і порядкові (ординальні), незалеж'

но від точності вимірювань. Чотири концепції становлять предмет

кваліметрії, одна з яких є спеціальною і виражає сутність порядко'

вого числа (про рівність ступеня інтенсивності і відношення екс'

тенсивних величин) і порядкового вимірювання та три з них є фун'

даментальними (1. специфікації показників якості: номіналу,

кількості і ступеня якості; 2. суперпозиції якостей (що є річ) і

вимірювання екстенсивних й інтенсивних властивостей; 3. потуж'

ності множини як суми добутків екстенсивних й інтенсивних вели'

чин) і виражають структуру і логіку теорії кваліметрії. Методи

вимірювання на кумулятивних (кардинальних), класифікаційних

(номінальних) і стратифікаційних (ординальних) шкалах дозволя'

ють здійснювати порівняльний аналіз різних соціальних, психо'

логічних, економічних й ін. досліджень за допомогою показника

потужності класифікованої і стратифікованої множини в умовних

одиницях (див. схему). Викладені ідеї теорії вимірювання можуть
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бути використані для оцінювання якості знань студентів інтегрова'

них груп.

Схема 

взаємодії учасників Секція ІІ
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НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ З ПРИРО&
ДОЗНАВСТВА У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

Цимбал Людмила Яківна,
ЗОШ № 281 Святошинського р�ну м. Києва, 
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Мальцева Ярослава Олександрівна, Ющенко Катерина Вікторівна,
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Інститут корекційної педагогіки та психології, 
кафедра тифлопедагогіки

Перший клас – це своєрідна сходинка в системі початкового

навчання. З одного боку, шестилітні учні за своїм статусом – шко'

лярі, які навчаються за чітко визначеними вимогами навчальних

програм, підручниками у певних часових нормах. А з іншого, – це

діти, які за своїм віком перебувають на межі вікових періодів –

дошкілля і молодшого шкільного. Саме це зумовлює тривалу пере'

будову їхньої психіки, складність адаптації до умов шкільного нав'

чання. Національна доктрина розвитку освіти в Україні як один із

пріоритетних напрямків розвитку освіти визначає забезпечення

наступності і безперервності освіти. Наступність означає, що нав'

чальний процес має бути побудований таким чином, щоб вивчення

нового матеріалу ґрунтувалося б на раніше засвоєному, органічно

випливало із нього. Щодо дітей з порушеннями зору, цей процес

принципово частково порушується, оскільки дані учні потребують

безперервної корекції чуттєвого і почуттєвого досвіду.
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Правильна реалізація принципу наступності навчання забезпе'

чує рівномірне накопичення та поглиблення знань, розвиток

пізнавальних можливостей дітей з порушенням зору. Дотримання

цього принципу значно полегшує адаптацію дитини до виконання

нової ролі – школяра. 

Тому наступність у формуванні природничих знань є передумо'

вою спадкоємності навчання і виховання – врахування школою

рівня екологічних знань, умінь і навичок дітей, їх подальший роз'

виток; перехід від навчально – ігрової до навчальної діяльності,

слугує ніби сполучною ланкою між «старими» і «новими» природ'

ничими знаннями, однак, саме тут і є найбільша проблема. Фор'

мально, програми ознайомлення з природою, якими користуються

в дошкільних навчальних закладах для дітей з порушенням зору не

узгоджені з Державним стандартом прийнятим відповідно до пос'

танови КМУ № 464 від 20.04.2011 року. Згідно згаданого документу,

за новим навчальним планом з 1 вересня 2012 року першокласники

починають вивчати предмет «Природознавство» замість освітньої

галузі «Людина і світ». Учні ознайомлюються з навколишнім світом

на уроках «Природознавства». А отже у змісті, методах та формах

навчання курсу повинні бути закладені ідеї сприяння всебічному

розвитку школярів, забезпечення повноцінного переходу до

провідної в перспективі навчальної діяльності і формування особис'

тості в кризовий – від шкільного до шкільного дитинства –  період.

Глибокі порушення зору, відбиваються на формуванні уявлень

про навколишню діяльність. Тому ще у дошкільному закладі по'

винна проводитись робота з екологічного виховання в якій важли'

ву роль відіграють заходи, спрямовані на розвиток уявлень про при'

роду, екскурсії в природу, туристично'краєзнавча робота,

спрямована на прищеплення навичок правильної поведінки в

місцях відпочинку, в лісах, на річках тощо, залучення дітей до при'

родоохоронної діяльності.

Умовами забезпечення наступності у формуванні природничих

знань у першокласників з порушеннями зору є:

• зв'язок програм, методів і форм навчання дитячого садка і

школи;

• врахування школою природничих знань, вмінь і навичок

першокласників, які вони отрималиу у дошкільному закладі; 

• поступовий перехід від навчально'ігрової до навчальної

діяльності;

взаємодії учасників Секція ІІ
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• врахування особливостей зорового сприймання дітей;

• використання різноманітних завдань на впізнання і роз'

різнення об'єктів і явищ природи, порівняння, аналіз, узагальнен'

ня; 

• використання наочності на уроці;

Отже, дуже важливо, щоб у дошкільних закладах, в сім'ї допо'

магали дітям   усвідомлювати, що дитячий садок і школа є ланками

єдиної системи освіти і виховання, а все те, що чекає дитину

у школі, є продовженням того чим займалася, що опанувала вона

з природознавства раніше. Все це можливе за дотримання принци'

пу наступності дошкільної та початкової освіти.

ПАРАМЕТРИ ПОСТАНОВКИ ЖИТТЄВИХ 
ЗАВДАНЬ ОСОБИСТІСТЮ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ

ВНУТРІШНЬОСІМЕЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

О. Г. Цукур,
аспірантка Інституту соціальної та політичної психології 
Науковий керівник: О. М. Кочубейник,
доктор психологічних наук, старший науковий співробітник 
лабораторії соціальної психології особистості

Спираючись на особливості побудови майбутнього у молодому

віці, визначені на основі теоретичного аналізу, та проаналізувавши

різні характеристики міжособистісних відносин, ми окреслили па'

раметри, що описують специфіку постановки життєвих завдань

особистістю залежно від наповненості внутрішньосімейної взаємо'

дії, а саме: 1) пасивність – активність в організації подій майбутнь'

ого; 2) чіткість – розмитість життєвих завдань; 3) самостійність –

підпорядкованість в конструюванні подій власного життя; 4) ре'

зультативність реалізації життєвих планів; 5) емоційне тло розгор'

тання життєвих подій; 6) важливість (необхідність) для себе – для

інших.

Зупинимося більш детально на поясненні параметрів оцінки

реалізації життєвих завдань молодою особистістю:

– пасивність – активність в організації подій майбутнього. До

цього параметру ми віднесли прояв активності для успішної ре'

алізації життєвих завдань, акумулювання зусиль для його здійснен'
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ня. На основі цього показника аналізувалися позиція особистості

стосовно власного майбутнього, усвідомлення набору вимог до са'

мої молодої людини, які можуть утруднювати реалізацію завдання

(потреба у часі, необхідність коштів тощо), готовність докласти зу'

силь для досягнення бажаного;

– чіткість – розмитість життєвих завдань. Характеристику

цього параметру склали ясність того, що необхідно зробити для

реалізації завдання, усвідомлення послідовності покрокового

здійснення запланованого, встановлення часових рамок реалізації

кожного життєвого завдання. Цей показник дає можливість проа'

налізувати чіткість оформленості уявлень про те, як досягти успіху в

реалізації завдань, віддаленість чи наближеність втілення бажаного;

– самостійність – підпорядкованість в конструюванні подій

власного життя. До цього параметру ми віднесли три аспекти, які

визначаються залежно від уявлень особистості про вплив на

реалізацію їхніх життєвих завдань, а саме: окреслення і втілення

завдання залежить від мене самого; окреслення і втілення завдання

залежить від інших; окреслення і втілення завдання залежить від

обставин. На основі цього показника аналізувалося наскільки

життєві обставини впливають на реалізацію завдань, який вплив

здійснюють значимі особистості у житті молодої людини (в першу

чергу члени сім'ї), наскільки постановка життєвих завдань зале'

жить від соціальної бажаності чи очікувань інших, особистість

прагне до реалізації власних життєвих завдань, бо це дасть змогу

прожити життя так як вона цього хоче, відчуває радість і задоволен'

ня від самостійного прийняття рішень;

– результативність реалізації життєвих планів. Цей параметр

охоплює вірогідність реалізації життєвих завдань, ступінь успіш'

ності в досягненні бажаного, оцінку успішності особистості в ос'

танній час. Висновок про результативність робився на основі

аналізу конкретності та зрозумілості завдань, визначеності часових

меж, наявності вже існуючих досягнень, прояву активності по ре'

алізації завдань «вже сьогодні», достатності внутрішніх ресурсів;

– емоційне тло розгортання життєвих подій. Параметр, що

вказує на ставлення особистості до реалізації життєвих завдань,

характеризує емоційне ставлення щодо власного майбутнього. На

основі отриманих даних можна виділити такі настанови: позитивні

(молода людина радіє у випадку успішної реалізації життєвих

завдань, докладає зусиль для реалізації наступних), негативні
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(особистість не впевнена у власних силах, сильно засмучується і не'

задоволена розгортанням життєвих подій), амбівалентні (відчуття

незадоволеності навіть при успішній реалізації життєвих завдань).  

– важливість (необхідність) для себе – для інших. Цей пара'

метр характеризується ступенем важливості реалізації життєвих

завдань для самої особистості. На основі цього показника аналізу'

валися причини, які сприяли постановки того чи іншого життєво'

го завдання. Їх можна об'єднати в такі групи: зацікавленість осо'

бистості в отриманні досвіду, прагнення до відчуття радості та

задоволення, досягнення гармонії у взаємостосунках, задоволення

потреб інших осіб, соціальна бажаність завдання.

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ
ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩОМУ

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Чиханцова О. А.,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
м. Боярка, вул. Білогородська 51, кв. 111, 0679537730, ch�elena@ukr.net

Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно'

орієнтованого навчання, що значно розширює можливості стар'

шокласника у виборі майбутньої професії. Профільне навчання –

вид диференційованого навчання старшокласників відповідно до

їхніх освітніх потреб, зумовлених орієнтацією на майбутню про'

фесію. 

Проблемою формування психологічної готовності старшоклас'

ників до оволодіння іноземними мовами у вищому навчальному

закладі є те, що старшокласники закінчуючи школу не володіють

знаннями з іноземної мови за фахом, а обравши вищий навчальний

заклад та спеціалізацію вони починають вивчати іноземну мову за

фахом. Як показує практика, більшість студентів на спеціальних

факультетах ставляться до іноземної мови не більше як до предме'

та з циклу до обов'язкового вивчення. Для них головним

є профілюючий предмет.

За допомогою усного опитування, нами було встановлено при'

чини, які знижують психологічну готовність студентів перших

курсів до вивчення іноземних мов у ВНЗ. На першому місті знахо'
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дяться обставини побутового характеру, тобто не вистачає часу на

підготовку домашніх завдань, немає бажання навчатися та зай'

нятість іншими справами.

Аналіз мотивів вибору учнями старших класів профілів навчан'

ня показав, що близько 43% керувались при цьому схильністю до

вивчення конкретного циклу предметів. Інші віддавали перевагу

престижності школи, сильному кадровому потенціалу вчителів, на'

поляганню батьків, бажанню бути разом із друзями тощо.

Під час формування комунікативної мотивації необхідно

приділяти увагу роботі студентів із додатковою літературою,

аудіюванню текстів, перегляду фільмів, проведенню зустрічей та

бесід з носіями мови. Беручи участь у різних комунікативних ситу'

аціях професійної спрямованості, студенти відчувають потребу в

іншомовному спілкуванні, виявляють інтерес до вивчення інозем'

ної мови, демонструють здатність усвідомлювати її роль у власному

професійному ставленні.

Вирішення практичних завдань оволодіння іноземною мовою й

врахування мотиваційного аспекту при його вивченні робить мож'

ливим її використання студентами як засобу обміну інформацією,

вираження думок та почуттів, взаємодії зі співрозмовником, тобто

засобу спілкування і дозволяє спрямувати навчання на формування

готовності майбутніх спеціалістів до іноземного спілкування. 

Дослідницька робота показала, що реальні зміни в навчанні

студентів з іноземної мови нефілологічних спеціальностей як засо'

бу спілкування ще не стали загальним надбанням. Вони проходять

спонтанно, неефективно, без врахування нових підходів до вивчен'

ня іноземних мов.

Важливою психолого'педагогічною умовою формування пси'

хологічної готовності особистості до вивчення іноземних мов у

ВНЗ є розвиток емпатії.

Під впливом відчуття емпатії розвиваються комунікативні

уміння і навички особистості. Вони допомагають людині в май'

бутньому і в професійному зростанні. [2, 3]

Отже, однією із складових процесу підготовки студентів до

праці за обраним фахом, прагнення досконало оволодіти спеціаль'

ністю є професійна адаптація до вивчення іноземних мов у ВНЗ.

Професійна адаптація передбачає оволодіння повним обсягом

знань, умінь і навичок за спеціальністю.
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в інклюзивному освітньому середовищі
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У контексті утвердження ідей інклюзивної освіти, спрямованої

на навчання та виховання дітей з функціональними обмеженнями

разом із здоровими дітьми, педагогічно доцільним є використання

в її системі театрально'педагогічних методів та прийомів. 

Залучення дітей з обмеженими функціональними можливостя'

ми до театрально'ігрової діяльності, що містить у собі елементи

фізичного і соціально'психологічного тренінгу, сприяє активізації

розумової діяльності таких дітей, розвиває їхню уяву, творчі

здібності, допомагає моделювати  життєві ситуації, в яких вони заз'

вичай розгублюються, та вчить відповідним поведінковим такти'

кам згідно з цими ситуаціями. Спільна театрально'ігрова діяльність

створює для дітей емоційно сприятливе мікросередовище, підви'

щує соціометричний статус, самооцінку особистості, покращуючи

тим самим соціальне та психологічне самопочуття школярів. 

На нашу думку, особливу роль у системі інклюзивної освіти ма'

ють відігравати різні види мистецької терапії, котрі пов'язані з теат'

ральним мистецтвом (драма'терапія, маско'терапія, лялько'те'

рапія та ін.), сприяючи різнобічному розвитку особистості, при
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цьому допомагаючи компенсувати їй те, що не досягнуте в реально'

му житті, та знімаючи різнобічні психічні напруження. Через дра'

ма'терапію та близькі до неї види мистецької терапії дитина отри'

мує можливість в опосередкованій, пом'якшеній формі пережити й

осмислити болісні для неї події та розпочати звільнятись від стере'

отипів поведінки, що заважають соціокультурній адаптації. Тому

ми підтримуємо думку дослідників, що використання в освітньому

процесі мистецької терапії є уособленням істинно гуманістичного

підходу до особистості дитини, адже дозволяє кожному школяреві

просуватися в розвиткові відповідно до своєї природи [1, 52].

Важливе значення у театрально'ігровій діяльності із залучен'

ням до неї дітей із обмеженими фізичними можливостями відіграє

належний вибір драма'терапевтичного матеріалу – він повинен бу'

ти таким, щоб вселяти віру дітей у наявність у світі добра, правди,

справедливості, у можливість зміни різних життєвих ситуацій із не'

гативних на позитивні, зокрема через зміну себе, своїх поглядів на

навколишній світ, своїх ставлень до інших людей, підводячи, таким

чином, дітей до усвідомлення того, що робота над собою, зміна не'

конструктивних життєвих цінностей на ті, що засновані на мораль'

ності, людяності, дасть можливість заслужити повагу з боку інших,

набути впевненості у власній людській цінності. 

Результативним терапевтичним інструментом у роботі з дітьми

із функціональними обмеженнями разом з їхніми здоровими од'

нолітками може стати ляльковий театр, через який, за допомогою

ляльки, в дітей долається психологічний бар'єр невпевненості,

замкнутості, боязні попасти під образливі, недоброзичливі погляди

ровесників. Слід взяти до уваги те, що, «оживлюючи» ляльку, дити'

на стає активним діячем, яка змушує нерухому ляльку жити, руха'

тися, відчувати та спілкуватися з іншими (все це вона може робити

вільно, рішуче, так, як вважає за потрібне) [2, 328]. А, отже, дитина

відчуває свою силу, здатність переборювати різноманітні перешко'

ди, що трапляються на її життєвому шляху, гальмуючи внутрішній

неспокій, страх перед іншими людьми. 

В інклюзивній освіті доцільно актуалізувати розвивальні та тера'

певтичні можливості маско'терапії, адже вона дає можливість дітям

не тільки розвивати свої творчі здібності, але й повідомляти педаго'

гам та іншим дорослим про свої проблеми і почуття, аналізувати

свої емоції, управляти ними  та певною мірою їх контролювати. 

взаємодії учасників Секція ІІ
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Вважаємо, що використання у системі інклюзивної освіти теат'

рально'педагогічних засобів буде сприяти підвищенню її автори'

тетності та ефективності.
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Люди з моменту свого народження пов'язанні спілкуванням.

Соціальне середовище впливає на них в тій же мірі, що і середови'

ще фізичне. Подібно до того, як це робить фізичне середовище,

суспільство не просто впливає на людей і їх групи, але і примушує

до прийняття певного способу життя, конкретних соціальних уяв'

лень і цінностей, повсякденних норм і правил поведінки, покладає

на них нескінченну кількість обов'язків. Людина для задоволення

своїх потреб повинна вступати у взаємодію з іншими людьми, вхо'

дити в соціальні групи, брати участь у сумісній діяльності. У всіх

сферах свого життя людина зв'язана з іншими людьми безпосе'

редньо чи опосередковано, пасивно чи активно, постійно чи ситу'

ативно вона завжди знаходиться в певній групі.

Композиція групи – це сукупність індивідуальних особливос'

тей членів групи, які є значущими для її характеристики як цілого.

Найбільш часто виділяються і вказуються співвідношення членів

групи з такими особливостями як стать, вік, освіта, національна

приналежність, соціальне становище. Особливо це стосується сту'

дентської групи власне, яку ми й досліджували, намагаючись вия'

вити вплив індивідуально'особистісних особливостей кожного її

представника на зміст та особливості міжособистісної взаємодії.
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На наш погляд потужний соціалізуючий вплив на особистість

студента має саме студентське середовище, особливості студентсь'

кої групи, в яку входить людина, особливості інших референтних

груп як відомо, поведінка людей в групі має свою специфіку

в порівнянні з індивідуальною поведінкою, відбувається як

уніфікація, зростання схожості поведінки членів групи за рахунок

формування та підпорядкування груповим нормам і цінностям на

основі механізму сугестивності, конформізму, підпорядкування

влади, так і зростання можливостей надавати свою відповідь на гру'

пу. У студентській групі відбуваються динамічні процеси структуру'

вання, формування та зміни міжособистісних (емоційних і ділових)

взаємовідносин, розподілу групових ролей і висунення лідерів і т.п.

По зведеним результатам дослідження виявилось, що в групі

досліджуваних (студенти 19'20 років) найбільш розвинутою харак'

терологічною особливістю виявилася демонстративність, що

свідчить про спрямованість бути у центрі уваги. Більшість студентів

змагаються за захоплення, увагу, шанування, співчуття від своїх ко'

лег. Зовнішні прояви емоційності на ділі обертаються відсутністю

глибоких почуттів при значній їх виразності, театральності пережи'

вань, манірності та позерства. В більшості випадків представники

досліджуваної групи мають завжди хороший, навіть злегка підви'

щеним настрій, високий життєвий тонус, нестримну активність,

але без чіткої направленості, присутнє прагнення до лідерства, але

без прийняття відповідальності на себе. Гарне почуття нового

поєднується з нестійкістю інтересів, а товариськість з нерозбір'

ливістю у виборі знайомств. Конформність в даному випадку

свідчить про залежність від зовнішньої оцінки і може стати переш'

кодою до налагодження конструктивних та ефективних відносин

на комунікативному рівні.

Аналіз результатів свідчить, що індивідуальні прояви досить

амбівалентно проявляються у комунікативній взаємодії. Їх нап'

равленість та специфіка обумовлені особистісними прихильнос'

тями до тих чи інших людей, які можуть надати необхідне. За

інших умов комунікативна взаємодія буде зустрічати значні пе'

решкоди і непорозуміння, неможливість поставити себе на місце

іншого та прийняти відповідальність у певних ситуація, де це бу'

де необхідно. Вони важко переносять втрату або відкидання з бо'

ку значущих осіб.

взаємодії учасників Секція ІІ
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Професійні обов'язки у будь'якій сфері праці вимагають від лю'

дини високих моральних якостей. Ці вимоги значно посилюються,

коли йдеться про представників професій, що мають справу з людь'

ми, колективами, з вирішенням соціальних та особистісних проб'

лем. 

Вирішення соціальних проблем суспільства залежить не лише

від державної соціальної політики, діяльності організацій соціаль'

ної сфери та спеціалістів соціальної роботи. Значні можливості що'

до підвищення якості життя в країні, зокрема стосовно найбільш

вразливих верств населення, мають організації, що діють у сфері

бізнесу. Етика бізнесу виникає з потреби в моральному регулюванні

взаємовідносин між людьми у сфері трудової і соціальної діяль'

ності. 

Розрізняють принаймні чотири підходи до проблеми ділової

етики: утилітаризм; теорія справедливості; теорія особистих прав і

свобод; теорія інтеграції соціальних контрактів. 

Витоки  утилітарного підходу до етики сягають XVIII ст. і були

засновані Адамом Смітом, Джеремі Бентамом і Джоном Стюартом

Міллем. Концепція утилітаризму визнає метою не інтереси окремої

особистості або підприємства, а досягнення найбільшої користі для

найбільшого числа людей. 

Наступний підхід заснований на теорії справедливості. Тра'

диційно засновниками цієї теорії вважаються Аристотель і Платон.

У даному разі критеріями етичних рішень є справедливість і

чесність. Це означає, що  бізнесмени повинні встановлювати мак'

симально справедливі правила й неупереджено їх застосовувати.

Під справедливістю розуміється рівномірний розподіл ресурсів,

внеску й прибутку між працівниками, власниками, акціонерами,

партнерами та іншими зацікавленими сторонами.
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Теорія особистих прав і свобод заснована на повазі й захисті

індивідуальних свобод і привілеїв, включаючи право людини на

особисте життя, свободу совісті, свободу слова, а також не'

обхідність захисту прав працівників, коли вони заявляють про по'

рушення законодавства їхніми роботодавцями.

Принципи гідності, поваги й незалежності з давніх часів стверд'

жуються в головних світових релігіях і етичних системах. Знайшли

вони своє відображення й у працях таких філософів, як Гоббс,

Локк, Кант.

Теорія інтеграції соціальних контрактів припускає об'єднання

емпіричного і нормативного підходів до ділової етики. Цей погляд

на етику ґрунтується на інтеграції двох «контрактів» – загального

соціального контракту, що укладається між суб'єктами еко'

номічних відносин щодо основних правил ведення бізнесу, і більш

конкретизованого контракту, що укладається між конкретними

представниками місцевої спільноти щодо прийнятних способів по'

водження. 

Проведені дослідження показали, що більшість менеджерів у

своїй професійній діяльності дотримуються утилітаризму, оскільки

ця теорія відмінно узгоджується з такими бізнес'цілями, як ефек'

тивність, продуктивність і максимізація прибутку. Натомість

внаслідок надзвичайної мінливості сучасного навколишнього

соціально'економічного середовища бізнесу згодом прийдеться

відмовитися від такого підходу. Тенденції все більшого прагнення

суспільства до захисту прав людини, соціальної справедливості й

високих стандартів життя спонукають менеджерів керуватись етич'

ними стандартами, що базуються на неутилітарних критеріях і ви'

являти активність у сфері соціальної відповідальності. 

Система етичних цінностей усе більше впливає на прийняття

рішень при вирішенні моральних проблемних ситуацій. Справа в

тому, що управлінські рішення приймаються з урахуванням таких

складних критеріїв, як захист прав людини, соціальна справед'

ливість і стандарти місцевого співтовариства, а, отже, вони

пов'язані зі значно більшою неоднозначністю, ніж при викорис'

танні утилітарних критеріїв, таких як вплив цих рішень на еко'

номічну ефективність і рентабельність організації. 
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ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЙ
МАНІПУЛЯЦІЇ ВЛАСНИМ ЗДОРОВ'ЯМ 

УЧНЯМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ТА ЇХ БАТЬКАМИ

Шульга В. О.,
студентка 6 курсу, спеціальність психологія, 
Київский національний лінгвістичний університет
Науковий керівник: д. психол.н., професор Бондаренко О. Ф.

Сучасне суспільство висуває підвищені вимоги до рівня освіче'

ності дітей шкільного віку стосовно різних типів захворювань та їх

основних симптомів, що розширює можливості дітей маніпулюва'

ти станом власного здоров'я.  Це, в свою чергу, спонукає  батьків до

формування нових психологічних запитів щодо проведення ко'

рекційних занять у школі задля роз'яснення  негативних наслідків,

які можуть виникати від маніпуляції своїм здоров'ям.

Основними джерелами, які «вчать» дітей маніпулятивним стра'

тегіям поведінки, в тому числі і власним здоров'ям, – є сучасні

мультфільми та телевізійні реклами.  

Розглядаючи питання про маніпуляцію учнем станом власного

здоров'я, необхідно звертати увагу на  історію дитинства. Наприк'

лад, якщо батьки залучалися до брехні, використовуючи для цього

стан свого здоров'я або здоров'я дитини (наприклад, щоб не піти на

роботу), то дитина могла дану стратегію поведінки запам'ятати та

використовувати у власних цілях, спочатку, щоб поступились

місцем, не відвідувати садочок, не їсти супу та інше, згодом якість

потреб в маніпулуванні своїм здоров'ям зростає.

Проблему використання стратегій маніпуляції варто розглядати

не лише зі сторони здорової дитини, але й зі сторони дітей з певни'

ми вадами здоров'я, соматичними захворюваннями. Так, наприк'

лад, у дитини з ДЦП перед написанням контрольної роботи почи'

нають тремтіти руки, вона починає нервуватися, в неї може

підвищитися температура та ін. Вчителю ні в якому разі не можна

ігнорувати симптоми даного школяра та, тим більше, маніпулюва'

ти ними та зневажати. Першочерговим завданням викладача пос'

тає врахування усіх індивідуальних особливостей дитини з її хворо'

бою та симптомами. Необхідно підготувати такого школяра до

написання контрольної роботи, дати настанову, що будь'який ре'
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зультат є гарним та допомагає людині набиратися досвіду, ставати

ще кращою. 

Прикрим фактом залишається і те, що самі батьки можуть до'

сить часто маніпулювати дитиною з певними вадами здоров'я. Це

можна пояснити на прикладах, і коли батьки залишають свою ди'

тину в інвалідному візочку на вулиці аби вона просила милостиню,

і коли вони неодноразово дають дитині настанову, що якщо вона в

школі буде давити на жалість, то вчителі змилуються та поставлять

хороші оцінки. Часто діти з певними вадами здоров'я постають для

батьків головним джерелом для отримання гарного житла та дер'

жавних коштів.  

Однак, іноді батьки можуть і не помічати як маніпулюють здо'

ров'ям власної дитини. Найчастіше ними використовуються нас'

тупні прийоми маніпуляції: шантаж (якщо не з'їси цю кашу – бу'

деш слабеньким та захворієш); підкуп (якщо не зробиш уроки, я

розповім батькові як ти з температурою пішов грати у футбол); уяв'

на втома (я тобі потім допоможу зробити математику, тим паче в те'

бе трохи голова болить, та ін.).

У використанні дітьми різних стратегій маніпуляції вчені виок'

ремлюють як позитивні, так і негативні сторони: до перших ми мо'

жемо віднести прагнення дитини відстоювати власні інтереси, а до

других – неможливість вирішувати ті чи інші питання «диплома'

тично», роз'яснивши та довівши свою власну позицію. Маніпулю'

ючи станом свого здоров'ям, діти часто намагаються звернути на

себе увагу батьків. Якщо вони не помічають легких нехтувань дити'

ною власним здоров'ям, остання залучається до більш складних.

Дитина може робити речі, які є загрозливими для власного здоров'я

(залізти на підвіконня) лише для того, щоб мати весь час проводи'

ла з нею та нікуди не відходила. Батькам необхідно відучувати своє

дитя нехтувати здоров'ям. Для того, щоб навчити дитину повідом'

ляти про свої потреби та наміри не вдаючись до засобів маніпуляції,

необхідно запропонувати бажану річ, назвати її своїм іменем та за'

лишити дитину на деякий час наодинці.

Найбільш часто вживаними стратегіями маніпуляції, які вико'

ристовує дитина задля задоволення своїх потреб, є наступні: оче'

видна брехня (наприклад, дитина просить гроші щоб купити

вітаміни, а насправді купляє собі спиртні напої); гнів (дитина демо'

нструє гнів поки батьки не підуть на поступки); залякування (нап'

риклад, використання наступного виразу: «Якщо ти зараз не
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підійдеш, я почну нервуватися і в мене заболить голова!»), та ін.

Шкідливі звички сучасних підлітків (куріння, вживання спиртних

напоїв) є причиною нехтування власним здоров'ям. Дані звички

виступають на першому місці у дітей підліткового віку.

В основі маніпуляції дітьми власним здоров'ям лежить відірва'

не від реальності ілюзійно'компенсаторне задоволення потреб,

тобто відсутність бачення інших можливостей у відстоюванні влас'

них інтересів. 

ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ  З ПРОБЛЕМАМИ АУТИЗМУ

Ягнич Л. А., 
студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 
Рівненського інституту 
Науковий керівник: Михайлова Л. І., к.пед.н., доцент

Протягом останніх років спеціалісти різного профілю зверта'

ють увагу на розлади аутичного спектру у дітей, що пов'язано із рос'

том поширення такого роду порушень. Актуальність проблеми ди'

тячого аутизму обумовлена не тільки високою частотою патології,

але й високим відсотком інвалідності дітей. Причиною є

відсутність вчасної лікувально'корекційної роботи серед хворих і,

як наслідок – соціальна дезадаптація дітей з аутизмом.

Проблему аутизму дітей досліджують як зарубіжні, так і вітчиз'

няні науковці (О. Доленко, І. Марценковський, К. Островська, О.

Романчук, Г. Смоляр, В. Тарасун, Г. Хворова, А. Чуприков, Д.

Шульженко, Т. Скрипник), які акумулюють світовий досвід вив'

чення аутизму і докладають зусиль до розробки шляхів допомоги

аутичним дітям. 

Тенденції, які домінують у сучасній українській спеціальній

освіті (І. Бех, В. Бондар, В. Засенко, А. Колупаєва, С. Конопляста,

С. Максименко, Н. Жигайло, С. Миронова, В. Синьов, Є. Синьо'

ва, В. Тарасун, А. Шевцов, М. Шеремет, Л. Фомічова, О. Хохліна та

ін.), є підґрунтям для розвитку інноваційних організаційних форм,

змісту, технологій навчання та виховання аутичних дітей. 

У 1912 році швейцарський психіатр Ю. Блойлер вперше засто'

сував термін «аутизм» в одному з англійських медичних журналів.

Під аутизмом він мав на увазі труднощі, що виникають у хворих на

шизофренію при спілкуванні з іншими людьми.
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Ранній дитячий аутизм як самостійна клінічна одиниця вперше

описано в 1943 р. Л. Каннером в праці «Аутистичні порушення

емоційного контакту». Вчений в своїй праці визначив ряд ознак,

характерних для всіх аутистів [2].

Нині деякі фахівці вважають, що аутизм – це не хвороба, а

симптоматика, яку назвали одним словом і природа цього явища

понині не вивчена.

В Україні на сьогодні існує проблема соціальної поінформова'

ності суспільства про наявність окремої групи дітей, яких внаслідок

певних ознак їхнього психічного розвитку і поведінки зараховують

до категорії неконтактних, невихованих, «дивних» та агресивних. 

Соціальна допомога батькам аутичних дітей не відповідає ре'

аліям життя: на якісне і вчасне обстеження, діагностування, сис'

темну педагогічну допомогу відсутні продуктивні пропозиції з боку

державної психолого'педагогічної науки та практики. Зіткнувшись

із надзвичайно важкою симптоматикою хвороби, сім'я ізолюється

внаслідок нерозуміння, неприйняття з боку суспільства і небажан'

ня допомогти. 

Важливою умовою допомоги батькам аутичних дітей є

взаємодія між батьками та фахівцями – корекційними педагогами

та психологами, які виконують, окрім класичних (аналітичну, діаг'

ностико'прогностичну, освітню, корекційну, консультативну) й

спеціальні (психотерапевтичну, супервізійну, інклюзивну) функції.

З метою інтеграції дітей'аутистів, використовуючи методи та

форми роботи з відповідною групою, вчені пропонують здобувати

освіту цим дітям у загальноосвітніх навчальних закладах у формі

інклюзивної освіти, у спеціальних загальноосвітніх закладах для

дітей із розумовими, мовленнєвими порушеннями, у державних

або недержавних освітньо'реабілітаційних установах.

Висновки з даного дослідження.
Усвідомлюючи проблему, яка існує не тільки для батьків «хво'

рої» дитини, а й усього суспільства, вчені наполегливо розробляють

методики, пропонують відкривати спеціальні школи, благодійні

фонди, навчати фахівців для роботи з дітьми з аутизмом.
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МЕХАНІЗМ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
СТУДЕНТА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

Якименко Андрій Анатолійович,
Кафедра правознавства ХІСТ Університету «Україна»
29009, Україна, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 2 А
Е�mail: yakimenko76@ukr.net

Проблема професійного самовизначення постає сьогодні перед

багатьма людьми: старшокласниками, випускниками шкіл, а також

спеціалістами, що стоять перед необхідністю оволодіння іншою

професією або змушені шукати нову роботу тощо. Усі вони мають

усвідомлювати важливість проблеми своєчасного виявлення за'

датків і розвитку здібностей, проблеми вибору життєвого шляху

відповідно до можливостей особистості.

Щоб знайти себе і правильно визначити своє місце в житті,

кожна людина має відповісти на такі запитання: «Які мої спромож'

ності?»; «Які фахівці більш потрібні суспільству, що воно чекає від

мене?»; «В якій сфері діяльності я зможу найповніше розкрити

себе?».

Ці запитання є взаємопов'язаними: чим більше мрії, нахили,

здібності і якості особистості «вписуються» у справу, якій людина

вирішила служити, тим більшу користь для суспільства вона зможе

принести на своєму робочому місці [1].

Психолог Є. О. Климов виділив п'ять основних типів професій

за принципом ставлення людини до різних об'єктів оточуючого

світу: «людина – людина», «людина – техніка», «людина – приро'

да», «людина – знакова система», «людина – художній образ» [2].

Зрозуміло, людина за своїми схильностями і здібностями може

мати передумови не до однієї, а до декількох професій. У такому

випадку треба вибирати між ними. Набагато складніше прийняти

рішення, коли з'ясовується, що до професії, яка дуже подобається,

у людини даних обмаль. Тоді слід або переключитися на щось інше,

більш'менш близьке, або пригадати про компенсацію – влас'

тивість психіки людини, яка полягає у перебудові функцій ор'

ганізму, порушених або втрачених внаслідок перенесеного захво'

рювання чи травматичних ушкоджень [3].

Студентські роки надають широкий простір для оволодіння

знаннями, уміннями й навичками, необхідними для обраної про'
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фесії. Крім обов'язкових регулярних занять під керівництвом вик'

ладачів молоді люди повинні здійснювати самостійний пошук й ви'

користання навчальної та наукової інформації, знаходити час для

занять спортом, відпочинку тощо.

Для реалізації цих завдань студентам необхідний досить висо'

кий рівень загального інтелектуального розвитку, зокрема сприй'

мання, уяви, пам'яті, мислення, уваги, ерудованості, широти пізна'

вальних інтересів тощо. Деяке зниження цього рівня може бути

компенсоване за рахунок підвищеної мотивації або працездатності,

посидючості, ретельності й акуратності у навчанні. Саме тому, оби'

раючи майбутню професію, абітурієнти мають враховувати

відмінності, що існують у структурі спеціальних здібностей [4].

Успішне навчання на гуманітарних факультетах можливе за

умови наявності у людини яскраво вираженого вербального типу

інтелекту і високо розвиненого абстрактного мислення. Провідні

компоненти в структурі здібностей бажаючих оволодіти гуманітар'

ними професіями – широта пізнавальних інтересів, ерудованість,

добре володіння мовою, багатий словниковий запас, уміння пра'

вильно його використовувати.

Зрозуміло, що навіть визначні задатки не в змозі забезпечити

високі досягнення в оволодінні обраною спеціальністю. Тільки са'

мостійний, працелюбний, організований студент, який вміє плану'

вати свій час, буде в змозі реалізувати свої потенційні здібності і до'

сягти їх максимального розвитку у професійній діяльності [5].

Отже, до механізмів професійного самовизначення студента

належать такі внутрішньо детерміновані процеси: рефлексія про'

фесійного «Я», цілепокладання в учбово'професійній та майбутній

професійній діяльностях та саморегуляція поведінки в учбово'про'

фесійній діяльності на основі програми учбово'професійних дій. 

Активізація названих механізмів відбувається в умовах цілесп'

рямованих педагогічних впливів на студента, тобто в процесі оп'

тимізації розвитку професійного самовизначення. Кожен з ме'

ханізмів сприяє інтеграції змісту професійного самовизначення у

відповідних особистісних компонентах. Зокрема, рефлексія про'

фесійного «Я» інтегрує образ ідеального «Я» з образом реального

«Я» у змістовому компоненті, цілепокладання сприяє формуванню

професійного плану, в якому цінність мета узгоджується з найб'

лижчими цілями у ціннісно'цільовому компоненті. Саморегуляція

поведінки в учбово'професійній діяльності узгоджує змістовий та

взаємодії учасників Секція ІІ
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ціннісно�цільовий компоненти на рівні програми учбово�про�

фесійних дій щодо реального втілення професійного плану та до�

сягнення образу ідеального «Я». Даний механізм інтегрує студента

в регулятивно�поведінковому компоненті професійного самовиз�

начення. 
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ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ СПІЛКУВАННЯ
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ

ЗОРУ ТА ІНТЕЛЕКТУ

Бабич Наталія Миколаївна,
аспірант Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Спілкування є невід'ємним аспектом існування людини, важ�

ливою передумовою формування її як соціальної істоти, взаємодії з

різноманітними спільнотами, а також необхідною умовою існуван�

ня суспільства. У процесі спілкування відбувається інтелектуальна

та емоційно�чуттєва взаємодія індивідів, досягається єдність і зла�
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годженість їх дій, що зумовлює формування спільних настроїв і

поглядів, взаєморозуміння. Вони необхідні в колективній діяль�

ності, оскільки становлять культурно�комунікативну основу

соціального життя суспільства. Спілкування є явищем соціальним,

його природа виявляється в соціумі. У результаті спілкування

реалізуються певні контакти, міжособистісні відносини, здійснюєть�

ся об'єднання (розмежування) людей, виробляються правила і нор�

ми поведінки, що є актуальним саме для дітей дошкільного віку.

Мовленнєве спілкування є одним із перших видів діяльності,

яким дитина оволодіває в онтогенезі; воно є універсальною умовою

розвитку особистості в період дошкільного дитинства. Проблеми

розвитку спілкування дошкільників не є новою. Як свідчить аналіз

спеціальної літератури, вона досліджувалася класиками наукової

думки і сучасними науковцями в різних аспектах: психологічному

(Л. С. Виготський, Г. М. Леушина, О. Р. Лурія, Т. О. Піроженко,

С. Л. Рубінштейн, М. І. Лісіна, Д. Б. Ельконін, І. О. Синиця та

ін.); філософському та соціологічному (М. С. Каган, І. С. Кон,

Б. Д. Паригін) та  ін.  

Базовий компонент дошкільної освіти визначає кінцевою

метою мовленнєвого розвитку випускника дошкільного закладу

сформованість у нього комунікативної компетенції. Мовленнєвий

розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого

вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається

соціалізація дитини. Саме соціалізація дітей старшого дошкільного

віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку є акту�

альною в сучасному світі.

Діти з обмеженими психофізичними можливостями життє�

діяльності являють особливу категорію дітей, що спричиняла завж�

ди багато практичних проблем, але ще більших зусиль потребують

діти з комплексними порушеннями, бо поєднання дефектів спот�

ворює розвиток таких дітей значно більшою мірою ніж дітей інших

категорій в цілому. Саме в цих випадках , коли дефект зору обтяже�

ний різноманітними супутніми порушеннями та неадекватними

соціально�педагогічними вимогами до дитини, може виникнути

комунікативна напруженість, яка деформує міжособистісні стосун�

ки, викликаючи високу тривожність, аутичність та своєрідні по�

ведінкові розлади (М. І. Земцова, О. М. Стерніна, О. Г. Литвак).

Тому проведення своєчасної педагогічної корекції та профілактич�

взаємодії учасників Секція ІІ
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ної роботи зі старшими дошкільниками зі складним дефектом в

умовах спеціальних дитячих закладів є важливим тифлопеда�

гогічним завданням (О. Г. Литвак, Л. І. Солнцева, Т. П. Свиридюк),

що й зумовлює важливість пошуку ефективних шляхів впливу на

розвиток дитини відповідно до специфіки дошкільного віку.

Досліджуючи цю проблему, ми дійшли висновку, що з метою

подолання і запобігання труднощів у спілкуванні розумово відста�

лих дітей з порушеннями зору в соціумі, необхідне активне педа�

гогічне втручання в процес розвитку комунікативно�мовленнєвих

навичок. Навчальна діяльність передбачає інтегроване викорис�

тання  всіх засобів комунікації, але мовлення є найбільш доступним

її різновидом, який активно організує перцептивний і соціальний

досвід дітей з порушеннями зору та інтелекту. Педагогічний вплив

має бути спрямований на формування мовлення шляхом акти�

візації всіх збережених аналізаторів. Це сприятиме активізації їх ро�

зумової діяльності, яка впливає на весь хід психічного розвитку ди�

тини. 

На сьогодні у педагогічній літературі не висвітлено питання пе�

дагогічної корекції спілкування дітей даної категорії. Відсутність

систематичного підходу до вирішення даної проблеми, обумовили

актуальність даного питання.

МОТИВАЦІЯ ТА МОТИВИ ВИБОРА ПРОФЕСІЇ 
ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СТУДЕНТІВ

Кривошей Ю. А.,
V курс, група ПЛ�51, спеціальність «Психологія»
інститут соціальних технологій
тел. (093) 745 15  90
Науковий керівник: ст. викладач Г. В. Іваннікова

Актуальність даної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день

та з кожним роком мотивація учбової діяльності студентів має

«динамічний» характер, а саме рівня зниження успішності в

учбової діяльності, зниження рівня інтересу.
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Метою нашого дослідження було виявити спонукальні мотиви,

щодо вибору професії відносно певного типу особистості та рівня

навчальної діяльності. Гіпотеза дослідження полягала в тому, чим

вищою, значимою та свідомою є внутрішні мотиви студента, щодо

вибора професії, тим рівень учбової діяльності вище.

Навчальна мотивація, як і будь'який її вид, системна. Вона ха'

рактеризується спрямованістю, стійкістю і динамічністю [1]. В ці'

лому мотивація постає як складне психологічне утворення, яке

поєднує усвідомлювані та не усвідомлювані індивідом потяги, спо'

нуки та очікування в процесі формування індивідуального способу

діяння у світі через засвоєння та продуктивну реконструкцію

загальнолюдського досвіду в пізнанні та перетворенні світу [2].

В процесі навчання тип мотивації змінюється. На зміну мотивації

впливають різні причини: нові установки студента (наприклад,

прагнення обходити або подолати труднощі), тривалі вдачі або нев'

дачі в процесі навчальних занять, вибір життєвого шляху, ціннісні

орієнтації тощо.[4]

При проведенні дослідження вибірка складала 28 студентів

Університету «Україна», 3'го курсу, спеціальність психологія. Ро'

зуміючи той факт, що нам необхідно класифікувати студентів за

певними особливостями особистості для досягнення певної мети,

а саме розуміння мотивів учбової діяльності в цьому допомогла

методика вивчення акцентуації особистості К. Леонгарда (мо'

дифікація С. Шмішека) та цільова методика для діагностики учбо'

вої мотивації студентів (А. А. Реан і В. А. Якунін, модифікація

Н. Ц. Бадмаєвой) [3], також було взято до уваги рівень оцінювання

знань. За отриманими даними в нашому дослідженні  ми виявили,

що кожному типу особистості властивий певний вид мотивації,

а саме: Демонстративний тип – мотив престижу; Застряючий тип
– мотив уникнення  (невдач і т.д). Педантичний тип – професійні

мотиви та соціальні; Збудливий тип – комунікативні мотиви; Гіпер*
тимний тип – мотиви творчої самореалізації та комунікативні мо'

тиви; Дистимічний тип – мотив престижу; Тривожно*боязливий тип
– мотив уникнення (невдач і т.д.); Афектно*екзальтований тип –

учбово'пізнавальні мотиви та соціальні мотиви; Емотивний тип –

учбово'пізнавальні мотиви та соціальні мотиви; Циклотимний тип
– професійні мотиви та комунікативні мотиви. 

Отже, успішність учбової діяльності напряму корелює з моти'

вом вибора професії, тому чим вищою, свідомою є внутрішні моти'

взаємодії учасників Секція ІІ
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ви (особистісна значимість професії, комунікативні мотиви, моти'

ви творчої самореалізації, учбово'пізнавальні, соціальні, про'

фесійні мотиви) щодо опанування професією, тим рівень учбової

діяльності набагато вище, про це свідчить рівень оцінювання знань

студентів: вище середнього та високій (виходячи з об'єктивних,

представлених оцінок студентів.)
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ: РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Литовченко Олена Віталіївна,
к.пед.н, Інститут соціальних технологій, Університет «Україна»,

На сучасному етапі суспільного розвитку необхідно констатува'

ти зміну ставлення громадськості до людей з особливими потреба'

ми, що зумовило зміну старої парадигми «повноцінна більшість –

неповноцінна меншість» на  нову – «єдине суспільство, що вклю'

чає людей з різними проблемами» [2, c. 201]. У такому контексті

важливо акцентувати на впровадженні інклюзивної моделі освіти  в

Україні, що зумовлює створення нормативної бази, дотримання

відповідних організаційно'педагогічних та методичних умов щодо

забезпечення рівних прав здобуття освіти дітьми з особливими пот'

ребами.

Позашкільна освіта завдяки власним специфічним характерис'

тикам є однією з найбільш мобільних ланок у загальній системі

освіти України; відповідно позашкільні навчальні заклади реалізу'

– 262 –

Секція ІІ Соціально�психологічні проблеми  
навчального процесу 



– 263 –

ють актуальні, такі що відповідають сучасним соціально'освітнім

тенденціям, напрями роботи з дітьми та молоддю, зокрема з дітьми,

що мають психофізичні порушення. 

В Україні діє широка мережа позашкільних навчальних закладів

різних типів та форм власності. За даними Міністерства освіти і на'

уки, молоді та спорту України станом на 1 січня 2011 р. у системі

освіти діяли 1496 державних та комунальних позашкільних нав'

чальних закладів та 638 дитячо'юнацьких спортивних шкіл. Ці зак'

лади відвідують понад 1,5 млн. дітей, що складає близько 37,5% від

загальної кількості дітей шкільного віку. Значну увагу колективи

позашкільних навчальних закладів надають роботі з дітьми соціаль'

но незахищених категорій; до навчально'виховної, організаційно'

масової діяльності залучаються діти «групи ризику», діти та молодь

з психофізичними порушеннями.

Необхідно зазначити, що позашкільні навчальні заклади, які

разом із іншими установами і організаціями складають систему по'

зашкільної освіти України, в історичному контексті і на сучасному

етапі насамперед розглядаються як інститути соціального вихован'

ня; установи, які створюють найбільш сприятливі умови для пози'

тивної соціалізації дітей та молоді. 

Законом України «Про позашкільну освіту» серед напрямів

позашкільної освіти визначено соціально'реабілітаційний напрям,

творчі об'єднання якого передбачають створення умов для навчан'

ня, виховання, соціалізації, соціальної реабілітації дітей та учнівсь'

кої молоді з особливими потребами, учнівської молоді з девіантною

поведінкою. При цьому мета соціальної реабілітації розглядається

не як повернення до певної вихідної точки (що стосовно дітей з

особливими потребами некоректно), але як розширення адаптив'

них можливостей дитини, здатності бути адекватним до нових

умов, спілкуватися з однолітками, самореалізуватися.

Прикладів такої діяльності можливо наводити багато. Зокрема,

у Дитячому оздоровчо'екологічного центрі Оболонського району

м. Києва створено і апробовано комплексну навчальну програму

«Шляхи соціалізації дітей та молоді з особливими потребами».

Програму розраховано на учнів з інвалідністю, передбачено інтег'

рацію учнівської молоді з особливими потребами в звичайні гуртки

позашкільного закладу, таким чином, в основі програми покладено

принципи інклюзивного навчання.

взаємодії учасників Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі
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кандидат психологічних наук, доцент

В багатьох теоретичних та прикладних дослідження конста'

тується той факт, що хронічне захворювання, вроджена вада

асоціюються з почуттям безпорадності, неповноцінності, обме'

женістю варіантів вибору, які переживає людина, що страждає на

певну недугу. 

Однак, приклади тих осіб з обмеженими функціональними

можливостями, які змогли не лише засвідчити власну адапто'

ваність в соціальному середовищі, але й досягнути видатних ре'

зультатів в професійній діяльності, звертає увагу дослідників на

проблему розвитку особистісного потенціалу таких людей. 

Особистісний потенціал, згідно Д.О.Лєонтьєва, – це комплекс

психологічних особливостей та структур, які відповідають за

успішність саморегуляції особистості, котра, в свою чергу, прояв'

ляється як здатність корегувати власні дії, відповідно до уявлення

про бажаний кінцевий результат діяльності [1]. 

Особистісний потенціал людини з обмеженими функціональ'

ними можливостями – це внутрішня умова, що опосередковує

сприйняття самого себе, фізичного та соціального середовища з

усіма його задачами та труднощами їх розв'язання. Його специфіка

обумовлює те, чи буде інвалідність сприйматися як трагедія (проб'

лема), чи як центр, навколо якого вибудовується життя. В першому

випадку все закінчується «синдромом набутої безпорадності»

(М.Селігман), а в другому – перетворенням слабкості в силу і осо'

бистісним ростом (Д.О.Лєонтьєв). 
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Питання особливостей структури цього потенціалу залишаєть�

ся в психологічній науці актуальним. Нам видається, що його цент�

ральною складовою є почуття самоефективності – переживання

власної компетентності та ефективності, що спонукає людину бути

більш наполегливою, зменшує рівень тривожності, збільшує ефек�

тивність навчання та реабілітаційних заходів.

Для збільшення ефективності освітніх, виховних та лікувальних

заходів, спрямованих на розвиток адаптаційних можливостей осіб,

які страждають на різноманітні хронічні захворювання, важливо

створювати умови, що забезпечать усвідомлення ними того, що по�

зитивні зміни з'явилися в результаті їх власних зусиль.

Формуванню цього життєво важливого утворення потрібно

сприяти з ранніх років життя дитини через забезпечення в сім'ї та

навчально�виховних закладах наступних умов:

– включення дитини в різноманітні види діяльності, в тому

числі і разом з однолітками (принцип розвитку в діяльності); 

– підтримка і заохочення дитини в її спробах долати труд�

нощі;

– постановка перед дитиною реальних завдань, після вирі�

шення яких слід вказувати на те, що в досягнутих результатах є

наслідком докладених нею зусиль; 

– поєднання доброзичливої підтримки з вимогливістю; 

– створення можливостей для обговорення з дитиною її

успіхів та невдач, труднощів, можливих варіантів розв'язання проб�

лем, з якими вона зіткнулася в діяльності чи спілкуванні.

Вказані умови сприятимуть формуванню не лише почуття са�

моефективності, але й власної гідності, цінності, що обумовлюють

успішність особистості у взаємодії з іншими людьми, є одним із

способів усвідомлення відповідальності перед собою як осо�

бистістю, а в контексті міжособистісної взаємодії сприяє повазі

партнерів по спілкуванню, визнанню за собою певних прав, мож�

ливостей та обов'язків.

ЛІТЕРАТУРА

1. Леонтьев Д.А., Александрова Л.А. Вызов инвалидности: от проблемы

к задаче // Четвертая Всероссийская научно�практическая конференция

по экзистенциальной психологии: материалы сообщ., 4�5 мая 2010 г. / под

ред. Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2010. – С. 114�120. 

взаємодії учасників Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



СЕКЦІЯ ІІI

МЕДИЧНА, ФІЗИЧНА, СПОРТИВНА

І ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОСКОПІЧНОГО  ОБСТЕЖЕННЯ
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕЛІКОБАКТЕРІОЗ 

З ВАДАМИ  СЛУХУ

Авраменко А. О.,
ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», 
тел. 0976371807, e�mail:  aaahelic@mksat.net

Хронічний гелікобактеріоз – одне із розповсюджених захворю'

вань у світі: обсіменіння гелікобактерною інфекцією сягає 60%

всього світового населення. Гелікобактерна інфекція (НР) є чинни'

ком таких захворювань, як хронічний атрофічний гастрит, виразко'

ва хвороба дванадцятипалої кишки і шлунку, рак шлунку, тому

своєчасна діагностика і  лікування цієї інфекції має велике соціаль'

но – економічне значення [1]. 

Найпоширенішою причиною інвалідності є втрата слуху. У

світі, за даними ВООЗ, налічується 124,2 млн. глухих [2]. Така

інвалідність погіршує процес спілкування з людьми без цих вад, що

сприяє психоемоційній напрузі у стосунках і  негативно впливає в

подальшому на імунну систему хворих, зниження рівня якої прово'

кує загострення хронічного гелікобактеріозу [1]. 

При обстеженні таких хворих також виникають труднощі, особ'

ливо при проведенні ендоскопічного обстеження, тому що, згідно з

вимог санстанції і дезстанції, лікар повинен працювати у масці, що

не дає змогу хворим «читати» слова команд лікаря з губ. Таке стано'

вище справ  потребує особливого підходу до вирішення цієї проб'

леми і може бути вирішено наступним чином:

1. Супровід цих хворих інструкторами, які проводять сурдопе'

реклад команд лікаря під час проведення ендоскопічного обсте'

ження.
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2. При відсутності інструктора – підготовка хворого перед про'

веденням ендоскопічного обстеження шляхом домовленості

відносно команд – жестів з боку лікаря:

а) жест'запрошення  у напрямку кушетки  – «лягти на кушет'

ку»;

б) вказівка на праву руку хворого, на край кушетки і жест рукою

(швидке і міцне стискання пальців) – «міцно триматися за край ку'

шетки»;

в) вказівка на рот і жест рукою (к роту – від роту)  – «дихати

тільки ротом»;

г) при подачі мундштука хворому і жест рукою коло рота лікаря

(швидке і міцне стискання пальців) – «міцно тримати мундштук

зубами»;

д) при проведенні ендоскопії жест рукою лікаря «вперед» –

«ковток».

Таким чином, проведення попередньої підготовки хворих з ва'

дами  слуху допомагає успішно проводити ендоскопічне обстежен'

ня і своєчасно виявляти патологію верхніх відділів шлунково'киш'

кового тракту. 
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РЕГУЛЯЦІЯ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ СПОРТСМЕНІВ
ІЗ ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

Бабич Н. Л.,
к.фіз.вих., кафедра фізичного виховання, спорту та здоров'я людини

Полтавський національний технічний університет

Дослідження спортивних психологів (В.І.Воронова та ін.) дово'

дять, що емоції впливають на якість виконання спортивних вправ,

результати спортивної діяльності. Аналіз наукової літератури

свідчить, що позитивний і негативний результати участі у змаган'

нях можуть призвести до абсолютно протилежних переживань, по

різному впливатимуть на вольову активність спортсмена в подаль'

шій змагальній і навчально'тренувальній діяльності. Педагогічне

спостереження, що проводилося під час змагань із плавання,



показало, що плавцям з інтелектуальною недостатністю часто при'

таманна бурхлива реакція на поразку, яка супроводжується скарга'

ми на сильний головний біль і прискорене серцебиття, надмірним

емоційним збудженням, неконтрольованими емоційними діями,

небажанням продовжувати займатися спортом, ворожістю. Зважа'

ючи на нестійкість емоцій, притаманну таким спортсменам, нега'

тивні бурхливі психосоматичні реакції на поразку призводять до

швидкого виснаження коркових процесів, що зумовлює виникнен'

ня охоронного гальмування (І. П. Павлов). У такому стані спор'

тсмени перестають реагувати на будь'які подразники, відмовля'

ються від їжі та знаходяться у стані напівсну, що може тривати

декілька діб. У подальшому це негативно позначається на їхніх і без

того обмежених інтелектуальних потенціях і здатності до виконан'

ня будь'якого виду інтелектуальної діяльності, включаючи спор'

тивну. 

З метою попередження прояву зазначених негативних психосо'

матичних реакцій нами запропоновано застосування педагогічного

прийому програвання складних тривожних ситуацій, що спрямова'

ний на формування максимально можливої оптимальної реакції на

ситуації «успіх», «неуспіх». Суть цього педагогічного прийому по'

лягала у штучному створенні успішного та неуспішного поєдинків

з більш сильним чи слабшим суперником, спостереженням,

оцінкою й аналізом емоційної реакції. У змодельованих ситуаціях

відбувалося формування в плавців навичок адекватного реагуван'

ня, самоконтролю та стриманості. Обов'язковою умовою було про'

ведення спільного обговорення зі спортсменом помилок з акцен'

том на успіх і спробами самостійного виправленням цих помилок.

Корекція рівня емоційного стану плавців при наближенні основ'

них стартів здійснюється засобами регулювання тренувального на'

вантаження у дні, що передують змаганням, і проведенням

спеціальних розминок у залежності від рівня емоційного збуджен'

ня кожного спортсмена. Розминка плавців включає виконання

вправ на суші та у воді. 

З метою зниження рівня емоційного збудження плавців із вада'

ми розумового розвитку ми пропонуємо наступний зміст розминки

у воді: 200 м комплексне плавання, 200 м вільним стилем; 4'25 на

ногах, швидкість 90 – 100%; 100 м основним способом рівномірно,

вільно; 4'25 м на руках (швидкість 90'100 %); 100 м основним спо'

собом (25 м вправами + 25 м з прискоренням); 100 м вільно з доп'
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ливанням; 4'15 м основним способом швидко (два повторення зі

старту, два – з повороту). Загальний об'єм роботи у воді – 860 м,

об'єм швидкісної роботи – 300 м.

Для підвищення рівня емоційного збудження плавців із вадами

розумового розвитку ми пропонуємо такий зміст розминки у воді:

4'50 м комплексне плавання; 100 м на ногах із перемінною

швидкістю (25 м – швидкість 90%, 25 м вільно); 100 м на руках із

перемінною швидкістю (25 м – швидкість 90%, 25 м – вільно;); 300

м основним способом, вільно (75 м вільним стилем + 25 м в поряд'

ку комплексного плавання); 300 м вільно основним способом (крім

спортсменів, які спеціалізуються в плаванні батерфляєм). Загаль'

ний об'єм роботи у воді – 1050 м, об'єм швидкісної роботи – 100 м.

Отже, у процесі підготовки спортсменів, які мають відхилення

розумового розвитку, необхідно використовувати корекційно спря'

мовані методи і засоби регуляції емоційних станів з метою підви'

щення результативності змагальної діяльності таких осіб.

ІМІДЖ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
КРІЗЬ ПРИЗМУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Бойченко Л. Д., Оріховська А. С.,
Полтавський інститут економіки і права, 

вул. Котляревського, 1/27: тел.(095)�008�52�06
anetorehovskaya1305@rambler.ru

У процесі соціально'економічних реформ в Україні формується

корпоративна культура і поступово починає впливати на соціаль'

но'економічний розвиток, у тому числі і на освітню сферу.

Сьогодні чимало ВНЗ відкривають двері тим, хто здобуває

знання з фізичного виховання, спорту, здоров'я людини і хоче

пов'язати своє майбутнє із професією, близькою до педагогіки,

культури, медицини, політичного менеджменту. Тому стоїть зав'

дання змінити світоглядну місію ВНЗ: від інституту знання і науко'

вої поінформованості – до інституту культури й духовності.

Особливого значення набуває феномен корпоративної культури

для майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, що дозволяє істотно

розширити загальнокультурні потреби студентів, сприяти форму'

ванню їхнього професійного світогляду й особистої культури.
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Фізична реабілітація – галузь дидактична, відмінна від інших

видів реабілітації. Головною діючою особою є фахівець'педагог,

який здатний разом з пацієнтами реалізувати програму активної

реабілітації з використанням, насамперед, фізичних комплексів.

Майбутній спеціаліст повинен бути добре підготовленим до про'

фесійної діяльності; також має налагоджувати особисті стосунки та

ефективне спілкування з пацієнтами, їхніми родичами.

До змісту діяльності фізичного реабілітолога відноситься нав'

чання та виховання людей в інклюзивному освітньому середовищі,

організація і проведення практичних занять з урахуванням

психічного стану пацієнта, його характеру, ступеня захворювання;

пропаганда здорового способу життя; консультування осіб, які са'

мостійно займаються оздоровчою фізичною культурою. 

У сфері фізичної реабілітації  використовується широкий

спектр засобів, але визначальні – дві ознаки: педагогічний вплив

фізичного реабілітолога та плідна співпраця пацієнта, що вимагає

морально'гуманістичного підґрунтя. Вирішенню цього завдання

слугує, крім оволодіння студентами знань з відповідних дисциплін,

ще цілий комплекс позааудиторних виховних заходів. Серед них

такі як «конкульт» (конвеєр культури) на тему «Імідж фізичного ре'

абілітолога крізь призму педагогічної етики»; діалоги про культуру

здоров'я «Щоб Ви були здорові»; «конверт» психологічних знань

«Атракція як особлива позитивна установка щодо особи»; дискусія

«Що значить кохання по'українському?» (за книгою В. Томенка);

тренінг «Етичний кодекс фізичного реабілітолога» та ін. 

Актуальними механізмами формування корпоративної культу'

ри фахівця з фізичного виховання, здоров'я людини є дотримання

таких основних максим: транслювати особистісне «я» іншому

суб'єкту; чути й бачити свого пацієнта, співпереживати йому; пова'

жати людину; говорити чітко, бути лаконічним, уникати незро'

зумілих термінів; виявляти великодушність, скромність, згоду; як'

що треба, відстояти свою точку зору.

Діяльність кафедри фізичної реабілітації спрямована на форму'

вання усвідомлення кожним студентом, що навчатися у ВНЗ – це

не тільки набуття знань, умінь, навичок, опанування професією,

але й духовне зростання, компоненти якого передбачають: культи'

вування національних, загальнолюдських цінностей; збереження й

примноження традицій українського народу; виховання грома'

дянських якостей, вимогливості до себе, відповідальності; вихован'
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ня поважного ставлення до людей; звернення уваги на формування

і розвиток корпоративної культури, кредом якої для фахівця з

фізичної реабілітації є: «Приносити людям добро, робити їх щасли'

вими», що визначено пріоритетом у діяльності Відкритого міжна'

родного університету розвитку людини «Україна».  

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ
ГОМІЛКОСТОПНОГО СУГЛОБУ У ФУТБОЛІСТІВ

Бондарчук Олександр Сергійович,
Полтавський інститут економіки і права

Сучасний спорт характеризується великим обсягом і надмір'

ною інтенсивністю тренувальних навантажень, які досить часто

призводять до перенавантажень і ушкоджень опорно'рухового

апарату, морфофункціональних змін у тканинах і органах. Травми

гомілкостопного суглобу в цілому відносяться до найбільш розпов'

сюджених ушкоджень серед спортсменів і складають близько 15'

25% всіх паталогій опорно'рухового апарату у футболі. Найчастіше

зустрічаються ушкодження капсульно'зв'язкового апарату та роз'

тягнення і розриви зв'язок. У зв'язку з великою розповсюдженістю

даної патології виникає ряд проблем із медико'реабілітаційним за'

безпеченням осіб, які займаються фізкультурою і спортом [2].

В умовах сьогодення питання профілактики спортивних травм і

відновлення футболістів після них засобами  фізичної реабілітації

знаходиться в центрі уваги спеціалістів спортивної медицини, ре'

абілітології та тренерів.

Відразу після отримання ушкодження і протягом 3 діб спор'

тсменам проводяться сеанси кріомасажу (самостійний кріомасаж

або холодові аплікації) нижньої гомілки протягом 10'25 хв. 2'3 ра'

зи на добу залежно від терміну ушкодження, травми і об'єму м'язо'

вої маси. Холодовий чинник сприяє зняттю болю, зменшенню за'

пального набряку, ліквідації м'язового спазму. Умовний спокій

травмованій кінцівці надається лише у першу добу  після травми

[1]. 

Стискаючу пов'язку поступово послабляють з інтервалом у 5

днів. Щоб попередити скупчення крові і рідини, яке викликане

набряком і запаленням, рекомендується футболістам якомога
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частіше піднімати травмовану кінцівку вище рівня голови протягом

перших 2 діб після ушкодження [2].

Велика увага приділяється лікувальній фізичній культурі, яка

спрямована як на відновлення функцій ушкодженного органу, так і

на підтримання високої тренованості і збереження спеціальних ру'

хових навичок у спортсменів. Основною особливістю застосування

лікувальної фізичної культури є адекватність лікувальної гімнасти'

ки застосовуваним дозованим вправам, які відповідають спе'

ціалізації травмованого. Руховий режим будується так, щоб із пер'

ших днів попередити зниження загальної працездатності і

детренованості [1].

Застосування основного комплексу лікувальної гімнастики

розпочинається з третьої доби після ушкодження і виконується 2'3

рази на день із урахуванням стану футболіста та принципів

реабілітації. Окрім загальноприйнятих фізичних вправ акцент

робиться на розвиток пропріоцептивної чутливості. Для її розвитку

застосовуються більш удосконалені вправи з використанням

спеціальних механічних апаратів і підручних засобів. Паралельно з

фізичними вправами на 5'6 добу застосовується місцево гідрокіне'

зотерапія у хвойних ваннах з індеферентною температурою (або не

вище 37°С) протягом 10'15 хв.

У процесі фізичної реабілітації футболісти на початку третього

тижня поступово і послідовно наближаються до звичного циклу

тренувань, необхідного рівня обсягів та інтенсивності навантажень.

З цією ж метою застосовуються послідовні циклічні, силові,

швидкісно'силові та складно'координаційні вправи [2].
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1. Башкиров В. Ф. Комплексная реабилитация спортсменов после

травм опорно' двигательного апарата / Башкиров В. Ф. – М. : Физкульту'

ра и спорт, 1984. – 240 с.

2. Кузнецов О. Ф. Криомассаж – эффективная технология восста'

новительной медицины / О. Ф. Кузнецов // Физиотерапия, бальнеология

и реабилитация. – 2003. – № 5. – С. 39 – 45.

– 272 –

Секція ІІІ Медична, фізична, спортивна

реабілітація людей 



– 273 –

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ СЛУХУ

Брилаха Павло Сергійович,
Полтавський інститут економіки і права, вул. Котляревського 1/27

Важливим напрямком фізкультурно'оздоровчої роботи серед

дітей є покращення їхнього фізичного розвитку і здоров'я,

профілактика та корекція порушень у процесі їхнього розвитку.

Особливо актуальним це питання є для глухих дітей, кількість яких

не зменшується. Приблизно одна дитина на тисячу народжується

глухою, а вроджений характер порушень слуху зафіксовано у 25 %

глухих дітей.

Повноцінний розвиток дітей, що мають порушення слуху, не'

можливий без фізичного виховання. Фізичне виховання глухих

дітей ґрунтується на використанні збережених аналізаторів, ураху'

ванні показників фізичного здоров'я, пам'яті, уваги, мислення,

можливостей рухового апарату та розвитку рухових якостей глухих

дітей. Воно спрямоване на забезпечення необхідного фізичного

розвитку, підвищення працездатності, формування життєво важли'

вих побутових та професійних навичок. 

Фізичний розвиток глухих дітей нижчий порівняно зі здорови'

ми однолітками. При цьому в процесі росту різниця збільшується :

дослідженнями доведено прогресування порушень фізичного роз'

витку глухих дітей та підлітків: із 75% у віці 7 – 9 років до 85% у віці

16 – 17 років [1].

Для школярів з порушенням слуху є характерним: відхилення в

антропометричних показниках, зниження координаційних

здібностей, сповільненість оволодіння руховими навиками, труд'

нощі збереження статичної і динамічної рівноваги, ускладнення в

орієнтуванні у просторі, низький рівень розвитку силових здібнос'

тей, різні порушення постави. 

Існують певні особливості розвитку глухих дітей, які виража'

ються у слабкості мускулатури, дисгармонійному фізичному

розвитку (у 62% випадків), дефектах опорно'рухового апарату

(у 43,6%), затримці моторного розвитку (у 80%). Порушення слуху

також негативно впливає на фізичний розвиток, що відображаєть'

ся на показниках зросту, маси тіла та обводу грудної клітки. Однією

з причин недостатнього фізичного розвитку є порушення постави
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дітей молодшого шкільного віку. У глухих дітей частіше, ніж у здо'

рових, зустрічаються сколіотична (асиметрична) постава, плоска

спина, сутулість та плоскостопість. 

Дефекти постави, слабкість м'язів грудної клітки і черевного

пресу, зменшення екскурсії грудної клітки негативно впливає на

функцію зовнішнього дихання глухих дітей, особливо на об'єм ви'

диху. Виявлено вірогідне зниження функціональних резервів систе'

ми зовнішнього дихання у глухих дітей порівняно зі здоровими за

результатами вимірювання життєвої ємності легень: у віці 6'10

років серед глухих дівчаток – на 125 мл, серед глухих хлопчиків –

на 175 мл.

Вивчення системи кровообігу показало, що фонові параметри

серцево'судинної системи знаходяться під певним впливом слухо'

вої деривації [2]. Отримані дані свідчать про нижчий рівень ар'

теріального тиску у глухих дітей. У цих дітей спостерігається чітка

тенденція до збільшення частоти серцевих скорочень порівняно з

їхніми здоровими однолітками

Таким чином, молодший шкільний вік є важливим етапом в

розвитку та становленні особистості. Тому дослідження й вивчення

особливостей фізичного розвитку молодших школярів з вадами

слуху, корекція моторних порушень, які виникли внаслідок дефек'

ту, – є актуальним завданням. Це надасть можливість правильно

будувати та здійснювати процес фізичного виховання, а також ви'

користовувати ефективні засоби фізичного виховання, адаптовані

до цього контингенту дітей.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО 
САМОВИЗНАЧЕННЯ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Волошко Л. Б., 
к.пед.н. доцент, Полтавський інститут економіки і права, 

вул. Котляревського 1/27

Сьогодні все більш актуальною стає проблема, пов'язана з по'

шуком шляхів підвищення якості підготовки фахівців з фізичної

реабілітації.  Незважаючи на те, що в Україні підготовка фахівців за

напрямом «Здоров'я людини» здійснюється більше двадцяти років,

остаточно не вирішено питання відпрацювання змісту єдиного дер'

жавного стандарту професійної підготовки, мало дослідженим за'

лишається питання професійного самовизначення цих фахівців.

Дослідження проблеми професійного самовизначення є однією

з важливих психолого'педагогічних проблем. Відправним момен'

том у вивченні професійного самовизначення особистості є понят'

тя «самовизначення», сутність якого є предметом дослідження не

лише педагогів, але й психологів, соціологів, філософів. Поняття

«самовизначення» використовується для визначення процесу до'

рослішання людини, формування життєвих перспектив, реалізації

професійних планів, тобто характеризує усвідомлену та цілеспря'

мовану діяльності людини, що в кінцевому рахунку веде до постав'

леної життєвої мети. Основною передумовою вдалого професійно'

го самовизначення є активність людини, її суб'єктне відношення до

виконуваної активності та вибору бажаної діяльності (Є. Клімов).

На нашу думку, самовизначення фахівця з фізичної реабілітації

слід розглядати не лише як первинний вибір професії, але й як важ'

ливий аспект процесу професіоналізації особистості, саморе'

алізації в праці, пов'язаної з наданням тих чи інших реабілітаційно'

оздоровчих послуг. Професійне самовизначення не є добровільним

входженням у професійну обмеженість, це завжди активний пошук

можливостей для власного професійного розвитку. І в цьому кон'

тексті сфера оздоровчих послуг відкриває широкі перспективи,

оскільки сучасне середовище професійної діяльності фахівців з

фізичної реабілітації включає: санаторії, профілакторії, фітнес'

центри, оздоровчі клуби, фізкультурно'оздоровчі центри, СПА'

центри, салони краси, поліклініки, диспансери, лікарні, будинки
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відпочинку, спортивні команди, навчальні заклади, власну реабі'

літаційну практику тощо. Це дає підстави для висновку про мож'

ливість неперервного характеру процесу професійного самовизна'

чення, який залежить не тільки від потреби постійного

особистісного розвитку, а й визначається різними умовами, зміна'

ми самої професійної діяльності, що стимулює фахівця з фізичної

реабілітації до самовизначення в новій соціальній та професійній

ситуації.

Основними динамічними характеристиками професійного са'

мовизначення фахівців з фізичної реабілітації  є уявлення особис'

тості щодо обраної професії (соціальні вимоги, оплата праці, прес'

тиж), своїх можливостей (професійно орієнтованих знань, умінь і

навичок), які поступово інтегруються в уявлення про себе як

суб'єкта професійної діяльності на всіх психологічних рівнях:

когнітивному, емоційно'мотиваційному та поведінковому.

Доцільно виділити ряд показників, що розкривають сутність

процесу професійного самовизначення фахівців з фізичної ре'

абілітації: мотиви професійного вибору, професійно'ціннісні

орієнтації, наявність індивідуального професійного плану, пов'яза'

ного з кар'єрою; розуміння оптимістичної професійної перспекти'

ви; самооцінка індивідуально'психологічних якостей на відпо'

відність вимогам професії; усвідомлення своєї ролі у системі

професійної діяльності, пов'язаної з відновленням здоров'я людини.

Професійне самовизначення фахівців з фізичної реабілітації

передбачає постійне збагачення арсеналу професійних дій: упро'

вадження нових оздоровчих методів, розробка індивідуальних

програм валеолого'реабілітаційного спрямування, відпрацюван'

ня конкретних методик організації реабілітаційної, фізкультурно'

оздоровчої, спортивно'масової, рекреаційної роботи для різних

верств населення, у тому числі для осіб із особливими потребами;

профілактична діяльність щодо зміцнення та збереження здо'

ров'я, формування здорового способу життя; забезпечення

змістовної організації дозвілля людей різних вікових груп із вико'

ристанням засобів фізичної культури та оздоровлюючих природ'

них факторів.
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ПРОГРАМИ ЗАНЯТЬ З ОЗДОРОВЧОЇ ХОДЬБИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

З РІЗНИМИ РІВНЯМИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ

Д. О. Золкіна,
студентка магістратури спеціальності «Фізична реабілітація»

Полтавський інститут економіки і права тел. (067)479�70�19
Науковий керівник : Г. М. Бойко,

к. психол. н., доцент, професор кафедри

Погіршення стану здоров'я, збільшення захворюваності шко'

лярів України пов'язані, головним чином, із соціально'еко'

номічною кризою і екологічними проблемами в нашій державі.

Темпи соціальних, економічних, технологічних і навіть кліматич'

них змін потребують від людини швидкої адаптації до умов життя і

діяльності [1]. 

За даними медичних оглядів останніх років у 80% дітей шкіль'

ного віку реєструються суттєві відхилення у фізичному розвитку та

стані здоров'я, і ці показники з кожним роком погіршуються (Апа'

насенко Г. Л., 2009; Волкова С.С., 2000; Москаленко В.Ф. 2002).

Таким чином, проблема здоров'я школярів набуває рангу пробле'

ми, яка має загальнодержавне значення. Вирішення цієї проблеми

полягає у збереженні та зміцненні здоров'я школярів, починаючи

з молодших класів (Апанасенко Г. Л. 2002). Наявні програми, за

якими проводяться уроки з фізичної культури, не сприяють

вирішенню оздоровчих  завдань (Круцевич Т. Ю. 2001). У зв'язку з

цим  обґрунтування програм з оздоровчої ходьби з урахуванням по'

чаткового рівня фізичного стану і зумовлює актуальність теми

дослідження[3]. 

Аналіз наукової'методичної літератури свідчить, що валео'

логічне виховання і оптимальна рухова активність мають істотний

вплив на спосіб життя та здоров'я дітей. Дозована ходьба найбільш

доступна, природні рухову локомоції мають максимально виявле'

ний оздоровчий ефект.

У роботі проаналізовано результати експерименту, в якому взя'

ли участь 80 дітей молодшого шкільного віку, які займались за прог'

рамою з оздоровчої ходьби.

Програма оздоровчої ходьби для молодших школярів розробле'

на з урахування їх фізичного здоров'я, дозволяє досягти високого
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тренувального ефекту. Заняття оздоровчою ходьбою та бігом протя'

гом навчального року показали, що дітей експериментальної групи

(82,5%) перейшли у групи з більш високим рівнем здоров'я. У дітей

(15%), які залишились у групах із попереднім рівнем здоров'я,

спостерігали збільшення сили фізичного здоров'я [2].

Розроблена програма і практичні рекомендації щодо викорис'

тання  ходьби на уроках фізичної культури і під час самостійних за'

нять. Дітям із низьким та нижче середнього рівнем здоров'я реко'

мендована оздоровча ходьба, із середнім – чергування ходьби та

бігу, з поступовим переходом на біг – для дітей із високим рівнем

здоров'я. Впровадження програми оздоровчої ходьби, побудованої

з урахуванням рівня фізичного стану молодших школярів, дозволи'

ло підвищити рівень здоров'я у 82,5% дітей експериментальної гру'

пи (у контрольній – 25%), у 15% дітей стан здоров'я наблизився до

більш високого рівня за рахунок збільшення суми балів фізичного

здоров'я (у контрольній відповідно – 22,5%), а також  навчити дітей

самостійно піклуватись про своє здоров'я.

Список використаних джерел

1. Костюк Г. С. Вікова психологія / Г. С. Костюк. – М.: Медицина,

2006. – 270 с.

2. Гранит  Р. О. Основи регуляції рухів / Р. О. Гранит. – М.: Мир, 2003.

– 400 с.

3. Грантинь К. Х. Основи навчання фізичним вправам / К. Х. Гран'

тинь. –  М.: Медицина, 2005. –  213 с.

РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Умови життя інвалідів на теперішній час спонукає до пошуку

все нових і нових методів реабілітації інвалідів, які б сприяли пов'

ноцінному відновленню фізичного та духовного стану людини з об'

меженими можливостями. З огляду на це особливої актуальності

набуває детальніше дослідження медичної, фізичної, спортивної та

професійної реабілітації людей з інвалідністю. 
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Різні питання пов'язані з реабілітацією людей з інвалідністю

досліджувались у багатьох наукових джерелах. Також тема ре'

абілітації була порушена у статтях журналів. Наприклад Стаття про

діяльність Херсонського обласного центру соціальної реабілітації

дітей'інвалідів в журналі «Соціальних захист» (2010, № 8).

Забезпечення в Україні соціальних, економічних, правових і

конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації

інвалідів є одним з актуальних питань сучасної соціальної політики

уряду та парламенту країни. В Україні в 2002 р. вперше було підго'

товлено Державну доповідь «Про становище інвалідів в Україні та

основи державної політики щодо вирішення проблем громадян з

особливими потребами», яка дала змогу здійснити кількісну та

якісну оцінку сучасного стану справ у цій сфері, визначила перс'

пективи та шляхи розв'язання цілої низки питань, що стосуються

інвалідів.

Медична реабілітація інвалідів, дітей'інвалідів здійснюється в

лікувально'профілактичних закладах, реабілітаційних установах

відповідного типу.  Медична реабілітація включає всі види віднов'

ного лікування у стаціонарних, амбулаторних і санаторно'курорт'

них умовах, диспансерне спостереження, профілактичні заходи, а

також реконструктивну хірургію, протезування. 

Розвиток медичної науки збагачує теоретичну й практичну ос'

нову методів, які застосовуються при реабілітації хворих й

інвалідів. Один із найефективніших відновних методів лікування –

фізична реабілітація, складовою частиною якої є лікувальна

фізкультура. Основний засіб фізичної реабілітації – фізичні вправи

й природні фактори. Обов'язкова умова фізичної реабілітації – ак'

тивна, вольова й цілеспрямована участь хворого в процесі лікуван'

ня й виконання фізичних вправ.

Професійна реабілітація включає заходи щодо забезпечення

зайнятості інвалідів, експертизи потенційних професійних здіб'

ностей, професійної орієнтації, професійної підготовки, підготов'

ки робочого місця, професійно'виробничої адаптації, динамічного

контролю раціональності працевлаштування і успішністю профе'

сійно'виробничої адаптації. Професійна реабілітація (професій'

ний відбір, професійна орієнтація, професійна освіта, професійні

підготовка, перепідготовка, перекваліфікація, раціональне працев'

лаштування) спрямована на забезпечення конкурентоспромож'

ності інваліда на ринку праці і його працевлаштування, як
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в звичайних виробничих умовах, так і в спеціально створених умо'

вах  праці.

Таким чином, реабілітація – це комплекс лікувальних, психо'

логічних, педагогічних, соціальних і трудових заходів, спрямованих

на відновлення здоров'я й працездатності хворого. На даний час

розвиток різних направлень на покращення стану здоров'я

інвалідів досить стрімко розвивається.

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ У ПРОФІЛАКТИЦІ НЕГАТИВНИХ
ФОРМ ПОВЕДІНКИ ТА ЕМОЦІЙНО&

ПОВЕДІНКОВИХ ПОРУШЕНЬ У ПІДЛІТКІВ

Коваленко Катерина Ігорівна,
Полтавський інститут економіки і права, aascherban@ukr.net

Сучасний стан проблеми становлення людини оцінюється

більшістю вчених як кризовий. Найбільш чутливими до соціальних

та психологічних стресів виявляються підлітки. Кризовий стан

підлітків характеризується виникненням та розвитком проблем

спілкування з однолітками, зниженням навчальної мотивації,

відхиленням у психічному стані. Сьогодні спостерігається зростан'

ня конфліктних, недисциплінованих підлітків.

З'явилася тенденція до зростання поширеності депресії серед

підлітків. Нагромаджуються суспільні проблеми, пов'язані з деп'

ресією: насильство, самогубство, наркоманія, поведінкові розлади.

Вагомим стресовим чинником під час навчання у школі для

підлітків є потужний та стрімкий інформаційний потік з не'

обхідністю забезпечення значної швидкості переробки інформації.

Водночас сучасному підлітку притаманний низький рівень рухової

активності, за якого в організмі розвивається гіпокінезія [1].

Пріоритетним завданням є своєчасна та якісна профілактика

девіантної поведінки неповнолітніх, що є умовою укріплення та

збереження нормального стану особистісного розвитку підлітків.

У працях Ф. Гатина[1], Ю. Мосейчук [2] та інших узагальнений

досвід корекції психологічних та поведінкових відхилень підлітків

шляхом використання засобів фізичного виховання. Водночас, на'

укові дослідження свідчать про те, що ефективність застосування
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засобів фізичної культури та спорту в профілактичній діяльності й

соціальній реабілітації, у боротьбі з наркоманією, алкоголізмом та

правопорушеннями дуже висока, особливо в підлітковому середо'

вищі.Фізична культура та спорт повинні забезпечувати психічну,

інтелектуальну, трудову, моральну, соціальну та фізичну реабілі'

тацію підлітків з показниками емоційно'поведінкових порушень та

проявами асоціальної поведінки [2].

У зв'язку з цим актуальною проблемою сучасного суспільства є

пошук нових програм фізичної культури та спорту для запобігання

й подолання асоціальних відхилень у поведінці та емоційно'

поведінкових порушень підлітків 13–15 років. Для досягнення

поставленої мети використовуються такі методи корекціїемоційно'

поведінкових порушень підлітків:фізичне тренування, що спрямо'

ване на підвищення рівня фізичної підготовленості, досягнення

мети, відчуття соматичного благополуччя, майстерності або конт'

ролю, опанування здорових навичок, підтримка з боку інших

людей, авторитетних для даної людини; аутогенне тренування –

сприяє появі й поглибленню відчуття важкості, тепла й холоду, спо'

кою в певних ділянках тіла, що приводить до релаксації, на тлі якої

відбувається самонавіювання; нервово'м'язова релаксація – впра'

ви спрямованіна розслаблення різних груп м'язів, зняття м'язового

тонусу, який прямо пов'язаний з різними формами негативного

емоційного збудження: страху, тривожності, хвилювання; дихальна

гімнастика – активізує нервові процеси та тонус скелетних м'язів;

психофізична гімнастика – включає сукупність вправ і технік

комплексної нервово'психофізичної дії на організм підлітків; нату'

ро психокорекція

– спрямована на психокорекційний вплив природи на людину,

що виявляє позитивний емоційний вплив («невербальна сугестія»),

седативний, відволікаючий та катартичний ефекти.
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ПИТАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ковиньова В. В.,
Інститут економіки і менеджменту, 
5 курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н.,
тел.0976983374

Від появи перших міжнародних документів, що проголосили

рівні права для інвалідів, до початку створення відповідної вітчиз'

няної нормативно'правової бази, пройшло понад 50 років. Врешті'

решт суспільна свідомість почала поступово відходити від ототож'

нення поняття «інвалід» і «непрацездатний», і людям із стійкими

порушеннями здоров'я законодавчо була забезпечена можливість

професійної самореалізації, що по суті є невід'ємною складовою

гармонійного розвитку особистості. 

В Законі про реабілітацію інвалідів в Україні визначено, що

інвалід – це особа зі стійким розладом функцій організму, зумовле'

ним захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими ва'

дами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до обме'

ження нормальної життєдіяльності, викликає в особи потребу в

соціальній допомозі і посиленому соціальному захисті, а також ви'

конання з боку держави відповідних заходів для забезпечення її за'

конодавчо'визначених прав.

Основними завданнями законодавства України з питань ре'

абілітації інвалідів є:

• створення умов для усунення обмежень життєдіяльності

інвалідів, відновлення і компенсації їх порушених або втрачених

здатностей до побутової, професійної, суспільної діяльності; визна'

чення основних завдань системи реабілітації інвалідів, видів і форм

реабілітаційних заходів; 

• розмежування повноважень між центральними і місцевими

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування; 

• регламентування матеріально'технічного, кадрового, фінан'

сового, наукового забезпечення системи реабілітації інвалідів;

• структурно'організаційне забезпечення державної соціальної

політики по відношенню до інвалідів і дітей'інвалідів;

• сприяння залученню громадських організацій інвалідів до ре'

алізації державної політики у цій сфері. 
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Методичне, організаційне, аналітичне, інформаційне та про'

світницьке забезпечення процесу фізичної реабілітації інвалідів

неврологічного профілю в умовах Центру здійснює та контролю є

Реабілітаційна комісія Центру.

З метою реалізації дотримання прав на гідну працю інвалідів із

психоневрологічними захворюваннями є потреба:

• створення мережі спеціальних підприємств різних форм влас'

ності ( в тому числі на базі психіатричних лікарень та інтернатних

закладів) і заохочення роботодавців щодо працевлаштування осіб з

інвалідизуючими психоневрологічними захворюваннями; 

• забезпечення ранньої професійної реабілітації, наступності

професійної і трудової реабілітації психічно хворих інвалідів;

• пріоритету не обмежуючого, а відновлюючого спрямування

терапевтичних заходів, щоб по мірі можливості сприяти гармо'

нізації особистості пацієнтів, наданні їм реальних шансів щодо ре'

алізації в професії, в сімейному житті, в творчості;

• забезпечення науково'методичного супроводу процесу надан'

ня психіатричної допомоги;

• сприяння підвищенню фахової і правової компетентності

лікарів'психіатрів, медичного персоналу, правової обізнаності

пацієнтів та їхніх близьких;

• розвитку науково'методичного і організаційного забезпечен'

ня лікування та реабілітації психічно хворих, створення державної

системи їх соціально'психологічної та професійно'трудової реабі'

літації.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТРИВОЖНОСТІ І САМООЦІНКИ
У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Козуб В. В.,
V курс, группа ПЛ�51, спеціальність «Психологія»

Інститут «Соціальних технологій» 
Науковий керівник: Волнушкіна Г. В., ст. вик. 

Звернення до проблеми взаємозв'язку самооцінки і тривож'

ності обумовлене тією роллю, яку самооцінка грає в процесі нав'

чання і розвитку особи молодшого школяра.

Більш детально механізм зародження і формування тривож'

ності може описуватися як конкретний момент прояву моделі
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виникнення новоутворень у структурі особистості, розробленої

А.О. Прохоровим. На його думку, виникнення стану тривоги при

його постійному повторенні стає домінантом і обумовлює форму'

вання новоутворення, тобто веде до закріплення тривожності. 

Відомо, що якщо провідним у становленні темпераменту є гене'

тичний конституціональний фактор, то в характері він буде прояв'

лятися поряд із соціальним впливом. Це уявлення означає соціаль'

ний підхід до розгляду причин дитячої тривожності. 

Зміна соціальних відносин, часто являє для дитини значні труд'

нощі, також може стати причиною розвитку тривожності. Так, ба'

гато хто з дітей, приходячи в дошкільний заклад, стає неспокійним,

плаксивим, замкнутим.

Виховання, засноване на завищених вимогах, з якими дитина

не в силах впоратися, або з труднощами, також відмічається як од'

на з причин виникнення тривожності.

Велике значення в розвитку тривожності має адекватність фор'

мування особистості дитини. Відомо, що при цьому оточення грає

визначаючу роль, сприяючи виникненню системи відносин, цент'

ром яких є самооцінка, ціннісні орієнтації і направленість інтересів

і переваг. 

У нашому дослідженні ми виходили з припущення, що рівень

самооцінки молодших школярів залежить від рівня їх тривожності.

В роботі нами використовувались наступні методики: «Личностная

шкала проявлений тревоги», «Тест тревожности», «Методика ис'

следования самооценки и уровня притязаний Дембо'Рубинш'

тейн», «Методика для визначення рівня самооцінки «Лесенка».

При дослідженні зв'язку самооцінки і рівня тривожності було

виявлено, що тривожні діти нерідко характеризуються низькою са'

мооцінкою, в зв'язку з чим виникає чекання неблагополуччя з боку

оточуючих. Тривожні діти дуже чутливі до своїх невдач, гостро реа'

гують на них, схильні відмовлятися від тієї діяльності, в якій мають

труднощі.

Наслідком збільшення тривожності у дитини є зниження рівня

її самооцінки, яке, у свою чергу, спричиняє зниження навчальних

досягнень, закріплення неуспіху. Непевність у собі викликає в ди'

тини бажання бездумно дотримувати вказівок дорослого, па'

сивність, формальне засвоєння здобутих знань, острах виявити

будь'яку ініціативу.
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За даними проведеного експерименту, ми з'ясували, що три�

вожність впливає на самооцінку, що у свою чергу, спричиняє зни�

ження навчальних досягнень, закріплення неуспіху. А згідно даних

статистичного аналізу ми виявили зв'язок тривожності з само�

оцінкою у молодших школярів.

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ 
З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

Колядич Оксана Іванівна, Копочинська Юлія Володимирівна,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна», 

тел. 0506949802, е�mail: o_kolyadich@ukr.net

Зір – найпотужніше джерело інформації про навколишній світ.

До 90 % даних надходить в мозок через зоровий аналізатор і частко�

ве чи загальне порушення його функції викликає ряд ускладнень у

фізичному і психічному стані. Серйозні порушення зору призво�

дять до порушення рівня самооцінки, формування неадекватних

форм поведінки і ускладненому відношенню до самого себе.

Процес реабілітації – достатньо складний механізм відновлен�

ня і розвитку компенсаторних функцій організму, що здійснюється

на соціальному, психолого�педагогічному і фізичному рівні.

Фізична реабілітація – процес відновлення або компенсації

функцій життєдіяльності організму людини засобами фізичної

культури і спорту. 

Виконання фізичних вправ сприяє покращенню функціону�

вання усіх систем и структур організму, створенню нових його влас�

тивостей, що лежать в основі компенсаторних можливостей люди�

ни, а також збереженню залишкового зору.

Слід пам'ятати, що реабілітація сліпих и слабозорих осіб неод�

накова, вона визначається специфікою збереження функціонуван�

ня органу зору. Якщо для слабозорої людини при здійсненні фізич�

ної реабілітації актуальним є збереження залишкового зору, то для

людини, яка взагалі не бачить, першочерговим завданням є

ліквідація вторинних наслідків сліпоти.

Недостатня фізична активність, обережність в рухах в процесі

життєдіяльності – все це може призвести до атрофії м'язового апа�

рату і, як наслідок, до порушення діяльності внутрішніх органів і
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систем, до прогресивного погіршення загального психологічного

фону, до підвищення апатії та депресій.

Фізкультурно'оздоровчі вправи для осіб з порушенням зору по'

винні сприяти: оволодінню навичками орієнтування в просторі;

покращенню рівня здоров'я; підвищенню рівня фізичного стану;

корекції фізичного розвитку; ліквідації скованості в рухах; трену'

ванню координаційної точності в рухах; вихованню відчуття ритму

і рівноваги; попередженню порушень постави. Крім цього, заняття

фізичними вправами вирішують і спеціальні задачі: збереження і

розвиток залишкового зору; розвиток зорового сприйняття: кольо'

ру, форми, руху, порівняння, виділення, узагальнення; укріплення

м'язової системи ока; корекція недоліків фізичного розвитку, що

обумовлені депривіацією зору; активізація функцій серцево'судин'

ної і дихальної систем; покращення і  укріплення опорно'рухового

апарату.

З величезного арсеналу фізичних вправ адаптивного фізичного

виховання для вирішення як загальних, так і спеціальних задач

найбільш підходять:

– локомоторні рухи: ходьба, біг, вправи в русі;

– вправи для зміцнення постави, скелетних м'язів, дихальні

вправи, вправи на развиток координаційних здібностей і т. п.;

– загальнорозвиваючі вправи без предметов і з предметами

(м'ячі різної величини і кольору, гімнастичні палиці, обручі, и т.п.)

вправи на спортивних тренажерах;

– спеціальні вправи для зорового тренінгу.

В народі кажуть, очі – дзеркало душі. Фізична реабілітація до'

сить эфективна, якщо є бажання людини рухатись уперед. У форму'

ванні такого бажання важливу роль відіграє оточуюче суспільство. 

НЕОБХІДНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ
НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ 

У ПІДЛІТКІВ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ ЗДОРОВ'Я

Кондраток В. В.,
викладач кафедри реабілітації Університету «Україна»   

Протягом останнього часу в Україні склалася тривожна ситу'

ація: різко погіршилися здоров'я і фізична підготовленість

дошкільників, учнівської і студентської молоді. За даними Інститу'
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ту гігієни і медичної екології ім. Марзеєва АМН України, за останні

10 років захворюваність серед дітей шкільного віку зросла на 

26,8 %. У 50 % дітей шкільного віку відмічається відхилення у роз'

витку опорно'рухового апарату; 25 – 30 % – серцево'судинної та

дихальної системи. За останній час різко знизилося здоров'я дітей,

які вступають до школи. Кількість здорових першокласників ско'

ротилося з 40,3 до 23,6 %. Відповідно збільшилася доля дітей з

хронічними захворюваннями – з 44,6 до 70 %.

На вирішення цих проблем звертає увагу Національна доктри'

на розвитку фізичної культури і спорту, в якій до основних завдань

держави у сфері фізичного виховання і масового спорту відносить'

ся вдосконалення системи фізичного виховання в загальноосвітніх

навчальних закладах. Складовою цієї системи необхідно вважати

роботу з дітьми, які за станом здоров'я віднесені до спеціальної ме'

дичної групи. За даними поглиблених медичних оглядів таких дітей

у загальноосвітніх школах від 3 до 15 %.

На необхідність організації додаткових занять з дітьми спеціа'

льної медичної групи вказує і державна програма «Основи здоров'я

і фізична культура» [2].

Підлітки шкільного віку та студенти, які віднесені за станом

здоров'я до спеціальної медичної групи, на фоні слабкості здоров'я

більш підвержені на такі паталогії як: порушення постави, плоскос'

топість, часто хворіють респіраторними захворюваннями.

Існуючі програми відрізняються схематично, та не завжди вра'

ховують індивідуальні параметри організму підлітка, і тому вони не

завжди ефективні. 

З метою підвищення корекційно'оздоровчих заходів доцільно

застосування в загальній схемі ігор специфічної спрямованості. Во'

ни дозволяють зробити заняття більш цікавими, емоційно забарв'

леними. 

Використання вдосконаленної методики проведення занять

призвиде до покращення стану здоров'я підлітків, віднесених за

станом здоров'я до спеціальної медичної групи [1].

Заняття з учнями та студентами, віднесеними до спеціальної

медичної групи, повинні плануватися окремо від основного

розкладу. Проведення занять з ослабленими дітьми (окремо від

здорових) дозволяє використовувати диференційовані наванта'

ження і контролювати стан учнів, та їх адаптацію до навантажен'

ня [3].
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КОРЕКЦІЙНО&ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ТА 
ОЗДОРОВЧО&ЛІКУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРИ ОЖИРІННІ

Копочинська Юлія Володимирівна, Колядич Оксана Іванівна
Інститут соціальних технологій, Університету «Україна», 
е�mail: o_kolyadich@ukr.net 

Щоб не було першопричиною ожиріння у кожному окремому

випадку, безпосередньою причиною є енергетичний дисбаланс, то'

му зменшення маси тіла можна досягти лише за рахунок зменшен'

ня енерґонадходження або збільшення енергетичних витрат чи

шляхом поєднання того й іншого. Це передбачає зміну способу

життя людини, тому лікування проходить важко, а пацієнт потре'

бує мотивування. Важливим є санітарно'просвітницька робота

серед хворих, роз'яснення помилок. 

Лікування ожиріння, як і лікування будь'якого хронічного зах'

ворювання має бути безперервним. Після досягнення зниження

маси тіла до оптимального рівня зусилля лікаря й пацієнта мають

бути спрямовані на підтримання ефекту і запобігання рецидивам

захворювання. Ожиріння – це хвороба, що має максимальну

кількість рецидивів, вірогідність настання яких наближається до

100%. Принаймні, у 90% пацієнтів початкова маса тіла віднов'

люється протягом року після закінчення корекційних'лікувальних

програм. 

Зазначають, що звернути назад тенденцію щодо збільшення ва'

ги серед населення виявилося важким завданням. Широкого виз'

нання набула теорія про те, що для корекційного управління вагою

необхідною умовою є оптимальне співвідношення між витратою і
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споживанням енергії. Позбавлення від надлишкової жирової маси

є нереальним, якщо людина отримує з їжею більше калорій, ніж

витрачає. 

Перевищення добової калорійності їжі над енерговитратами на

200 ккал призводить до збільшення резервного жиру в організмі на

10'20 г на день і на 3,5'7,2 кг на рік. Таким чином, заходи, спрямо'

вані на підвищення фізичної активності та поліпшення раціону

харчування, є основою зусиль для профілактики та лікування

ожиріння. Як показують останні систематичні огляди, такі втру'

чання до способу життя підтримують багато авторів [1'4].

Фармакотерапія ожиріння має низьку ефективність. Жоден з

препаратів не виявив своєї активності під час лікування ожиріння в

умовах монотерапії. У зв'язку з цим, до можливостей медикамен'

тозного лікування ожиріння як самостійного метода слід ставитися

вельми стримано. Пацієнти, отримуючи лише препарати без вико'

ристання інших методів зниження і збереження ваги, таких як

зміна поведінки, дієта або фізичні вправи, піддаються всім ризи'

кам, пов'язаним із застосуванням цих ліків, але при цьому не отри'

мують від них бажаного фармакологічного ефекту. В окремих ви'

падках, при ІМТ вище 40, рекомендують хірургічне лікування. 

Позитивні результати має психотерапевтична корекція ваги,

яка, в Україні поки не набула широкого поширення. 

Таким чином, не звертаючи увагу на різноманіття підходів до

лікування ожиріння, ефективнішим методом все ж залишається

використання дозованих фізичних навантажень у поєднанні із зба'

лансованим харчуванням.
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ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ 
У ДІТЕЙ З НАСЛІДКАМИ 

ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ПАРАЛІЧІВ

Коркішка Наталія Василівна,
Полтавський інститут економіки і права, вул. Котляревського 1/27
nataly_korkishka@mail.ru

Проблема органічних уражень нервової системи у дітей, зокре'

ма дитячий церебральний параліч,  на сьогодні є однією з найакту'

альніших проблем у дитячій неврології. Згідно державної статисти'

ки Міністерства охорони здоров'я в Україні перше місце серед дітей

інвалідів посідають діти із ураженням нервової системи (41, 9 %), а

серед нозологічних форм переважає ДЦП. 

При ДЦП у результаті впливу патологічних рефлексів та ре'

акцій, порушення аферентації, вольового контролю за рухами та

м'язового тонусу формуються патологічні рухові стереотипи. Фор'

мування моторних функцій у пацієнтів з ДЦП характеризується не

тільки відставанням у темпах розвитку, але й спотворенням цього

розвитку. Поява патологічних рухових стереотипів частково ком'

пенсуючи функціональну моторну неспроможність пацієнта уск'

ладнює подальший його розвиток, затримує редукцію патологічних

рефлексів та реакцій, спричиняє до контрактур та деформацій [1].

У процесі лікування хворих на ДЦП основна увага приділяєть'

ся розвитку реакцій випрямлення і рівноваги, забезпечуючи у цьо'

му віці розвиток статики і локомоцій. Важливе значення мають ор'

топедичні і хірургічні заходи, лікувальна фізична культура, різні

види масажу, рефлексотерапія, гідрокінезотерапія, фізіотерапев'

тичні процедури, заняття з логопедом і психологом, працетерапія,

що направлені на корекцію вираженої сенсомоторної недостат'

ності. Їх використовують диференційовано з урахуванням стадії,

форми ДЦП, наявності контрактур, інтелектуального розвитку та

інших індивідуальних особливостей.

Провідне місце у комплексному лікуванні ДЦП посідає ліку'

вальна фізкультура. Широко застосовують малогрупові заняття

лікувальною гімнастикою, ігри, лікувальну хореографію та гідро'

кінезотерапію.

Одним із напрямків фізичної реабілітації, починаючи з ранньо'

го віку є поетапне навчання хворого навикам повзання, сидіння,
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руху на четвереньках, стояння та ходи. Тренування рухових

функцій вимагає дотримання онтогенної послідовності. Особливе

місце в лікуванні дітей займає формування маніпулятивної функції

кисті, адже з цим пов'язаний прямий і якісний розвиток інтелекту'

альних можливостей хворих.

Велику роль у комплексі відновної терапії для хворих на ДЦП

відіграє масаж, оскільки покращує трофіку тканин, збільшує об'єм

рухів та сприяє зниженню рефлекторної збудливості спастичних

м'язів. У пізній резидуальній стадії серед усіх видів масажу най'

частіше використовується сегментарно'рефлекторний масаж, точ'

ковий  та класичний лікувальний масаж.

Значне місце у процесі корекції рухових функцій дітей з ЦП

займає методика біомеханічної стимуляції, що сприяє розслаблен'

ню м'язів тіла, яке використовується для ефективного розвитку

рухливості в суглобах кінцівок та еластичності м'язів'згиначів, що

створить підґрунтя для розвитку сили м'язів'розгиначів [2]. 

На всіх етапах реабілітації використовуються різні методи

фізіотерапії: гальванізацію; новокаїн ', магній ', кальцій – електро'

форез; електросон; загальну імпульсну терапію; електростиму'

ляцію ослаблених м'язів кінцівок та тулуба індуктотермію; па'

рафіно'озокеритові або грязьові  аплікації; гарячі укутування

кінцівок та водолікування (ванни прісні, хвойні, соляні або радо'

нові).

Таким чином, реабілітація дітей хворих на церебральний па'

раліч складний і довготривалий процес, який передбачає не тільки

відновлення повноцінної динаміки рухів, але й значне покращення

повсякденного життя та створення комфортних умов для без'

болісного інтегрування до життя суспільства.
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МЕТОДИКА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІД ЧАС
ТРАВМ СТЕГНА З ВИКОРИСТАННЯМ 

ТРЕНАЖЕРІВ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Костюченко Олексій Васильович,
студент ІІІ курсу  Інституту соціальних технологій 
Університету «Україна»

При розробці експериментальної програми фізичної реабілі'

тації  виходили з аналізу сформованих у сучасній травматології пог'

лядів на відновлювальне лікуванні після перелому стегна, викорис'

тання тренажерів нового покоління і вибору доступних  коштів

оцінки динаміки у процесі відновлення функцій нижньої кінцівки. 

Загальна  методика фізичної реабілітації включала такі основні

процедури: вправи ЛФ, комплекси фізичних вправ; різні види

ходьби; фізіотерапію; масаж і гідромасаж; водолікування. 

Вправи  ЛФ – один з основних методів відновлювального ліку'

вання – використовувались у контрольної групі піддослідних. Усі

групи з онкозахворюваннями та травмовані  проходили 3'місячный

курс, до складу якого входять 30 сеансів по 40 хв  та рекомендовані

вправи (виконуються по 12'15 раз). 

В нашому дослідженні для обох груп піддослідних використову'

валася загальна комплексна методика відновлювального лікування

та профілактики реабілітації. 

Курс фізіотерапії тривалістю в 3 місяці забезпечувався компле'

ксними процедурами, куди входять електро', світло', тепло' і па'

рафінолікування: 

– электролікування – 15'20 сеансів УВЧ по 15 хв кожен; 

– електрофорез лікарських речовин – 18'20 сеансів, залежно

від індивідуальних особливостей організму травмованого й тяж'

кості перенесеної травми, – 10'15 хв. Усі низькочастотні види

впливу (електрофорез лікарських речовин, гальванізація тощо.)

поєднуються з високочастотними (ультразвук, НВЧ, дарсон'

валізація); 

– світло' і теплолікування (жовте світло) – 20'25 сеансів по 15

хв кожний;

– парафинолікування – 15'20 сеансів по 20'25 хв кожний; 

– лікувальний ручний масаж – 10'15 сеансів по 10'15 хв кож'

ний; 
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– лікувальне плавання (без ластів і з ластами) – 12'15 сеансів по

45 хв кожний. 

Массаж проводиться разом з фізіотерапією. 

Процедур магнітотерапії,  зазвичай, застосовують у іммобили'

заціонному  періоді в поєднані із ізометричною   ЛФ і УВЧ і вклю'

чають 10'15 сеансів тривалістю по 15 хв кожний. 

Всі  лікувальні процедури використовувались у різних поєднан'

нях підвищення ефективності процесу фізичної реабілітації

функцій нижньої кінцівки після перенесеної травми. 

В  експерименті використовувалися тренажери нової генерації

професора В.К. Зайцева, що розробляються під методичним

керівництвом Центрального інституту травматології і ортопедії. Їх

новизна ось у чому: 

– відсутності вузла навантаження (замість нього використо'

вується маса користувача); 

– конструкція дозволяє реалізувати изокінетичний метод

фізичної сили на групи м'язів і функції організму користувача з до'

помогою пропорційного співвідношення прикладеного зусилля

користувачем стосовно його масі у її підйомі; 

– у забезпеченні широкого діапазону фізичної сили на основні

групи м'язів і функції організму користувача; 

– конструкція тренажера включає уніфікований модуль і

начіпні виконавчі механізми, тренажери можуть вироблятися

з різних матеріалів, включаючи пластичні матеріали і клеєну дере'

вину.

Отже, використання комплексної програми, а саме: тренажерів

нової генерації професора В.К.Зайцева в поєднанні з процедурами

електро', світло', тепло', та парафінолікування у різних поєднан'

нях суттєво покращило показання тонусу м'язів і реґіонарного кро'

вопостачання нижніх кінцівок, відмічалось зникнення больового

синдрому, тим самим скоротивши терміни відновлення працездат'

ності, визначивши переваги запропонованої програми відновлю'

вальної терапії в порівнянні із загальноприйнятими. Вона дозволяє

більш економно і раціонально підходити до вирішення проблеми

реабілітації хворих з переломами кісток гомілки.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ  
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ 

В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Крайня Н.,
магістрант  спеціальності «Фізична реабілітація», 
Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Волошко Л. Б. к.пед.н., доцент, 

Головна методологічна проблема процесу фізичного виховання

школярів з патологією зору полягає в тому, що захворювання зоро'

вого аналізатора вимагають визначення загальних та індивідуаль'

них особливостей дії під час навчання руховим діям, розвитку рухо'

вих якостей з урахуванням ступеня втрати зору. На основі

отриманих наукових даних і власного педагогічного досвіду, вияв'

лені деякі методичні особливості управління процесом навчання

руховим діям слабозорих школярів в умовах спеціалізованого

інтернату. Так, на початковому етапі навчання (створення уявлення

про рухову дію) такою особливістю з'явилася детальніша образна

розповідь і пояснення проявів очікуваних м'язових відчуттів при

виконанні розучуваної вправи. 

Навчання на етапі поглибленого розучування будувалося

відповідно до закономірностей вдосконалення рухового уміння,

переходу його в рухову навичку. Провідна роль в системі дифе'

ренціації при управлінні рухом переходить до рухового аналізатора,

але виконувані рухи сприймаються усіма органами чуття. Ефек'

тивність управління процесом розучування в даному випадку може

бути підвищена шляхом створення умов, компенсуючих відсутність

чи обмеженість зору. Це може бути залучення помічника, викорис'

тання тактильних і звукових орієнтирів. Основою методики нав'

чання на цьому етапі, як і у здорових школярів, є метод повторного

виконання цілісної вправи з вибірковим відпрацюванням деталей

методом «по частинах». Варіювання умов навчання на етапі бажано

наблизити до тих дій, які застосовуватимуться безпосередньо в по'

буті, навчанні, іграх.

У навчанні дітей з порушеннями органів зору велике значення

має застосування методів сенсорного орієнтування. Застосовуючи

ці методи, треба підвищувати вимоги до дотримання заданих кіне'
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матичних і динамічних характеристик руху (довжина кроку, часто'

та кроків, сила відштовхування або удару, швидкість виконання

прийомів в боротьбі, амплітуда і тому подібне).

З методів слова застосовують: деталізовану розповідь, еврис'

тичну бесіду (з підведенням тих, що займаються до самостійних ви'

водів), обговорення (розбір, звіти), аналіз, супровідні пояснення,

вказівки, детальні команди.

На етапі поглибленого розучування з цим контингентом широ'

ко застосовується розтягнуте повторення. Розтягнуте повторення

дозволяє ефективніше освоювати  важкий учбовий матеріал і впра'

ви високої інтенсивності. Легкий же матеріал доцільно освоювати

концентрованим повторенням. Третій етап навчання для цього

контингенту полягає у вдосконаленні рухової навички в умовах

наближених до змагань і повсякденному життю. 

Проаналізувавши літературу щодо нових технологій і викорис'

тання різних видів рухової активності у сфері фізичного виховання

дітей – інвалідів по зору, ми дійшли висновку, що найефективніше

в спеціалізованому закладі використовувати елементи аеробіки і

степ'аеробики. Такі рухи виконуються під музику, чіткий темп,

параметри якого можуть бути легко засвоєні слабозорими, що

пов'язано з компенсаторними змінами в організмі. Вправи викону'

ються біля тактильного орієнтиру (гірки матів, лавки, степ'

платформи), що підвищує терміни засвоєння рухів, точність їх

виконання, забезпечує певну міру безпеки. Найдоцільніше вико'

ристовувати ці вправи в першій половині другого семестру. У мо'

лодшому шкільному віці виконуються більш прості базові кроки:

ходьба на місці, відкритий крок, крок вліво, крок управо,

подвійний крок, нашагування на гірку матів. Вправи проводяться у

формі гри з використанням віршиків, а згодом музики, що підви'

щує емоційний статус заняття.

Отже, використання в процесі розвитку рухових якостей, адек'

ватних контингенту прийомів і різноманітних видів рухової актив'

ності, дозволяє підвищити рівень фізичної підготовленості слабо'

зорих школярів. 

і професійна Секція ІІІ
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ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, 

ХВОРИХ НА ДЦП

Кубрак Р. М., 
аспірант Університету «Україна»

Завдання роботи – визначити можливості оптимізації

кардіореспіраторної системи у дітей, хворих на ДЦП.

Дослідження значної кількості фахівців дальнього зарубіжжя

спрямовані на вивчення морфологічного розвитку дітей з цереб'

ральним паралічем в аспекті особливостей будови їх тіла та в залеж'

ності від особливостей харчування.

Виявлено відхилення від норми показників діяльності серця

при фізичних навантаженнях, дещо менші величини артеріального

тиску в стані спокою, знижену толерантність до фізичних наванта'

жень та порушення функції дихальної системи дітей 7'18 років з

різними формами церебрального паралічу. В останньому показни'

ку негативні симптоми такі: задухою в стані спокою і при фізично'

му навантаженні відзначається відповідно 12,0% і 72,6% обстеже'

них, поверхневим або дискоординованим диханням – 58,0%,

участю грудинно'ключично'соскових м'язів в акті дихання – 90,

патологічною формою грудної клітки – 68,7, гіпертонусом м'язів

грудної клітки – 46, зменшеним часом затримки дихання на вдиху

і видиху – 80% обстежених з найбільшою виразністю цих симп'

томів у дітей з тетрапарезом. [2].

Розлади дихання при ДЦП часто залежать від недостатності

центральної регуляції дихання і від патології опорно'рухової систе'

ми. Це виражається в порушенні ритму і глибини дихання, в роз'

ладі координації між артикуляцією і диханням. Певну роль при ць'

ому грає порушена іннервація у вигляді одночасного напруження

м'язів'антагоністів. Так, затримка напруження діафрагми разом з

м'язами, які відповідають за вдих, утруднює видих. В іншому ви'

падку може підвищитись частота дихання і тоді після вимовленого

слова хворий повинен зробити судорожний вдих. В деяких випад'

ках порушення дихання можуть бути незалежно від мови, але в мо'

мент розмови ці розлади посилюються. Особливо страждає актив'

ний видих. Оволодіння активним видихом, типами дихання і

мовним диханням – основне завдання. При спастичності великих
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грудних м'язів приміняються різні прийоми розслаблення, а перед'

ні зубчаті і зовнішні міжреберні м'язи, які виконують вдих, в біль'

шості своїй потребують стимуляції. Систематичної роботи потре'

бує постановка правильного дихання. Основну увагу звертають на

виконання подовженого видиху, координацію дихання з різними

рухами, оволодіння різними типами дихання.

Вміння правильно дихати при різному фізичному навантаженні

підвищує фізичну працездатність, покращує обмін речовин, допо'

магає відновленню мови. При ДЦП дихання слабке, поверхневе,

рухи погано співвідносяться з диханням, багато страждають пору'

шенням вимови, пов'язаної з відсутністю правильної постановки

дихання. Тому навчання правильному диханню є не тільки засобом

для оздоровлення, але і способом для вирішення ряду лікувальних

завдань. У дитини, навченої глибокому правильному ритмічному

диханню легше проходить розслаблення м'язів тулуба, що сприяє

навчанню його правильним рухам і вимові.
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За спостереженнями фахівців, від 15 до 25 % дівчаток дошкіль'

ного віку і дівчат'підлітків, які ще не досягли повноліття, стражда'

ють різними гінекологічними патологіями. Це запальні захворю'

вання статевих органів,  кісти,  міоми,  порушення менструального

циклу,  затримка статевого розвитку. Їх треба своєчасно виявляти і

лікувати. Фізична реабілітація при гінекологічних захворюваннях '

одне з пріоритетних завдань  для майбутнього репродуктивного

здоров'я підлітків.

Обов'язковою умовою призначення фізіотерапії дітям і під'

літкам є точність, упевненість і повнота діагнозу, включаючи су'

путні захворювання. У наш час правильній своєчасній діагностиці

сприяють ендоскопічні дослідження. У підлітків жіночої статі є

певна вікова специфічність – високий ступінь рухливості гомеоста'

зу, ще несформованого в рамках жіночих констант, недостатня

зрілість пристосувальних механізмів і лабільність усіх функціональ'

них процесів, включаючи ті, що запускають менструальний цикл.

У такого вікового контингенту вибір фізіотерапевтичного фактора

при гінекологічних захворюваннях потребує обережності, щоб за'

побігти негативному впливу на діяльність гіпоталамічних центрів з

наступною небажаною зміною загального кровообігу і передчас'

ним пришвидшенням ступені зрілості статевої функції.

Успіх фізіотерапії багато в чому залежить від відношення до неї

самих підлітків. Оскільки проведення процедур пов'язане з певни'

ми негативними емоціями, обумовленими боязню болі, частим

оголенням інтимної ділянки тіла, важливо правильно оптимізувати

психоемоційний стан юних пацієнток. З цією метою корисно

відразу після призначення фізіотерапії або в крайньому випадку

безпосередньо перед першою процедурою в індивідуальній бесіді

познайомити дівчину або підлітка з майбутніми діями. Потрібно

показати їх локалізацію, підкреслити безболісність процедур, але

попередити про можливі незвичні або навіть неприємні відчуття,
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що особливо важливі при електроімпульсній терапії, інформувати

про очікуваний ефект і термінах його появи, проте без обіцянки

нездійсненного.  Попередня психоемоційна підготовка грає особ'

ливу роль при відновній фізіотерапії після гінекологічних операцій,

включаючи штучне переривання вагітності. При відсутності

термінових показань термін початку курсу фізіотерапії гінеко'

логічних захворювань у дівчат зі збереженим ритмом менструацій '

це 5'7 день менструального циклу, практично відразу по закінчен'

ню менструації. Післяопераційну відновну фізіотерапію потрібно

починати максимально рано в першу добу ( через 2'3 години) після

хірургічного втручання. Тільки в цьому випадку може найбільш

повно проявитися профілактичний ефект проведених заходів.

Відновна фізіотерапія, яка почалася пізніше третьої доби після опе'

рації не є ранньою, вона не може попередити або суттєво послаби'

ти утворення з'єднувальних структур, ось тому її неможна рахувати

оптимальною. Перші процедури фізіотерапії у дітей і підлітків

бажано проводити не частіше 1 разу на день, вони повинні бути

короткими, а використовувані дози енергії – малими. При адекват'

них відповідних реакціях організму в багатьох випадках можливо і

навіть доцільно інтенсифікувати  дію шляхом проведення щоденно

двох або трьох дій з 2'3 годинними перервами.

Вплив фізіотерапії на організм хворої не зупиняється з останнь'

ою процедурою, а продовжується, повільно і поступово слабшаю'

чи, під час ще деякого часу, який є періодом клінічної післядії

фізичного фактору. Для більшості  пацієнтів, які використовують

фізичні фактори, його тривалість складає від 2 до 6 тижнів, а при

застосуванні ультразвуку до 8 і навіть 12 тижнів. Післядія – обов'яз'

кова і суттєва частина складного механізму реалізації лікувального

впливу фізіотерапії, що важливо враховувати при кінцевій оцінці

клінічної ефективності всього курсу процедур.
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РОТАВІРУСИ, ЯК ПРИЧИНА 
ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Костенко О. О.,
к.мед.н., доцент кафедри реабілітації Інституту 
соціальних технологій Університету «Україна»

В усьому світі внутрішньолікарняні інфекції (ВЛІ) становлять

серйозну проблему, яка охоплює не тільки медичні, а й органі'

заційні та соціальні аспекти. Наразі спостерігається тенденція до

зростання кількості ВЛІ, що зумовлено збільшенням частоти інва'

зивних лікувальних та діагностичних маніпуляцій, поширенням та

циркуляцією в лікувально'профілактичних закладах антибіотико'

резистентних  штамів мікроорганізмів, поєднанням різноманітних

асоціацій збудників, появою нових вірусів – збудників ВЛІ та

зміною структури популяції хворих. Особливо складною є пробле'

ма ВЛІ є в акушерських стаціонарах, де перебуває найбільш незахи'

щений контингент – новонароджені діти. Все більшого значення

набувають ротавіруси (РВ), які здатні викликати розвиток важкої

дегідратуючої діареї, яка за важкістю ексикозу поступається лише

холері та часто завершується летально.

Крім того, вирішення цієї проблеми ускладнюється  відсутністю

вірогідних статистичних даних про поширення ВЛІ, труднощами

мікробіологічної діагностики та ідентифікації етіологічних чин'

ників . На жаль, і діюча методика, і тактика профілактики ВЛІ не

забезпечують їх зниження, а в окремих випадках, спалахів захворю'

вань. В Україні нозокоміальні інфекції у відділеннях інтенсивної

терапії новонароджених реєструються у 30'60% випадків госпіта'

лізованих дітей, а у недоношених дітей – до 56'70%.  З них до 35%

новонароджених з ВЛІ надходять безпосередньо з пологових бу'

динків,  що свідчить про їх інфікування в акушерських стаціонарах.

Дуже важливо підкреслити надзвичайно високу резистентність РВ

до дії багатьох фізико'хімічних чинників зовнішнього середовища,

що обумовлено наведеною вище структурою вірусу. РВ характери'

зуються здатністю до тривалого зберігання  у фекаліях хворої люди'

ни або вірусоносія. Внутрішньолікарняні інфекції (ВЛІ) становлять

серйозну проблему, яка охоплює не тільки медичні, а й організа'

ційні та соціальні аспекти. 

Лікування хворих з РВІ завжди буває комплексним  і включає:
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• легкий режим і компенсацію порушень функціонального ста'

ну шлунково'кишкового тракту, відновлення водно'електролітно'

го балансу та детоксикацію організму;

• боротьбу зі зневодненням організму (дегідратацію). Для цього

проводять за допомогою загальноприйнятих і доступних засобів

медикаментозної терапії пероральне, а при III ступеню зневоднен'

ня – внутрішньовенозне введення водно'сольових і колоїдних роз'

чинів;

• спеціальну легку дієту (4'Б або іншу, залежно від віку, з обме'

женням вуглеводів, збільшенням кількості білка та зниженням ка'

лорійності, з виключенням молока);

• використання противірусних препаратів;

• відновлення, по можливості, імунного статусу за допомогою

людського

• імуноглобуліну у дітей, препаратів інтерферону та індукторів

інтерферону.

Основними загальними профілактичними заходами при РВІ є

санітарно'гігієнічні, спрямовані на розрив механізму передачі, за'

безпечення водою гарантованої якості, доброякісними і безпечни'

ми в епідемічному відношенні продуктами харчування, на вико'

нання умов, що гарантують додержання санітарних вимог щодо

умов приготування, транспортування, зберігання, реалізації про'

дуктів харчування, забезпечення виконання санітарно'технічних

норм та санітарно'протиепідемічного режиму, правил особистої

гігієни, проведення гігієнічного навчання.
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СТАН ВОДИ В РІЗНИХ УМОВАХ ІСНУВАННЯ

Лазуренко Сергій Іванович, Білошицький Сергій Вікторович,
Університет «Україна», 04071, Київ, вул. Хорива, 1�г. 
тел. (044) 532�94�07; lazurenko23@ukr.net; serega�orient91@i.ua

«Той, хто навчиться управляти станом водного середовища –
навчиться управляти станом нашого організму» – Лауреат Но'

белівської премії Альберт Сент Дьерді. 

Завдання роботи: вивчити стан води в різних умовах існування

з подальшим використанням її у відновленні функцій організму

людини.

У процесі відновлення функцій організму завжди цікавим є дія

зовнішніх чинників на наш організм. В нашому випадку – це вод'

не середовище. При народженні 80% в організмі людини складає

вода, потім її стає трохи менше – до 70% [2]. Тому, слід говорити

про вплив зовнішньої дії, в першу чергу, на воду, оскільки її конце'

нтрація набагато перевищує концентрацію будь'якої біоорганічної

речовини в організмі. 

Найрізноманітніші процеси і побутові прилади впливатимуть,

перш за все на речовину в нашому організмі, яка складає основну

частину. Зрозуміло, чому з'явилася необхідність вивчати структур'

ний стан води, оскільки саме це має пряме відношення до всіх по'

дальших досліджень, які стосуються розробки нових енергоінфор'

маційних технологій у реабілітації людини. 

Результати досліджень показали, що вода, яка володіє незви'

чайними властивостями, виявилася не просто винятковою в цьому

плані. Виявилось, що ми майже зовсім про неї нічого не знаємо.

Вона повинна була бути газом, а не тією рідиною, до якої ми звик'

ли [1]. Було виявлено якісно новий стан речовини на прикладі мо'

лекулярної структури води. Вода, виявилось, складається з осе'

редків. У осередках знаходиться приблизно сорок мільйонів

структурних елементів, які виступають як логічні елементи, якщо

осередок розглядати як біокомп'ютер. 

Після таких відкриттів почали згадувати слова тих людей, які

займалися водою раніше. Вони розуміли, що вода це основа для

всього живого. Леонардо да Вінчі говорив: «вода – це і є саме жит'

тя». Саме цю фразу зараз підняли на прапор цього напряму

досліджень. Ті люди, які цим займалися, розуміли, що детальне
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дослідження води може привести до якісно нових результатів.

Після розшифровки структури води став зрозуміло, що знайдений

новий стан речовини, яку назвали інформаційно'фазовим станом

[1]. Вода – це основне середовище, в якому протікають клітинні

процеси. Тому за допомогою зміни стану водного середовища мож'

на управляти всіма процесами в організмі. Безумовно, ця обстави'

на привернула увагу конструкторів до винаходу енергоінфор'

маційних пристроїв, які б змогли регулювати структурний стан

водного середовища організму. 

Існує таке поняття, як «пам'ять води». При вивченні водного се'

редовища ми вийшли також на поняття «Об'єктивно існуюча

інформаційна система». Це означало, що будь'яка дія на водне се'

редовище, як на інформаційну систему проводить перестановку

елементів води. Дія на організм проводить ті зміни, які записують'

ся і кодуються у вигляді певної комбінації існуючих структурних

елементів. Вода це робить природним чином, записуючи інфор'

мацію за допомогою структурних елементів, які виступають як

логічні елементи, в певному порядку розташовані в осередках.

Міняючи всю множину на якесь нове розташування, можна чітко

кодувати ту інформацію, яка поступає ззовні. Це і є сенс пам'яті. На

структуру води впливає зміна навколишнього середовища фізично'

го простору. Коректори функціонального стану, гармонізуючи

простір, через відповідну сприятливу для організму перебудову

структурного стану водного середовища, здатні ефективно вплива'

ти на наше здоров'я.

Аналіз літератури і особисті дослідження підтвердили: вода во'

лодіє пам'яттю, здатна передавати нам укладену в ній інформацію і

буває як корисною, так і шкідливою для нашого фізичного і

психічного здоров'я.

Список літератури

1. Зенин С.И. «Память воды»: автореф. дис. …  д'ра биол. наук:  Инсти'

тут медико'биологических проблем РАН. – М., 2003. – 46 с. 

2. Лаппо Е.А. Почему мы так мало живем? Совершенно секретно. –

СПб.: Издательство ДИЛЯ, 2011. – 192 с.

і професійна Секція ІІІ

з інвалідністю



ТОНІЧНА АКТИВНІСТЬ М'ЯЗІВ,ЯК МЕТОД
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Лазуренко Сергій Іванович, Білошицький Сергій Вікторович,
Університет «Україна», 04071, Київ, вул. Хорива, 1�г. 
тел. (044) 532�94�07; lazurenko23@ukr.net; serega�orient91@i.ua

Завдання роботи: вивчити можливості використання тонічної

активності м'язової системи у процесі відновлення функцій ор'

ганізму людини. 

Тонічна активність м'язової системи (ТАМС) є віддзеркаленням

рівня психофізіологічного і психомоторного стану людини [1; 2].

Досліджується тонічна активність таким чином. Випробовуваний в

положенні стоячи, хватом зверху на ширині плечей утримує гімнас'

тичну палицю. По команді експериментатора починає «розтягува'

ти» палицю із зусиллям 90'95% від максимально можливого. Нап'

рям зусиль – в сторони'вверх. Тривалість утримання статичного

зусилля – 1 хвилина. Через кожні 20 секунд (три рази) виконавцеві

повідомляємо, скільки часу залишилося до кінця дії – ізометрич'

ного напруження рук. Після закінчення активної фази випробуван'

ня слідує, як правило, післядія ізометричного напруження, що по'

лягає в мимовільному піднесенні рук також в сторони'вверх на

певну висоту. Фіксується кут піднесення і час утримання. Іноді

спостерігається декілька піднесень рук. Цей тест іноді згадується

під назвою «Енергопотенціал». Часто, залежно від умов і мети про'

ведення дослідження, час активної фази зменшується до 30 секунд.

Чому оптимальний час роботи (ізометричного напруження рук)

60 секунд? За цей час умикаються в активність всі три механізми

обміну енергії в організмі людини:

1. фосфагенний, що працює на високоенергетичних сполуках

перші 6 секунд від початку напруження;

2. гліколітичний використовує вуглеводне «пальне» і це триває

до 30'40 секунд після чого неминуче виключається;

3. окисний механізм, що забезпечує роботу енергією від роз'

щеплення жирів та жирних кислот, яким притаманна значно біль'

ша енергетична ємність (1 моль вуглеводів дає 700 ккал, а жирів –

2400 ккал, зрозуміло, енергетична ефективність їх набагато вища)

[2]. У дослідженнях авторів [1; 2; 3], де участь взяли  більше 5 тисяч

осіб різного віку, професій та статі були репрезентативні дані за по'
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казниками: а) амплітуди піднесення рук; б) часу їх утримання

тонічною активністю. Ці дані давали підстави розглядати міру

енергії людини, виміряної тестом ТАМС або «Енергопотенціал» як

один із критеріїв не лише працездатності, а й міри їх психічного і

тілесного здоров'я.

Особливе ставлення організму людини до хвороб: грипу, ОРЗ

тощо. Тіло одразу відповідає своєю зміною на прихований період

хвороби; якщо потенціал енергії стримко знижується, то за 1'2 дні,

й навіть триваліше, виявляються зовнішні симптоми хвороби, зок'

рема, стале підвищення температури тіла [1; 2]. 

Особисті дослідження, що були проведені при визначені стану

здоров'я людей, показали, що тест ТАМС («Енергопотенціал»)

тісно співпадає з показниками кислотно'лужного балансу рідинно'

го середовища організму. Так, при високому рівні ТАМС спос'

терігається потрібний рівень рН (6,5'7,0), тобто той рівень, що за

даним показником відображає норму здоров'я. Слід нагадати, що

кислотно'лужна рівновага організму людини є достатньо суворою

константою і визначається в нормі як 7±0,15 одиниць.

Таким чином, при дослідженні стану окремих функцій та ор'

ганізму в цілому, можливе використання описаного нами тесту

ТАМС з подальшим вивченням особливостей самого рівня тоніч'

ної активності м'язової системи в різних умовах. 
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Завдання роботи – дослідити основні механізми пси'

хофізіологічної адаптації студентів. 

Одну з груп таких особливостей складають організаційні, тобто

ті, що відображають організацію самого навчального процесу.

Реальна організація навчального процесу повинна мати відповідне

забезпечення. Розподіл навчального навантаження є основним

регулятором поведінки студентів і постає тим системотворчим фак'

тором, який обумовлює основу життєдіяльності студентів. Такий

підхід дещо спрощений, оскільки регулятором поведінки людини

є весь найбагатший спектр його соціальної, психологічної та пси'

хофізіологічної організації: від простих сенсорно'перцептивних

функцій до складних характерологічних властивостей особистості.

Для вивчення відносно окремого (адаптація) явища доцільно умов'

но виділити його з організації більшої складності.

У навчальному процесі більший інтерес для соціального, психо'

логічного і психофізіологічного дослідження викликає початковий

період навчання у ВНЗ, що характерний складними змінами на всіх

указаних рівнях. Актуальним є вивчення і забезпечення коригуючої

спрямованості процесів, що відбуваються. Процеси адаптації охоп'

люють всі рівні життєдіяльності: від молекулярного до психо'

логічної регуляції діяльності у соціальному плані. Звідси випливає

весь спектр різних за складністю утворень організму, що задіяні у

процесі адаптації під час змін умов життєдіяльності та зовнішнього

середовища. Такі ж великі і часові характеристики адаптаційних

явищ, що відповідають різним рівням організму. Якщо сенсорні

системи людини (як інформаційні канали) достатньо швидко адап'

туються до змін, що відбулись (наприклад, очі до світла адаптують'

ся в нормі протягом 50'60 сек.), то у вищих психологічних сферах

дані явища проходять порівняно довше. До останніх можна віднес'
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ти національні звичаї, місцеві традиції та багато іншого. З цих по'

зицій адаптаційні процеси можуть затягнутись на весь період нав'

чання [1; 2].

Сенсорна адаптація, що відображає пристосовницьку зміну

чутливості до інтенсивності діючого на органи почуттів подразни'

ка, може проявлятись і в різноманітних суб'єктивно переживаючих

ефектах. Сенсорна адаптація повинна забезпечувати підвищену

чутливість у зоні, що близька до величини подразника.

Виділені закономірності не завжди забезпечують необхідну

поінформованість під час дослідження більш складних і тривалих

періодів адаптації людини до нових умов життя і, власне, навчання

у ВНЗ. У таких випадках для вивчення тривалості і можливої ко'

рекції адаптаційних процесів, доцільно задіяти складніші суб'єк'

тивно сформовані психічні утворення («суб'єктивні еталони»). До

них можна віднести, в першу чергу, особливості сприйняття та

суб'єктивної оцінки часових інтервалів – часова перцепція, сприй'

няття часу, або «відчуття часу» [2].

Таким чином, знання та використання виділених механізмів

психофізіологічної адаптації студентів дають змогу згладити так

званий адаптаційний синдром і підвищити якість навчального про'

цесу. Особливо це стосується студентів, які за станом свого здоров’я

віднесені до медичних груп.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
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Любимовська Тетяна Сергіївна,
Полтавський інститут економіки і права, вул. Котляревського 1/27

Остеоартроз є одним з найбільш поширених хронічних дегене'

ративно'дистрофічних захворювання суглобів, яке зазвичай має

прогресуючий перебіг, супроводжується періодичними загострен'

нями, обмеженням працездатності, погіршенням якості життя і

зрештою призводить до інвалідності. Питання діагностики,

профілактики та лікування хворих на остеоартроз набувають особ'

ливої актуальності у зв'язку з глобальним постарінням населення, у

тому числі й української популяції. Незважаючи на використання у

лікуванні артрозу сучасних медикаментозних засобів, розробку і

впровадження нових лікувальних технологій, суттєвих успіхів у те'

рапії та профілактиці цього захворювання досягти не вдалося. Тому

у системі реабілітаційних заходів при остеоартрозі поряд з медика'

ментозною терапією провідна роль належить фізичній реабілітації.

Індивідуально підібрані фізичні вправи в комплексі з фізіотерапією

та іншими засобами реабілітації сприяють відновленню функції

ураженого суглоба, подовженню періоду ремісії, призупиняють

прогресування захворювання та покращують фізичний і психо'

логічний стан хворого.

Санаторно'курортне лікування деформуючого остеоартозу

спрямоване на усунення зовнішніх причин, що сприяють прогресу'

ванню хвороби, на зменшення больового синдрому, вторинного

синовіїту, відновлення функцій суглоба. Важлива роль у відновлю'

вальному лікуванні хворих на гонартроз належить лікувальній

фізичній культурі. Розробка програми із застосуваннями різних

форм ЛФК залежить від перебігу остеоартрозу і складається з трьох

періодів, які плавно змінюють один одного: вступний (щадний),

основний (функціональний) та заключний (тренувальний). Вико'

ристовують лікувальну і ранкову гігієнічну гімнастику, ходьбу, про'

гулянки, теренкур, рухливі та спортивні ігри, плавання, вправи у

воді.
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На санаторно'курортному етапі лікування за відсутності ознак

синовіту також призначають: масаж (ручний та підводний, вакуум'

ний, вібро' та баромасаж); бальнеотерапію (радонові, шавлевії,

сульфідні, газогрязьові, грязьорозчинні, скипидарні (білий або

жовтий скипидар), бішофітові та ропні ванни (самостійно або у

комплексі з фізіотерапією, рефлексотерапією) за методикою «Про'

токолу діагностики та лікування реактивних артропатій"); гря'

зелікування та теплолікування: грязьові аплікації, грязьові коржи'

ки, парафіно'озокерито' глинолікування); апаратну фізіотерапію

(моно' або біфакторна): лазерне опромінення уражених суглобів

червоного та інфрачервоного діапазону, УФО'опромінення; ульт'

развук середньочастотний та низькочастотний, ультрафонофорез,

електрофорез, магнітотерапію, СМВ'терапію, ДМХ'терапію,

індуктотермію, діадинамотерапію, ампліпульстерапію, КВЧ'те'

рапію та рефлексотерапію (голковколювання, електропунктура,

лазеропунктура, мікрофізіотерапія).

За наявності ознак синовіту (незначних чи помірно виражених)

призначають те ж саме (за винятком процедур високої температури

(понад 38°С) та фізіотерапія за  щадними методиками) з більш ши'

роким застосуванням рефлексогенних зон впливу. Додатково зас'

тосовують кріотерапію (у вигляді крижаних аплікацій, кріогелю,

кріопакетів, СО2'аерозолів), як самостійно, так і у сполученні з

магнітним полем (кріо'магнітотерапія), ЧЕНС (кріо'ЧЕНС'те'

рапія), синусоїдальними струмами, низькотемпературну пелоїдоте'

рапію. 

У реабілітації хворих на гонартроз широко застосовують при'

родний мінерал бішофіт Полтавського, властивості якого зумов'

лені хімічним вмістом окремих іонів: магнію, калію, брому, йоду,

мікро' та ультрамікроелементів. Як доведено попередніми

дослідженнями, при застосуванні розчину бішофіту Полтавського у

вигляді компресів, загальних і місцевих ванн при захворюваннях

опорно'рухового апарату і периферичної нервової системи спос'

терігається спазмолітичний, протизапальний, місцеворефлектор'

ний, знеболюючий, протинабряковий ефекти.

Отже, санаторно'курортне лікування остеоартозу колінного

суглоба дозволяє подовжити період ремісії захворювання та покра'

щити самопочуття хворих. 
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ПІДТРИМКА СТАНУ ЗДОРОВ'Я  ІНВАЛІДІВ ЧЕРЕЗ
ДОТРИМАННЯ  ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ЇЖІ 

Малихіна К.Я.,
к.філос. н., доцент кафедри фінансів інституту економіки 
і менеджменту університету «Україна»                                       

Актуальною проблемою є виховання людей в напрямку під'

тримки стану власного здоров'я. Здоров'я є головним капіталом

людини в ринковій економіці і головною умовою її виживання.

А відновлення  здоров'я є головною турботою людей під час ре'

абілітації та в умовах звичайного існування інвалідів.   

На думку канд. мед. наук Андронікової Т. А. «здоров'я – це здіб'

ність організму чинити опір руйнівному впливу внутрішнього та

зовнішнього середовища». Із зовнішнього середовища людина спо'

живає повітря, воду, харчові продукти в натуральній або переробленій

формі. І від їх якості, а перш за все, їх чистоти залежить її здоров'я.

Щоденні скарги на погане самопочуття звичайно пояснюються

«поганою екологією». Оскільки екологія є системою взаємовідно'

син людини і природи, а система передбачає властивість цілісності,

отже людина існує тільки як частина цієї системи, тобто екології.

У цій системі людина є активною складовою, яка самотужки

формує відносини з пасивною складовою – природою, на жаль, в

цей час переважно в напрямку зруйнування і забруднення.  Приро'

да вже не в змозі само очищуватися і надає людині забруднене

повітря, воду, продукти.

З їх очищенням не справляється головна хімічна лабораторія

організму – печінка. Наслідком вживання екологічно небезпечних

продуктів є забруднення організму. Оскільки звичайна окрема лю'

дина не може вплинути на усунення причини забруднення, встає

питання при підтримку стану її здоров'я в екологічно небезпечних

умовах Так виникли багато численні методи очищення та оздоров'

лення організму: Семенової Н., Брега П., Уокера Н. Йотова І., Нор'

бекова М, , Шелтона Г., Кошмака Н., Малахова Г., медичного ко'

оперативу з Полтавської обл. наприкінці 80'х років та багатьох

інших. В процесі їх використання виявилось, що важливо не тільки

які продукти їсти, а в якій послідовності та суміші.

В умовах життя малозабезпеченої людини з хворобами корект'

ною є постановка питання про зниження навантаження на ор'
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ганізм від звичайних продуктів. Найкращий шлях – суворо роз'

поділене харчування, однак в звичайному житті його принципи

розглядаються крізь призму критеріїв: кошти, час, зручності тощо і

перетворюються в правила оптимального, тобто найбільш прий'

нятного харчування. Як свідчить досвід, головне: треба дотримува'

тися чотирьох правил «забороняється», а «все останнє – дозво'

ляється», природно, що в межах розумного та дозволів лікарів. 

Забороняється:
1) пити рідину одразу після прийняття їжі та безпосередньо

після прийому їжі;

2) змішувати в одному прийомі їжі м'ясо, рибу, птицю:

а) проміж собою;

б) із солодощами (цукор, мед, солодкі фрукти, цукерки тощо);

в) з крохмальними продуктами (картопля, каша, булка, макаро'

ни тощо);

г) з рослинними білками (гриби, горіхи, квасоля, соя тощо);

3) змішувати молочні продукти з іншими;

4) змішувати диню з будь'якими продуктами.

В шлунку на м'ясо, рибу, птицю для їх обробки виділяються ок'

ремі ферменти, які вступають також у взаємодію між собою, зали'

шаючи продукти повністю або частково неперетравленими. Якщо

цю суміш запити чашкою будь'якої рідини, вона стрибком тисне на

клапан виходу в дванадцятипалу кишку з усіма біологічними

наслідками у вигляді засмічення шлунково'кишкового тракту,

печінки, суглобів, судин тощо. Якщо пити рідину безпосередньо

перед їжею, змивається шлунковий сік. Висновок: треба пити перед

їжею, а приймати їжу за почуттям голоду. 

Правила заборони «1), 2): а), б), в), г)» вказані в послідовності

зменшення шкоди від їх порушення.

Із запровадженням правил оптимального харчування з 15.07.90 р.

у особи 40 років протягом 22 років не змінилися вхідні показники

здоров'я: тиск, загальні аналізи, кардіограма в стані спокою.

Відсутні  скарги на стан шлунково'кишкового тракту та печінки.

Інших нових позитивних факторів впливу на підтримку стану здо'

ров'я протягом означеного часу  не спостерігалось.  

Було регулярне фізичне навантаження за 10 років до початку

оптимального харчування і протягом наступних 22 років у вигляді

ранкової зарядки та піших прогулянок до метро, ринку тощо, а та'

кож щоденне вживання яблук та інших свіжих овочів і фруктів
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обсягом близько 0,5 кг, що кореспондує з порадами американських

дослідників з проблем геронтології.

Як свідчить досвід, дотримання простих правил послідовності

вживання продуктів та їх змішування в одному прийомі їжі пом'як'

шує руйнівний вплив від вживання екологічно небезпечних про'

дуктів і є необхідною умовою чистоти внутрішнього середовища.

Оскільки в Україні  спостерігається стійка тенденція до зниження

рівня здоров'я населення, зміст тезисів може бути корисним  не

тільки для інвалідів, а для будь'якої людини. 

ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ІНВАЛІДІВ 
З ПОРУШЕННЯМ ФУНКЦІЙ СПИННОГО МОЗКУ

Маніло Юрій Васильович,
кафедра здоров'я людини і фізичної реабілітації
Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»
29009, Україна, м. Хмельницький, вул.. Толбухіна, 2А
т/ф (0382) 70�45�64
e�mail: hist.km.nauka @ mail.ru

Одним із завдань лікарського контролю традиційно є оцінка

фізичного розвитку та функціональних можливостей людини, що

необхідне для правильного підбору фізичних вправ з метою

зміцнення здоров'я, розвитку фізичних якостей, забезпечення

спортивного вдосконалення.

Життєдіяльність людини, незалежно від статі, віку, професії, ха'

рактеризується морфологічними і функціональними властивостя'

ми та якостями, які передаються спадково (генотип), а також набу'

тими після народження у певних умовах індивідуального розвитку

(фенотип). Сумарний прояв цих властивостей та якостей у вигляді

вікових особливостей нервово'психічної діяльності, фізичної сили

та витривалості, що визначається станом морфологічних і функ'

ціональних ознак, прийнято називати фізичним розвитком люди'

ни. Проте треба відзначити, що не завжди фізичний розвиток

співпадає із станом здоров'я [1, с.14].

Фізичний розвиток – поняття комплексне, тому і ознаки, що

характеризують його, різноманітні. Як основні ознаки фізичного

розвитку використовують довжину і масу тіла, окружність грудної
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клітки. Істотне значення при визначені фізичного розвитку мають

також склад тіла, м'язова маса, поперечні та повздовжні розміри

обхватів кінцівок і тулуба, життєва ємкість легень та інші показни'

ки зовнішнього дихання, показники працездатності тощо (у дітей –

це постава, вторинні статеві ознаки та ін.).

Оцінку фізичного розвитку також проводять шляхом порівнян'

ня його показників із середніми показниками фізичного розвитку

відповідної віково'статевої групи. Для цього застосовується метод

Мартіна (метод стандартів) або метод оцінки за шкалою регресії

(метод кореляції). Метод стандартів більш простий, але менш точ'

ний [1, с. 22].

Досвід вітчизняної і зарубіжної практики роботи з інвалідами,

які мають порушення опорно'рухового апарату, і зокрема, інваліда'

ми з порушенням функцій спинного мозку в шийному відділі,

засвідчує, що фізична культура і спорт є найбільш дієвим методом

серед усіх інших видів фізичної реабілітації. Адаптивна фізична

культура повинна надати інвалідам можливість задовольняти дос'

татньою мірою свої естетичні і етичні потреби, прагнення до фізич'

ного вдосконалення і реалізації себе як особистості в різних сферах

людської діяльності.

Процес фізичної і соціальної реабілітації інвалідів із стійким

ураженням функцій спинного мозку в різних відділах хребта, зок'

рема і шийного відділу, носить багаторічний характер, відтак він

повинен стати одним із найважливіших аспектів їхнього способу

життя, оптимальної адаптації до різних умов побутової, навчальної,

трудової, реабілітаційної, спортивної діяльності, бути ефективною

психолого'педагогічною формою всебічного розвитку і самовира'

ження особистості. Деякі фізичні вади можуть спричиняти мов'

леннєві дефекти, наприклад, коли параліч уражає центральний чи

периферичний відділ мовленнєвого аналізатора [2, с. 162].

Сучасні проблеми вдосконалення фізичної реабілітації вимага'

ють вивчення педагогічних і психологічних аспектів означеного

процесу, структури і планування навчання рухових дій, точності

рухів, самоконтролю, оскільки ефективність її залежить також від

рівня мотивації, інтересу хворих і інвалідів до систематичних

занять, системи знань з теорії і практики фізичної і психічної

реабілітації, а також  зі спорту інвалідів [3, с. 286].
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Університет «Україна», 067�507�26�01. 
E�mail: GreenDragoness@yandex.ru.

Актуальність проблеми. Одним із найголовніших стресових

факторів для мешканців міст є надмірна концентрація населення

(скупченість). Занадто велика кількість контактів з іншими людьми

призводить до виникнення «синдрому лемінга» – підвищеної

дратівливості, агресивності, втоми. Особливо небезпечний цей

синдром для молоді, зокрема для студентів, для яких характерна ще

й інформаційна перевантаженість. Особливо схильними до перев'

томи в умовах скупченості є студенти з особливими потребами, які

зазвичай перебувають в більш спокійній обстановці.

Одним із шляхів вирішення проблеми перевантаження ор'

ганізму студентів є формування зелених зон для усамітнення – не'

великих зелених куточків, оточених непроникними для ока зарос'

тями. Особливо ефективними та бажаними є щільний трав'яний

покрив та кольорові варіації листя оточуючих дерев і кущів. На

думку психологів, відпочинок саме в таких умовах протягом лише

кількох хвилин знижує рівень артеріального тиску, надмірний то'

нус м'язів, внутрішньочерепний тиск, знімає нервове напруження,

роздратування і агресивність, тобто фактично відновлює пов'

ноцінну працездатність. У важкохворих людей, які мали мож'

ливість відпочивати в таких умовах, значно швидше загоювались

післяопераційні рани і майже не виникало конфліктних ситуацій.
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Особливо позитивний вплив має таке зелене оточення на стан

очей. Саме зоровий аналізатор особливо страждає в сучасних умо'

вах інформаційного суспільства – і внаслідок роботи з комп'юте'

ром, і через необхідність багато читати і писати, і навіть через несп'

риятливий зовнішій вигляд оточуючого урбанізованого

середовища. Саме останнє сьогодні абсолютно не відповідає зако'

нам відеоекології – великі рівні однотонні площини, гострі кути,

вертикальні ребра будинків, суцільні ряди однакових вікон тощо

порушують роботу м'язів ока, акомодацію, бінокулярний зір, вик'

ликають близорукість і зрештою можуть призводити до психічних

розладів. Система зорового сприйняття людини сформувалась за

довгий період еволюції в умовах природного середовища і не прис'

тосована до штучного міського, саме тому, дозволяючи очам відпо'

чити серед зелені, ми відновлюємо їх здоров'я.

Для раціональної організації зелених міні'зон відпочинку не'

обхідно враховувати ряд важливих факторів: рекомендації ае'

рофітотерапії, відповідним чином підбирати видовий склад рослин

з метою уникнення алергічних проявів та формувати оздоровлю'

ючий вплив фітосередовища на людський організм. Різноманітни'

ми варіантами видового асорименту оздоровчих зелених зон можна

досягати різних терапевтичних ефектів. Наприклад, для студентів,

які збираються продовжувати заняття, корисними є насадження з

ялівців, які мають стимулюючу дію на ЦНС, тамариксу, що формує

прохолодний мікроклімат, тису ягідного, що знезаражує повітря і

знищує збудників легеневих захворювань. Для релаксації після

напруженого навчального процесу доцільно формувати пістрявоза'

барвлені рослинні фони з використанням квіткових рослин, фор'

мувати відокремлені зони відпочинку з туї, черемхи, беріз, кипари'

су, багна, чорнобривців тощо. Для відновлення роботи зорових

аналізаторів слід створювати насадження виключно зеленої кольо'

рової гами, а для підняття життєвого тонусу та настрою – колорові

поєднання рослин.

Таким чином, формування зелених зони відпочинку дадуть

можливість студентам та співробітникам Університету «Україна»,

не лише збільшувати ефективність своєї праці, а й поліпшити стан

здоров'я, відновити самопочуття та мати завжди гарний настрій.
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ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ 
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Невмержицький Артем Борисович,
Інститут економіки і менеджменту, 
5 курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н.,
тел.0976983374 

Медична реабілітація інвалідів, дітей'інвалідів здійснюється в

лікувально'профілактичних закладах, реабілітаційних установах

відповідного типу.

Медична реабілітація включає всі види відновного лікування у

стаціонарних, амбулаторних і санаторно'курортних умовах, дис'

пансерне спостереження, профілактичні заходи, а також рекон'

структивну хірургію, протезування та ортезування. При виник'

ненні у хворих дефекту здоров'я в результаті захворювання або

травми, у тому числі при переході захворювання в хронічну стадію,

медико'соціальні експертні комісії (лікарсько'консультативні

комісії лікувально'профілактичних закладів – для неповнолітніх)

або реабілітаційні установи складають відповідний розділ індивіду'

альної програми реабілітації інваліда.

Конкретні обсяги, методи, місце реалізації і строки проведення

реабілітаційних заходів визначаються в індивідуальній програмі ре'

абілітації інваліда. Інваліди, діти'інваліди з важкими формами

інвалідності, які згідно з медичним висновком потребують

постійного стороннього догляду, забезпечуються медичним патро'

нажем (повсякденною допомогою) за місцем проживання (вдома).

У разі необхідності медичний патронаж здійснюють виїзні ре'

абілітаційні бригади.

Професійна реабілітація передбачає відновлення знижених або

втрачених професійних функцій, відбір професії та адаптацію до

неї інваліда, дитини'інваліда, поновлення трудової діяльності

інваліда в колишній або в новій професії. Професійна реабілітація

включає заходи із забезпечення зайнятості інвалідів, експертизи

потенційних професійних здібностей, професійної орієнтації, про'

фесійної підготовки, підготовки робочого місця, професійно'ви'

робничої адаптації, раціонального працевлаштування, динамічно'

го контролю за раціональністю працевлаштування і успішністю

професійно'виробничої адаптації. Професійна реабілітація (про'
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фесійний відбір, професійна орієнтація, професійна освіта, про'

фесійні підготовка, перепідготовка, перекваліфікація, раціональне

працевлаштування) спрямовується на забезпечення конкурентосп'

роможності інваліда на ринку праці і його трудового влаштування

як у звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених

умовах праці. Інваліди, діти'інваліди з важкими формами

інвалідності, які потребують спеціальних умов для одержання про'

фесійної освіти, за своїм бажанням можуть навчатися у спеціаль'

них навчальних закладах чи в навчальних закладах загального типу,

де створюються відповідні умови згідно з державними соціальними

нормативами, та у разі необхідності – за навчальними програмами,

адаптованими для навчання осіб, які потребують корекції фізично'

го та/або розумового розвитку.

У разі неможливості здійснювати професійну освіту інвалідів,

дітей'інвалідів у загальних і спеціальних навчальних закладах їх

навчання організовується (за їх згодою або за згодою їх законних

представників) вдома за індивідуальними навчальними планами,

якщо ця форма допускається змістом професійного навчання за

визначеною спеціальністю. Професійна підготовка, перепідготов'

ка, підвищення кваліфікації інвалідів, зареєстрованих у державній

службі зайнятості, може здійснюватися державною службою зайня'

тості і підприємствами, установами, закладами, з якими держав'

ною службою зайнятості укладені договори. 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ
НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ І ТА ІІ СТАДІЇ 

В УМОВАХ САНАТОРНО&КУРОРТНОГО
ЛІКУВАННЯ

Олефір Аліна Вікторівна,
Полтавський інститут економіки і права, вул. Котляревського 1/27

Гіпертонічна хвороба традиційно займає одне з провідних місць

у структурі захворюваності та смертності населення внаслідок

серцево'судинних захворювань, що визначає її як світову медико'

соціальну проблему. За статистичними показниками, в останні

роки в Україні діагностують гіпертонічну хворобу близько в 18'20 %

дорослого населення. 
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У лікуванні цього захворювання значне місце займає фізична

реабілітація, що має у розпорядженні великий арсенал засобів

активної дії на функціональні системи організму хворих: ЛФК,

лікувальний масаж, фізіотерапія,гідротерапія та ін. 

Одним із провідних методів фізичної реабілітації хворих із

гіпертонічною хворобою науковці вважають лікувальну фізичну

культуру, що застосовується з метою нормалізації процесів збуд'

ження і гальмування в корі головного мозку. ЛФК проводиться у

формі лікувальної гімнастики, ранкової гігієнічної гімнастики та

самостійних занять. Застосовуються вправи для всіх м'язових груп,

виконують елементарні гімнастичні вправи для верхніх і нижніх

кінцівок без зусилля, з обмеженою і поступово зростаючою

амплітудою рухів у дрібних та середніх суглобах кінцівок, чергуючи

їх з дихальними вправами [1].

Лікувальна гімнастика поєднується з масажем. Застосування

масажу при гіпертонічній хворобі І стадії дозволяє покращити

функціональний стан соматичної та вегетативної нервової системи,

знизити збудливість нервово'м'язового апарату, зменшити ве'

нозний застій, сприяє зниженню артеріального тиску. Вико'

ристовують сегментарно'рефлекторний масаж, діючи на паравер'

тебральні зони верхньогрудних і шийних спинномозкових

сегментів D3'D1 та С7'С2. 

У реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу велике значення

мають фізіотерапевтичні процедури. Вони справляють заспокійли'

вий, психотерапевтичний, а в ряді випадків умовно'рефлекторний

вплив. При І та II стадіях гіпертонічної хвороби найчастіше

застосовують електрофорез (брому, магнію, дибазолу чи платифі'

ліну), ультрафонофорез еуфіліну, низькочастотну магнітотерапію,

високоінтенсивну імпульсну магнітотерапію, електросон, електро'

анальгезію, дарсонвалізацію, КВЧ'терапію, гіпоксітерапію, місцеві

або загальні водні ванни (хвойно'соляні, кисневі, радонові,

вуглекислі).

Одним із важливих компонентів комплексного лікування

гіпертонічної хвороби є санаторне лікування. Воно відрізняється

більш сприятливими умовами для ефективного застосування

найрізноманітніших лікувальних дій (фізіотерапія, ЛФК, теренкур,

аутогенне тренування, дієтотерапія і ін.). Хворим на гіпертонічну

хворобу І та ІІ стадії показане санаторно'курортне лікування на

бальнеологічних і кліматичних курортах, а також в місцевих
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кардіологічних санаторіях. Для хворих показаний санаторний

режим I'II; загальна кліматотерапія. Руховий режим: лікувальна

фізкультура, ранкова гігієнічна гімнастика (індивідуальна),

лікувальна гімнастика (групова, індивідуальна), велотренування,

дозована ходьба. Обов'язково призначається бальнеотерапія:

4'камерні, «сухі» вуглекислі, загальні вуглекислі, радонові, йодо'

бромні, кисневі, скипидарні з білою емульсією, радоново'ски'

пидарні, сірководневі, хлоридно'натрієві, хвойні, та інші; ліку'

вальні душі: циркулярний або підводний душ'масаж.

Отже, використання засобів фізичної реабілітації у санаторно'

курортному етапі у хворих при гіпертонічній хворобі найбільш

важливий лікувальний засіб для відновлення будь'якої згасаючої

функції організму. Надає безпосередню лікувальну дію, сти'

мулюючи захисні механізми, прискорюючи і удосконалюючи

розвиток компенсації, покращуючи обмін речовин і репаративні

процеси, відновлюючи порушені функції.
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УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ІГРИ – ПРОВІДНИЙ ЗАСІБ
РОЗВАЖАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

З ВАДАМИ ОПОРНО&РУХОВОГО АПАРАТА 
ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 

Осніцька Віра Володимирівна, 
5 курс, спеціальність «Соціальна робота»

Науковий керівник: Т. І. Черніговець, канд. пед. наук,
кафедра соціальної роботи,
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Проблема розважальної діяльності дітей з вадами опорно'рухово'

го апарата за місцем проживання є особливо актуальною. Вона вик'

ликана тим, що середовищем життєдіяльності названої групи дітей

залишається квартира чи двір власного будинку, реабілітаційний
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заклад (вони функціонують лише у великих містах), а спілкування

обмежене колом членів сім'ї. Дитину на колясці можна рідко поба'

чити на ігрових площадках, а тим більше – учасником ігрових забав

з ровесниками. Фізична вада стає бар'єром пізнання світу дитин'

ства, у якому живе гра, що дарує радість, спілкування, творчість,

розвиток. 

Їх в повній мірі реалізують українські народні ігри, які є полі'

функціональним педагогічним явищем. І.Кон відзначав, що в грі

формуються навики соціальної поведінки та пізнається система

цінностей. А. Співаковська вбачила в ній могутній фактор мораль'

ного та вольового розвитку дитини. Н. Кочнєва оцінювала гру як

ефективний чинник розкриття особистості. В. Розін назвав її засо'

бом програмування бажаного емоційно'психологічного стану та

позитивних переживань (естетичних, гедоністичних). 

Педагогічні цінності гри підтвердили й дослідження в галузі

соціальної роботи (А. Капська, Л. Тюптя), психології (Д. Ельконін,

М. Фірсов, Б. Шапіро), прикладної культурології (О. Мовчан,

Т. Черніговець). Однак ігрова розважальна діяльність дітей з вадами

опорно'рухового апарату потребує подальших наукових пошуків та

її оптимізації у середовищі проживання і рекреації.

Вирішення піднятої проблеми передбачає наступні напрями

роботи: а) просвітницька робота з батьками, педагогами'організа'

торами чи волонтерами щодо інтеграції дитини у вуличне середо'

вище, дитячу групу; б) педагогізація дитячих дворових груп щодо

сприйняття ними дитини на колясці як повноцінного учасника

ігор за забав; в) формування ігрового репертуару дітей; г) психоло'

го'педагогічна підготовка дитини з вадами здоров'я до активної

ігрової діяльності та комунікації з ровесниками; д) підготовка ігро'

вої площадки; е) розробка методичних матеріалів з ігрових вулич'

них програм.

Для організації розважальної діяльності дітей використовують'

ся різні види ігор: пізнавальні (загадки), творчі (придумати цікаву

історію, щось виготовити з квітів, листя), малорухливі (дитина мо'

же грати лише руками), комбіновані [1]. Всі ігри з руховим елемен'

том слід трансформувати до фізичних можливостей дитини з вада'

ми опорно'рухового апарата.

Технологічний процес організації ігрової розважальної діяль'

ності дітей з вадами опорно'рухового апарата щодо інтеграції у ди'

тячі дворові групи відбувається в три етапи: а) діагностика знань
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дітей щодо українських народних ігор та психологічної готовності

до спільної ігрової діяльності; б) розробка та проведення різних за

складністю ігрових програм (від простих до складніших); в)

ініціювання активності дітей в ігровій діяльності. 

Спільна ігрова діяльність дітей з різним рівнем фізичного здо'

ров'я сприяє виховному впливу один на одного, змістовному про'

веденню вільного часу, покращенню соціального самопочуття,

привнесення до середовища проживання позитивні емоції, мо'

рально'етичні та естетичні переживання, цікаве спілкування, спо'

нукання дітей до активної життєтворчості. 

Отже, українські народні ігри необхідно широко використову'

вати в організації розважальної діяльності дітей з вадами опорно'

рухового апарату за місцем проживання, в центрах реабілітації, зак'

ладах культури, рекреаційних паркових зонах.

ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 
З ЛЕГКИМ СТУПЕНЕМ РОЗУМОВОЇ ВІДСТАЛОСТІ

Підопригора О. М., 
Студентка магістратури спеціальності «Фізична реабілітація»

Полтавський інститут економіки і права тел. (095)�587�10�53
Науковий керівник: Г. М. Бойко, 

к. психол. н., доцент, професор кафедри

Розробка програми фізичної реабілітації дітей з легким ступе'

нем розумової відсталості базувалась на урахуванні даних спеціаль'

них наукових  літературних джерел, присвячених особливостям

розвитку психомоторних здібностей осіб із вадами інтелекту, отри'

маних результатів констатувального експерименту [1]. 

Практична реалізація експериментальної програми фізичної

реабілітації дітей з легким ступенем розумової відсталості відбува'

лася за трьома послідовними періодами: вступним, основним,

заключним. Кожен із визначених періодів включав завдання, ме'

тоди та засоби. Особлива увага приділялась вправам на розвиток і

корекцію дрібної моторики рук, оскільки порушення нервової

регуляції моторики дрібних рухів рук і пальців є одним із най'

більш виражених проявів розладу ЦНС у дітей з розумовою

відсталістю [2].
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На заняттях лікувальної фізичної культури із корекції і розвит'

ку дрібної моторики рук для дітей із легким ступенем розумової

відсталості були застосовані вправи з м'ячем , що мають вплив не

тільки на дрібну моторику, але й на всі види координаційних

здібностей, м'язове відчуття, диференціювання зусиль у просторі,

без яких не можливе засвоєння письма, багатьох побутових, трудо'

вих та спортивних навичок. 

Вправи з використанням природних видів рухової діяльності

(ходьба, біг, стрибки, метання, вправи з м'ячем) – мають корек'

ційний вплив на розвиток координаційних здібностей рівноваги,

орієнтування у просторі, впливають на фізичну підготовленість,

забезпечують корекцію психосоматичних порушень у дітей із розу'

мовою відсталістю. У процесі навчання ходьбі значна увага

приділялася формуванню правильної постави, положенню голови,

плечей, рухів рук, розгинанню ніг у момент відштовхування. Кож'

не заняття складалось з наступних частин: підготовчої, основної,

заключної. У підготовчій  частині вирішуються наступні завдання:

досягнення оптимального збудження нервових процесів; зосеред'

ження на виконанні основного завдання заняття, створення опти'

мальної емоційно'вольової готовності, мобілізація уваги. В ос'

новній частині вирішувалися завдання корекції розвитку рухових

здібностей, функціональних можливостей організму, формування

рухових умінь і навичок, підвищення фізичної працездатності, ви'

ховання вольових якостей. Заключна частина спрямована на нор'

малізацію серцево'судинної і дихальної системи. У кожній частині

заняття застосовували гру з метою більш доступного та ефективно'

го оволодіння дітьми з легкою формою розумової відсталості нав'

чальним матеріалом.

Розроблено та впроваджено програму фізичної реабілітації для

дітей із легким ступенем розумової відсталості. Особливості пре'

зентованої програми полягають у спрямованості на розвиток пси'

хомоторних здібностей дітей із вадами розумового розвитку. Ос'

новними засобами авторської програми виступали фізичні вправи

на формування природних локомоцій, розвитку координаційних

здібностей та дрібної моторики розумово відсталих дітей.
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аспірантка кафедри соціології НПУ імені М. П. Драгоманова

(kvitka2609@mail.ru)

У контексті дослідження проблеми життєдіяльності соціальної

групи осіб з функціональними обмеженнями здоров'я нас цікав'

лять функції сім'ї  як об'єкт вивчення проблем родин, що мають ди'

тину з вадами здоров'я. Тому ми визначаємо традиційні функції

сім`ї до яких належать: репродуктивна, статусна, соціалізаційну,

функція емоційного задоволення, а також захисна та економічна

функція.

Український науковець О. М. Дікова'Фаворська наголошує,

що сім'я, яка виховує дитину з обмеженими можливостями здо'

ров'я, виконує специфічні функції: включення в соціальне середо'

вище, залучення до нормального життя і праці в межах можливос'

тей дитини [1].

Визначивши функції, що виконує звичайна сім'я та сім'я, що

має дитину з інвалідністю, можемо сказати, що крім типових

функцій з'являються і особливі, специфічні – притаманні тільки

для родин, що мають дитину з інвалідністю.

Так, можемо виділити компенсаторну та заміщувальну функції,

які є взаємозалежними та взаємодоповнюючими. Сім'я виступає чи

не єдиним соціальним інститутом, який працює тісно та безперерв'

но з такою дитиною. Тому суть цих функцій полягає у тому, що сім'я

компенсує і замінює дитині чи не всі необхідні для неї соціальні

зв'язки та соціальні контакти, яких вона позбавлена в зв'язку з об'

меженим впливом інших соціальних інститутів.

Також серед специфічних функцій, які виконує сім'я з дити'

ною'інвалідом, можемо виділити корегуючу функцію, котра також

полягає у корегуванні та регулюванні психологічного та емоційно'

го стану дитини, а також регулювання у дитини процесу навчання

та засвоєння необхідних знань.

і професійна Секція ІІІ

з інвалідністю



Але, на наш погляд, найголовнішою серед специфічних функ'

цій вважаємо інтеграційну функцію. Суть її полягає у реалізації ме'

ханізму входження у світ здорових людей. Саме сім'я надає дитині

знання та уявлення про навколишній світ, який є недостатньо

пізнаним дитиною з функціональними обмеженнями здоров'я. Са'

ме через пояснення особливостей соціальної ролі дитини з вадами

здоров'я формується раціональна модель поведінки дитини в

соціумі, який «розрахований» на здорових людей. 

Висновки. Отже, враховуючи особливості життєдіяльності

сімей, що виховують дитину з інвалідністю, які, перш за все, демо'

нструють умови екстремальної бідності, соціальної замкнутості,

послаблення комунікативних зв'язків, гальмування репродуктивної

функції, в той же час відзначаємо посилення функції соціалізації,

захисної функції, функції емоційного задоволення і можемо

стверджувати, що крім традиційних функцій сім'ї, таких як репро'

дуктивна функція, функція соціалізації, функція емоційного задо'

волення, статусна функція, захисна функція, економічна функція,

сім`я, що виховує дитину з інвалідністю, реалізує також інші

специфічні функції. Це в першу чергу, компенсаторна та заміщу'

вальна функції, які полягають у задоволенні всіх необхідних дитині

соціальних зв'язків та соціальних контактів. Також серед

специфічних функцій, які виконує сім'я з дитиною'інвалідом,

виділяємо корегуючу функцію, котра полягає у регулюванні психо'

логічного та емоційного стану дитини. Проте, однією з найго'

ловніших функцій, ми вважаємо, є інтеграційну функцію, що поля'

гає у підготовці до  входження хворих дітей у світ здорових людей.
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В останній час удосконалення лікування виразкової хвороби є

актуальною та соціально значущою проблемою охорони здоров'я

України та більшості розвинутих країн. Це зумовлено зростанням

розповсюдженню захворюваності та збільшенням частоти усклад'

нень виразкової хвороби серед працездатного населення. В Україні

зареєстровано більше 6 млн. хворих на хвороби органів травлення. 

Нові концепції у розумінні етіології, патогенезу захворювання

змінили методичні підходи до його лікування. Але, незважаючи на

високоефективні фармакологічні противиразкові препарати, ліку'

вання виразкової хвороби залишається складною та не до кінця

розв'язаною задачею. У зв'язку з цим, особливе значення в компле'

ксному етапному лікуванні відіграю засобі фізичної реабілітації, які

мають властивість впливати на основні патогенетичні ланцюги зах'

ворювання, оптимізують медикаментозну терапію та збільшують

тривалість ремісії [1]. 

У лікарняний період реабілітації використовують ЛФК та фі'

зіотерапію. Лікувальну фізичну культуру призначають після сти'

хання гострих проявів захворювання. Використовують вправи для

всіх м'язових груп з обмеженням навантаження на м'язи черевної

стінки, вправи зі снарядами, на координацію, спортивні ігри (без

змагань). У санаторно'курортних умовах обсяг інтенсивність

занять ЛФК збільшується; широко використовується теренкур,

прогулянки, гра в волейбол, катання на лижах, ковзанах, плавання

у вільному стилі. 

Лікувальний масаж застосовують на всіх етапах реабілітації хво'

рих. Масаж врівноважує основні нервові процеси ЦНС, поліпшує

нервову'гуморальну регуляцію травних процесів, покращує та нор'

малізує порушену хворобою функцію вегетативної нервової систе'

ми. Застосовують сегментарно'рефлекторний масаж та класичний

масаж. Діють на паравертебральні зони середньогрудного, нижньо'

та середньошийного спинномозкових сегментів. При цьому у хво'

рих на виразкову хворобу шлунка масажують названі точки тільки

зліва, а дванадцятипалої кишки – з обох боків. 
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Фізіотерапевтичні методи нормалізують функціональний стан

ЦНС, вони застосовуються у лікарняний та після лікарняний

період реабілітації. При захворюваннях органів травлення застосо'

вують наступні фізіотерапевтичні методи: електросон, електрофо'

рез, солюкс, індуктотермію, мікрохвильову терапію, магнітотера'

пію, діадинамотерапію, ультразвук, парафіно'озокеритні чи

грязьові аплікації, ванни хвойні, сірководневі, радонові, перлинні. 

Вживання мінеральних вод нормалізує функцію слизових обо'

лонок органів травлення. Залежно від фізико'хімічного складу,

характеру захворювання, часу прийняття їжі мінеральні води мо'

жуть підвищувати секрецію і кислотність шлункового соку або

гальмувати її. Так, для стимуляції секреторної діяльності, зменшен'

ня швидкості евакуації шлункового вмісту воду п'ють за 10'15 хв. до

їди, а при підвищеній секреції і кислотності шлункового соку – за

1,5 години.

Для хворих із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої

кишки показаний санаторний режим ІІ'ІІІ; загальна кліматоте'

рапія. Руховий режим: ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна

фізкультура. Обов'язкові дієти №1, №5. Бальнеотерапія: міне'

ральні, хвойні, розмаринові, валеріанові ванни та інші експозиції;

ванни чергують з грязе' та озотокеричним лікуванням [2].

Отже, підвищення ефективності лікування виразкової хвороби

шлунка може бути досягнуте в тому випадку, якщо в комплекс ре'

абілітаційних заходів будуть включені методи і засоби фізичної ре'

абілітації, що здатні відновити порушені механізми адаптивної ре'

гуляції та саморегуляції організму  на різних рівнях. 
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Зараз в Україні відбувається перехід від суто медичної моделі

інвалідності до соціальної, в межах якої реабілітація людини з об'

меженими можливостями розглядається як відновлення не лише

працездатності, а й усіх соціальних функцій людини. Це означає

якісно новий, індивідуальний підхід до розв'язання проблем

життєдіяльності в суспільстві людини з особливими проблемами,

створення та розвиток нових соціально'реабілітаційних техно'

логій, що стимулюють особистісний ріст індивідів та їх спро'

можність до незалежного і продуктивного життя. 

Одне з сучасних і успішних напрямків реабілітаційної роботи з

уразливими групами населення отримало на Заході назву «оку'

паційна терапія». Окупаційна терапія (оccupational therapy) – те'

рапія повсякденними заняттями – лікування людей з обмеження'

ми у життєдіяльності через спеціально розроблені заняття з метою

відновлення у них максимального рівня функцій і незалежності в

усіх аспектах життя. Окупаційна терапія є інтегральною частиною

комплексної програми медичної, соціальної та психолого'педа'

гогічної реабілітації. Це необхідний компонент ефективної допо'

моги людям, що зазнають труднощі функціонування в повсякден'

них ситуаціях. Як напрямок медико'соціальної роботи, окупаційна

терапія виконує дві функції: реабілітаційну, спрямовану на продук'

тивну діяльність по самообслуговуванню та терапевтичну, спрямо'

вану на відновлення втрачених навиків за допомогою використан'

ня різних методів і спеціального обладнання. 

Формування навичок і створення умов максимально можливо'

го незалежного самообслуговування, продуктивної діяльності

(праця, навчання, батьківські обов'язки тощо) та проведення дос'

тупного дозвілля для осіб з фізичними обмеженнями є одним з най'

важливіших аспектів професійної діяльності окупаційної терапії. 

і професійна Секція ІІІ

з інвалідністю



Окупаційна терапія пов'язана з розвитком нових соціальних

норм, зразків поведінки і стилів життя. Вони реально забезпечують

активну соціальну участь людей з обмеженими можливостями, їх

ефективну вторинну соціалізацію і гідну якість життя. Компенса'

торні прийоми, альтернативні шляхи виконання втрачених

функцій, різні пристосування і перетворення фізичного і соціаль'

ного простору, що оточують клієнта, дозволяють активізувати

життєдіяльність людини з обмеженими можливостями, формувати

максимально можливий баланс і незалежність інвалідів в самообс'

луговуванні, продуктивності і дозвіллі. Перетворення індивіда з

об'єкта впливу на суб'єкт діяльності в процесі взаємодії з оку'

паційним терапевтом, передбачає наділення його не тільки правом

на можливості більш активного соціального функціонування, але й

обов'язками і відповідальністю за підвищення якості життя власни'

ми силами [1]. 

Як технологія медико'соціальної роботи, окупаційна терапія

займає важливе місце в методиці фахівців соціальної роботи, охо'

рони здоров'я та реабілітації. У програму навчання за спеціальністю

«окупаційна терапія», крім спеціальних дисциплін, входять

обов'язкові університетські курси з анатомії, нейроанатомії,

фізіології людини, біомеханіки, психології, соціології, медичних

наук. Окупаційна терапія призначена для роботи у лікарнях,

клініках, геріатричних центрах, на дому з клієнтами, які потребу'

ють реабілітаційної та терапевтичної допомоги тощо [2].

Таким чином, окупаційна терапія містить у собі елементи ме'

дичної, трудової, соціально'побутової та психологічної реабілітації.

Будучи міждисциплінарною наукою, окупаційна терапія вимагає

поєднання зусиль фахівців різного профілю і різних відомств.

Література

1. Лукьянова, И. Е. Научное обоснование современной реабилита'

ционной помощи лицам с ограничениями жизнедеятельности : автореф.

дис. ...д'ра медиц. наук : 14.00.33, 14.00.51 / Лукьянова Инна Евгеньевна ;

[Место защиты: Центр. науч.'исслед. ин'т организации и информатиза'

ции здравоохранения МЗ РФ]. – М., 2009. – 46 с.

2. Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами : учебное посо'

бие / Е. И. Холостова. – М. : Издательско'торговая корпорация «Дашков

и К?», 2007. – С. 174'180.

  
 

– 328 –

Секція ІІІ Медична, фізична, спортивна

реабілітація людей 



– 329 –

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДХОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ
ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ І ПОДОЛАННЯ 

ФЕНОМЕНУ «ГІПОДИНАМІЧНОГО КОМФОРТУ»

О. О. Сирих,
Інститут соціальних технологій, 

викладач кафедри реабілітації

Потреба в русі – одна із загальнобіологічних особливостей ор�

ганізму, яка відіграє важливу роль в його життєдіяльності і забезпе�

чує його гомеостаз. Відомо, що питома вага м'язової роботи, як ге�

нератора енергії, використовуваної людиною, скоротилася за

останніх 100�120 років в 188 разів [5]. 

Обмеження рухової активності, включаючи життєво важливі

моторно�вісцеральні рефлекси, приводять до значних змін функцій

та резервів внутрішніх органів.

Відповідно до Глобальної стратегії ВООЗ (2009р.) в області

фізичної активності і здоров'я рекомендується наступне:

• забезпечувати адекватний рівень (фізичній активності) впро�

довж всього життя людини. Для різних результатів з погляду здоров'я

потрібні різні форми фізичної активності: принаймі, 30 хвилин регу�

лярної фізичної активності помірної інтенсивності в більшість днів

тижня зменшують ризик серцево�судинних захворювань, цукрового

діабету, раки ободової кишки і раки молочної залози.

• зміцнення мускулатури і підтримка навичок рівноваги може

знизити ризик падінь і поліпшити функціональний стан літніх лю�

дей. Активніше фізичне навантаження необхідне для боротьби із

зайвою вагою.

• для дітей та молоді указувати на необхідність присвячувати

більше часу фізичної активності. Діти і молодь повинні прагнути

уділяти помірно інтенсивній фізичній активності в сукупності не

менше 60 хвилин щодня. Принаймні двічі на тиждень ця активність

повинна включати рухи, спрямовані на поліпшення стану кісткової

системи (вправи, пов'язані з високим навантаженням на кістки

скелета), на розвиток м'язової сили і гнучкості тощо [4].

Таким чином основні референції для занять фізичною актив�

ністю яка необхідна для профілактики «гіпокінетичної хвороби»

полягають у наступних чотирьох вимогах:

1. Частота
• не менше 3�5 разів на тиждень
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2. Тривалість 20�60 хвилин:
• розминка (5�10 хвилин)

• навантаження (15�40 хвилин)

• розслаблення (5�10 хвилин)

3. Інтенсивність 
• помірна (від 50 до 70% МЧСС)

• інтенсивна (70% МЧСС і більш )

4. Типи фізичних вправ
• Ритмічна активність, що повторюється, залучає великі групи

м'язів [1]. 

Застосування будь�яких профілактичнх програм з метою підви�

щення рухової активності, повинно  починатися з вивчення потреб

населення, можливостей і існуючого досвіду, стадії зміни образу

життя.

Ці рекомендації носять лише загальний характер, і можуть

змінюватися залежно від конкретних індивідуальних потреб і умов,

а також у зв'язку з суспільними цінностями і особливостями куль�

тури різних країн [3]. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОЇ МЕТОДИКИ 
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ХВОРИХ З НЕВРИТОМ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Солопова Олена Володимирівна,
Полтавський інститут економіки і права, 
вул. Котляревського 1/27; len6718@yandex.ru

Захворювання периферичної нервової системи є актуальною

проблемою, за поширеністю ураження лицевого нерва займає дру�

– 330 –

Секція ІІІ Медична, фізична, спортивна

реабілітація людей 



– 331 –

ге місце. У різних регіонах світу захворюваність на параліч лицево�

го нерва складає 0,016�0,025 %, тобто на 100 тис. населення 16�25

випадків захворювання [2].

У процесі наукового дослідження з'ясовано, що причинами роз�

витку уражень лицевого нерва є інфекція, охолодження, травма та

запальні захворювання вуха.

Комплексна реабілітації включає лікувальну гімнастику, масаж,

фізіотерапію, лейкопластирні пов'язки та фітотерапію. Їхнім зав�

данням є: поліпшення кровообігу в області обличчя, особливо на

стороні ураження, відновлення функції мімічних м'язів та лицево�

го нерву, правильної вимови, запобігання розвитку контрактур,

синкінезій та співдружніх рухів [1].

Лікування положенням. Спати на стороні ураження, сидіти,

схиливши голову у бік ураження протягом 10�15 хв. 3�4 рази на

день, підтримуючи її тильною стороною кисті, підв'язувати хустку,

підтягуючи м'язи зі здорової сторони в сторону ураження (знизу

вгору), використання лейкопластирного натягнення зі здорової

сторони на хвору. Тривалість лейкопластирної пов'язки – 10�12 хв.

Лікувальну гімнастику починають у перший тиждень ре�

абілітації. До комплексу лікувальної гімнастики включають вправи

для мімічних м'язів, звукові вправи (вимову звуків: П, Б, М, В, Ф, У,

О), загальнозміцнюючі та дихальні вправи. Проводиться у малих до�

зах 2 рази на добу по 10�12 хв. По ходу зростання амплітуди довіль�

них рухів додають вправи в симетричній напрузі обох сторін [2].

Зі спеціальних активних вправ рекомендуються підведення та

опускання надбрівної дуги, надування щоки без опору та з тиском

на неї, закривання та відкривання очей, складання губ для свисту,

висовування язика, оскалювання зубів, наморщювання лоба («хму�

ритися»), втягування щоки при закритому роті та ін. Виконуються

перед дзеркалом за участю інструктора лікувальної фізичної куль�

тури та обов'язково повторюються хворим самостійно 2�3 рази на

день.

Масаж проводиться щоденно з перших днів по 5�8 хв, згодом до

15�17 хв., курс 10�15 процедур. Починають з комірцевої зони м'язів

шиї та надпліччя, потім масаж обличчя, після цього вібрація в

місцях виходу потиличних нервів. Застосовуються: погладжування,

розтирання, легке та м'яке розминання та ніжна вібрація паралізо�

ваних м'язів. Основний масаж проводиться зсередини рота, усі ма�

сажні рухи поєднуються зі спеціальними лікувальними вправами [1].
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Фізіотерапія. З перших днів застосовується помірне тепло.

Через 3�4 дня УВЧ слаботеплової інтенсивності, УФ�опромінення,

електрофорез лікарських речовин, ультразвук. Бальнеолікування

використовується у вигляді радонових або сірководневих ванн.

Курс 8�10 процедур, через день.

Фітотерапія. Лікування травами та іншими засобами дуже доб�

ре доповнюють медикаментозну терапію. Збори готуються однако�

во: трави подрібнюються. 2�3 столові ложки подрібненої суміші за�

ливаються 1 л окропу, доводяться до кипіння, прокипячуються на

повільному вогні на протязі 5 хв., зливаються разом з гущавиною в

термос та настоюються. Приймаються по 100�200 мл за півгодини

до прийому їжі на протязі дня [2].

Таким чином, дослідивши роботи Чеботарьової Л. Л. [2], та Ко�

гана О. Г. [1], а також узагальнивши відомості про причини виник�

нення, тяжкість перебігу та методи реабілітації невриту лицьового

нерву було з'ясовано, що найбільш ефективними засобами є ліку�

вальна фізична культура по 2 рази на добу по 10�12 хв. поєднана з

лікуванням положенням від 30�60 хв 2�3 рази на день до 2�3 год. на

день, масаж з від 5�8 хв до 15�17 хв., курсом 10�15 процедур, засоби

фізіотерапії курсом 8�10 процедур, через день та фітотерапія по

100�200 мл на протязі дня.
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ОСОБЛИВІСТІ ФІЗИЧНОЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ 
РЕЦИДИВУЮЧОМУ ТА ХРОНІЧНОМУ БРОНХІТУ

У ДІТЕЙ  І ПІДЛІТКІВ

Тарасенко Т. Д., 
к. м. н., доцент кафедри  «Розвитку людини»

За останні 10 років кількість бронхолегеневих захворювань у

дітей збільшилась  в 3,6 р., особливо  рецидивуючий бронхіт, який

складає 25,8%  від загальної бронхолегеневої патології у дітей. Роз�
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повсюдженість його  у дитячому віці складає, за даними різних ав�

торів, 1,6 – 9 промілле.

Тільки у 75�80% дітей відмічено одужання, у останніх хвороба

трансформується у хронічний бронхіт  або бронхіальну астму.

Фізична реабілітація є важлівим методом поліпшення загально�

го стану дітей і попередження рецідиву хвороби. Заняття лікуваль�

ною фізкультурою призначають після стихання гострого процесу

при рецидивуючому бронхіті у дітей. Методика проведення заняття

складається з урахуванням функціонального стану системи органів

дихання, за даними спирографії, пневмотахометрії і ступені легене�

вої недостатності, зокрема, враховується характер порушення леге�

невої вентиляції (наявність обструкції).

Дітям та підліткам, хворим на хронічнії бронхіт, прояві якого у

дітей сприяє порівняльна вузькість трахеї, бронхів і бронхіол, бага�

та васкуляризація бронхо�легеневой системи, незавершеность мор�

фологічних структур органів дихання,  необхідно забезпечити пода�

чу свіжого повітря  а також   лужні інгаляції. 

При зменьшенні актівності запального процесу у дітей з трива�

лим, хронічно протікаючим бронхітом, застосовують діатермію

грудної  клітини, електричне поле УВЧ, індуктотермію міжлопат�

кової  ділянки. 

При бронхіті, що супроводжується сухим кашлем, застосовують

і опромінювання області грудної клітки (область спини і бічні по�

верхні) лампою «Соллюкс», ультрафіолетові опромінювання

комірної зони, а також міжлопаткової ділянки. 

Лікувальну гімнастику призначають звичайно на 4�6�й день

з моменту надходження хворих в стаціонар. Її проводять двічі в

день по 12�20 хв. в першій половині курсу лікування (7�10 днів) і 25�

40 хв. – в другій (15�20 днів). Заняття проводять індивідуально до

освоєння хворими правильного навику  розслаблення  м'язів. Ліку�

вальна фізкультура складаеться з дихальніх вправ – статичніх і діна�

мичніх,  загальнозміцнюючіх  вправ для средніх та велікіх  м'язових

груп.  

Лікувальний масаж, як засіб фізичної реабілітації хворих дітей

на хронічний бронхіт,  використовується на паравертебральні і реф�

лексогенні зони грудної клітки, проводіться непрямий масаж діаф�

рагми, легенів.

Також діти займаються  лікувальною гімнастикою вдома. Хворі

повинні самостійно 3�4 рази на день виконувати завдання лікаря,
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включаючи 2�3 загальнозміцнюючі, 3�4 статичні дихальні вправи і

вправи в загальному розслабленні.   

В період ремісії необхідно виконувати режим дня, ранкову

гімнастику з вправами для зміцнення дихальних м'язів, а також діаф�

рагми і м'язів грудної клітки. Необхідні тривалі прогулянки на свіжо�

му повітрі, рухливі ігри, плавання, відмова від шкідливих звичок.

Реабілітаційна терапія передбачає санаторно�курортне лікуван�

ня, особливо  при хронічно протікаючих запальних процесах

в носоглотці, гортані, трахеї і бронхах  в санаторіях з теплим і сухим

кліматом, наприклад санаторіях південного берега Криму та

в місцевих санаторіях. Для профілактики запалення верхніх ди�

хальних шляхів і бронхіту необхідне систематичне безперервне зас�

тосування загартовуючих заходів, включаючи і періодичне прове�

дення загальних ультрафіолетових опромінювань. Велике значення

мають ультрафіолетові опромінювання слизової оболонки порож�

нини рота і глотки. 

Використовують ликувальну фізкультуру  в виде ранковой гим�

настики, занять ЛФК з гимнастичними предметами та ігрови

вправи, біг, плавання, теренкур і бліжний туризм. Необхідно прове�

дення психотерапевтичних бесід з дітьми та їх батьками що до важ�

ливісті занять ЛФК постийно для попередження загострень та пол�

ного одужання рецидівуючего бронхиту.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН РЕСПІРАТОРНОЇ 
СИСТЕМИ У ПІДЛІТКІВ 12314 РОКІВ 

ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Чижик Віктор Васильович,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
v.v.chizhik@gmail.com

Завданнями більшості досліджень по проблемі затримки

психічного розвитку (ЗПР) у дітей в дитячих садках та у молодших

школярів є корекція самого психічного розвитку [Лубовський В. І.,

1984; Мастюкова Є. М., 1996; Ілляшенко Т. Д., Бастун Н. А.,

Сак Т. В., 1997; Вісковатова Т. П., 1997; Гвоздецька С. В., 2002,

2004]. Нажаль значна їх частина переходить у середні класи зали�

шаючись із ЗПР. І корекції саме цього контингенту присвячено не�
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достатньо уваги [Вісковатова Т.П., 1997; Чижик В. В., Чижик Є.М.,

2002]. З іншого боку у підлітковій віковій групі розраховувати на

корекцію психічного розвитку даного контингенту ще складніше.

Тим не менше корекційну роботу потрібно зосередити на підви�

щенні стану функціональних систем та фізичної працездатності

цих дітей, як інтегрального показника їх адаптивності, враховуючи

реалії подальшого життя. В цьому плані актуальним є вивченні

функціонального стану респіраторної системи у підлітків із затрим�

кою психічного розвитку.

Величина життєвої ємності легень (ЖЄЛ) є важливим

функціональним показником зовнішнього дихання. За результата�

ми досліджень встановлено, що ЖЄЛ у хлопчиків із ЗОШ була ста�

тистично високо вірогідно вищою (р<0.001) як у однолітків із ос�

новної групи. У дівчаток із затримкою психічного розвитку ЖЄЛ є

значимо меншою, як у ровесниць із загальноосвітніх шкіл (р<0.01�

0.001). Важливим показником фізичного розвитку є життєвий

індекс (ЖІ) – відношення ЖЄЛ до маси тіла. Виявлено тільки один

достовірно значимий період інтенсивного збільшення ЖІ на 4,8 %

у хлопців із ЗОШ в 14 років. У дівчаток з ЗОШ та ЗПР (ЖІ) має хви�

леподібний характер. Статистично значимі відмінності між школя�

рами із ЗПР та їхніми однолітками із ЗОШ відмічали у 12 та 14 років

як у хлопців так і у дівчат. Показники максимальної об'ємної швид�

кості (МОШ) вдиху та видиху використовується для вимірювання

потужності дихальних м'язів. Вивчення максимальної об'ємної

швидкості видиху (МОШ видиху) у школярів показало збільшення

цього показника з віком і у хлопців так і у дівчат ЗОШ і ЗПР. Дос�

товірне збільшення МОШ видиху в юнаків ЗОШ 14 років (14,3%),

а у хлопців ЗПР у 13 років (18,9%). Достовірне збільшення МОШ

видиху у дівчаток ЗОШ максимальне у 14 років (18,5%), у ЗПР мак�

симальне теж у 14 років (17,3%). Статистично значимі відмінності

між школярами із ЗПР та їхніми однолітками із ЗОШ відмічали у

дівчат 12�ти років. За показниками МОШ вдиху статистично зна�

чимі відмінності між вивчаємими групами підлітків не спостеріга�

ли. Час максимальної затримки дихання характеризує можливості

довільного управління диханням і стан кардіреспіраторної системи.

Проби з затримкою дихання часто використовуються при оцінці

пристосовних реакцій організму людини до зміни умов зовнішньо�

го середовища [Кузнецова Т. Д. зі співавт., 1980; Чиженок Т. М.,

1981]. Зростання часу довільної затримки дихання як на вдихові,

так і на видихові більшістю дослідників розцінюється як позитивне
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явище. Проведені нами дослідження показали, що час максималь�

ної затримки дихання на вдихові у хлопчиків із ЗПР мав тенденцію

до зниження, а у дівчаток навпаки був дещо вищим. 

Отже, аналіз результатів вивчення функціонального стану сис�

теми дихання показав, що в стані відносного спокою життєва

ємність легень, час максимальної затримки дихання і максималь�

ний тиск видиху у підлітків із ЗПР в основному є нижчими як у од�

нолітків, що навчаться у загальноосвітніх школах. 

НАУКОВО3МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я 

ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

Чуль Наталія Василівна,
Полтавський інститут економіки і права, 
вул. Котляревського 1/27

Здоров'я  людини – соціальна цінність і передумова соціалізації

особистості, її активної участі в суспільному житті. Критичний

рівень здоров'я і фізичного розвитку учнівської молоді внаслідок

зниження рухової активності при зростаючому психоемоційному

напруженні процесу навчання, домінуванні комп'ютерних техно�

логій у повсякденному побуті, несприятливих екологічних умов,

висувають першорядне завдання – збереження та зміцнення здо�

ров'я школярів, формування в них навичок здорового способу жит�

тя та культури власного здоров'я. Виховання здорової дитини – од�

на з головних проблем, до вирішення якої повинні долучитися

фахівці з фізичної реабілітації, учителі�реабілітологи. 

Науковці [2] стверджують, що підвищення рівня здоров'я

пов'язано не тільки з розвитком медицини, але й зі свідомою розу�

мовою роботою особистості  з відновлення і розвитку життєвих ре�

сурсів, перетворення здорового способу життя у складову образу

«Я». Отже, необхідна переорієнтація особистості з лікування хво�

роб на виховання культури здоров'я. Однак, питання виховання

культури здоров'я підростаючого покоління вивчено ще недос�

татньо, що вказує на актуальність теми дослідження.

Аналіз доступної науково�методичної літератури з педагогіки,

теорії та методики фізичного виховання, фізичної реабілітації

свідчить, що більшість авторів наголошують на загальну тенденцію

зниження рівня здоров’я учнівської молоді. При цьому система
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профілактики, що традиційно використовується в навчальних зак�

ладах, найчастіше зводиться до формування знань у дітей і підлітків

про небезпеку тих або інших захворювань. Мало уваги приділяєть�

ся організації рухової активності дітей і підлітків із застосуванням

сучасних оздоровчих технологій як на уроках фізкультури, так і в

позаурочний час. 

Доведено, що рівень соматичного здоров'я учнів, які система�

тично займаються фізичною культурою, у 1,5�2 рази вищий. Тому

більше уваги слід приділити збільшенню рухової активності дітей і

підлітків, при цьому урахувати рівень їхніх інтересів та мотиви до

занять окремими видами рухової активності: степ�аеробікою,

шейпінгом, йогою та інші.

Зараз можна констатувати відсутність розгорнутої системи ви�

роблення практичних навичок, конструювання такого психічного

й фізичного здоров'я, яке дозволяє успішно впоратися з постійно

зростаючими навантаженнями сучасного життя на організм люди�

ни. Тому для збереження здоров'я актуальним є завдання форму�

вання у дітей і підлітків культури здоров'я, яка знижує не тільки

ймовірність появи хвороб, але й дозволяє постійно зміцнювати

життєві сили на основі використання традиційних і нетрадиційних

методів збереження й зміцнення здоров'я. Сформована культура

здоров'я стане головним важелем профілактики захворювань.

«Культура здоров'я школяра – це інтегроване утворення особис�

тості, що виявляється в її мотиваційній, теоретичній і практичній

підготовці до формування, збереження та зміцнення свого здоров'я

у всіх його аспектах (духовному, фізичному, психічному) та ро�

зумінні здоров'я як цінності» [1, с. 63]. Діти та підлітки  повинні не

тільки мати елементарні знання про  хвороби й причини їх появи,

вони повинні з раннього дитинства отримати практичні навички

саморегуляції свого організму. 

У цьому зв'язку, видається доречним впровадження у масовій

школі посади фахівця зі здоров'я людини, який стане поряд із вчи�

телем фізичного виховання  ідеологом становлення культури здо�

ров'я дітей та підлітків, основною діючою особою у неперервній

здоров'язберігаючій освіті.
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Проблема інвалідності цікавила людей з глибокої давнини. Лю�

ди, що страждають від важких недуг і мають обмежені можливості

для життя і діяльності, традиційно були одним з об'єктів бла�

годійності і милосердя. Крім того, в православній культурі їм було

уготовано особливе місце. Кінець XX сторіччя в є періодом великих

змін, які торкнулися різних сторін життя держави, зачепили всі

верстви населення. Політика країни змінилася по відношенню до

інвалідів. Вона стала, націлена на надання інвалідам матеріального

забезпечення.

За даними ООН, у світі налічується приблизно 450 мільйонів

людей з порушеннями психічного та фізичного розвитку. Це скла�

дає 1 / 10 числа жителів нашої планети. Дані всесвітньої організації

охорони здоров'я (ВООЗ) свідчать, що кількість таких жителів у

світі досягає 13% (3% дітей народжуються з вадами інтелекту і 10%

дітей з іншими психічними і фізичними вадами). Усього у світі

близько 200 мільйонів дітей з обмеженими можливостями. Україні

частота дитячої інвалідності за останнє десятиліття збільшилася в

два рази. Щорічно в країні народжується близько 30 тисяч дітей з

вродженими спадковими захворюваннями, серед них 70�75% є

інвалідами.

Відповідно до Декларації про права інвалідів (ООН, 1975 р.)

інвалід – це будь�яка особа, яка не може самостійно забезпечити

повністю чи частково потреби нормальної особистої і (або)

соціального життя з нестачі, чи це вродженого чи ні, його (або її)

фізичних або розумових можливостей.

У Рекомендаціях 1185 до реабілітаційних програм 44�ї сесії
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Парламентської Асамблеї Ради Європи від 5 травня 1992 інвалід�

ність визначається як обмеження в можливостях, обумовлені

фізичними, психічними, сенсорними, соціальними, культурними,

законодавчими та іншими бар'єрами, які не дозволяють людині,

яка має інвалідність , бути інтегрованим у суспільство і брати участь

у житті родини або суспільства на таких же підставах, як і інші чле�

ни суспільства. Суспільство зобов'язане адаптувати свої стандарти

до особливих потреб людей, що мають інвалідність, для того щоб

вони могли жити незалежним життям [12].

Інвалід – це особа, яка має порушення здоров'я, обумовлене

захворюванням, наслідками травм або анатомічними дефектами,

що приводять до обмеження життєдіяльності.

З точки зору медико�соціальна реабілітація запобігає порушен�

ня зв'язків людини з навколишнім світом і виконує профілактичну

функцію по відношенню до інвалідності.  Проблема інвалідності не

обмежується медичними аспектами, вона в набагато більшій мірі

є соціальною проблемою нерівних можливостей. Головна проблема

дитини з обмеженими можливостями полягає у порушенні його

зв'язку зі світом, в обмеженій мобільності, бідності контактів з од�

нолітками і дорослими, в обмеженому спілкуванні з природою, не�

доступності. 

Здійснення соціальної реабілітації значною мірою залежить від

дотримання її основних принципів. До них слід віднести: етапність,

диференційованість, комплексність, наступність, послідовність,

безперервність у проведенні реабілітаційних заходів, доступність і

переважну безкоштовність для найбільш нужденних. Реабілітація

інвалідів є соціально значимою, комплексної, багатокомпонентної

проблемою, яка може вирішуватися лише за умови активної дер�

жавної підтримки, тісного міжвідомчого і міжрівневої взаємодії.
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СЕКЦІЯ IV

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ

ЗАСАДИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ 

І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

ОСНОВНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ
ЗАКОНОДАВЧОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ІНВАЛІДІВ

ЧАСІВ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Мурашин О. Г.,
д.ю.н., професор, член'кореспондент НАПрН України 
професор кафедри  теорії та історії держави і права, 
Інститут права та суспільних відносин

Розвиток законодавчої політики Радянського періоду щодо

інвалідів в 1990 році вперше сформувався у комплексному

спеціальному Законі – «Про основи соціальної захищеності інва�

лідів в СРСР». Цим Законом були визначені основні засади держав�

ної політики щодо інвалідів в цілях забезпечення ним рівних з усіма

іншими громадянами СРСР можливостей в реалізації прав і свобод,

усунення обмежень в їх життєдіяльності, створення сприятливих

умов, що дозволяють особам з обмеженими фізичними можливос�

тями вести повноцінний спосіб життя, активно брати участь в еко�

номічному і політичному житті суспільства, а також виконувати

свої громадянські обов'язки.

Для інвалідів особливе значення в Законі мали положення про

здобуття освіти і професійної підготовки, забезпечення зайнятості,

надання соціальної допомоги і технічних засобів. Разом з цим слід

зазначити встановлені Законом положення про можливість надан�

ня різних пільг та переваг підприємствам і організаціям, що вироб�

ляють товари для осіб з обмеженими фізичними можливостями, які

використовують працю таких осіб; фінансують заходи, пов'язані з

наданням соціальної допомоги; пільг їм та сім'ям, які мають

інваліда.
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Ухвалення вказаного Закону стало вагомою подією в забезпе�

ченні прав осіб з особливими потребами. Проте цей Закон був вве�

дений в дію лише в останні роки існування СРСР. Реалізувати усі

його положення повною мірою не вдалося. При цьому, Закон «Про

основи соціальної захищеності інвалідів в СРСР" можна вважати

прообразом Закону України «Про основи соціальної захищеності

інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року.

Правове положення осіб з обмеженими фізичними можливос�

тями в радянський період пройшло самий значущий і масштабний

етап за весь час свого розвитку. На відміну від системи допомоги

інвалідам в дореволюційній Україні, що базувалася на добродійній

основі, Радянська держава взяла на себе турботу про їх навчання,

працевлаштування і соціальне забезпечення. Істотну допомогу

надавали і громадські організації інвалідів, зокрема УТОЗ, УТОГ

тощо, створення яких також стало можливим в нових політико�

економічних умовах. Рівноправ'я, проголошене радянською вла�

дою, надало інвалідам усі права нарівні із пересічними громадяна�

ми. Наступний розвиток законодавчої бази надав правовому

статусу осіб з особливими потребами детальнішу регламентацію,

з урахуванням особливостей їх положення.

В період становлення радянської держави відношення до

інвалідів будувалося, передусім, як до осіб, що потребують особли�

вого навчання. Основним завданням держави щодо них у цей

період було викорінювання безграмотності та подальше їх залучен�

ня  в суспільно�корисну трудову діяльність.

Подальший розвиток системи навчання і працевлаштування

осіб з особливими потребами дозволило сформувати поняття про�

фесійної та соціальної реабілітації інвалідів .

У радянському законодавстві знайшли своє відображення нор�

ми, що передбачали порядок і умови надання пільг цій категорії

громадян, наприклад: при навчанні – збільшення розміру сти�

пендії; можливість придбання залізничних квитків зі знижкою;

отримання безкоштовних або пільгових путівок в санаторії та бу�

динки відпочинку.

В результаті діяльності державних органів і розвитку законода�

вства вдалося створити правову базу, в якій права інвалідів

закріплені в усіх найважливіших  сферах життєдіяльності,  що  доз�

волило їм як повноправним громадянам реалізовувати свої права та

інтереси нарівні із всіма членами тогочасного радянського соціуму.  

Досягнення вказаних результатів дозволяє з впевненістю гово�

рити про істотний прорив законодавчої політики в правовому ста�



тусі інвалідів, який був досягнутий в Радянський період і продов�

жив свій розвиток після розраду СРСР.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ 
В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ XIX ст.

Борзов О.В.,
ПЗ'52, Інститут права та суспільних відносин
Соколюк А. О., ст. викладач кафедри теорії та історії 
держави і права, Інститут права та суспільних відносин

Становище інвалідів та покращення їх життя на сьогоднішній

день є важливим завданням розвиненої держави. Соціальна захи�

щеність інвалідів, їх права та свободи – це те, що має розглядатися

сьогодні у законопроектах та вимагає негайного реформування.

Досвід та історія великої та могутньої  Російської імперії стали пер�

шопочатком, основою застосування правових норм щодо реалізації

соціальної політики з питань захищеності людей з особливими пот�

ребами. 

Війни з Польщею та Туреччиною не проходили безслідно. По�

ряд зі зменшенням кількості населення в результаті боїв, зростала

кількість людей, що отримували каліцтва, які впливали на якість

життя людей у післявоєнний час. Катерина I визначила статус

інвалідів і запропонувала їм переселення до спеціальних містечок,

а також визначила розмір пенсій по інвалідності. З цього часу, після

кожної з битв вона перераховувала по 8�10 тисяч рублів до

пенсійного фонду інвалідів, керівником якого був статський рад�

ник Пезаровіус. З роками фонд інвалідів поповнювався бла�

годійними внесками та пожертвуваннями, досягнувши суми у 300

тисяч рублів. З розквітом Російської імперії і зі збільшенням її

масштабів фонд інвалідів перейшов до державного комітету з

піклування про заслужених воїнів. Височайшим наказом імперато�

ра Олександра I  нараховувалися спеціальні пенсії, які видавалися

із сум кабінету імператора. Таким чином, менше ніж за століття

пенсійний фонд інвалідів збільшився з 8 тисяч до 21 716 720 рублів,

не беручи до уваги пожертви та відсотки. 

Заслуговує поваги й те, що держава піклувалася і про зайнятість

скалічених службовців. Працевлаштовуючи офіцерів�інвалідів,
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держава демонструвала гуманне ставлення та повагу до своїх грома�

дян�воїнів. Таким чином, люди з різними вадами та каліцтвами ста�

вали на службу Російської імперії у складі Інвалідних військових

рот та гвардійських полків. Всі інваліди були розділені на три гру�

пи: рухливі, службовці та неслужбовці (нездатні). Утворюючи ко�

манди, вони підпорядковувалися командирам батальйонів

внутрішньої варти, що знаходилися у всіх повітових містах. Коман�

ди першої категорії служили при госпіталях, а пізніше – у

відомствах дворової, провіантської, гірської, комісаріатської варти.

Команди неслужбовців було розформовані у 1823 році. 

У XIX столітті поняття «інвалід» характеризувало людину, що

отримала поранення під час бойових дій, тобто до чоловіків. Крім

Червоного Хреста, постраждалим та їх сім'ям надавали допомоги

різноманітні організації у вигляді надання сприяння біженцям та

сім'ям воїнів під час бойових дій.

Спираючись на матеріали періоду існування Російської імперії,

можна твердити на більш�менш впорядкований характер системи

соціального захисту інвалідів. Так, для поповнення фонду на потре�

би інвалідів застосовувалися різні методи: встановлення безкош�

товних їдалень і обідів, грошові пожертвування, проведення вис�

тав, концертів та лотерей на користь інвалідів. Прикладом у цьому

стала Імператорська сім'я Романових, державні службовці,

підприємці та інші заможні люди, які у зв'язку з промисловим

підйомом могли дозволити собі щедре систематичне меценатство.

Численні благодійні ініціативи та циркуляри, розпорядження про

допомогу нужденним категоріям населення знаходили відгук у

провінції. В цілому, у вирішенні соціальних проблем під егідою

центральних і місцевих властей об'єднувалися зусилля приватних

осіб, а також станових, земських та міських установ. Влада

здійснювала різні види підтримку інвалідів, допомагаючи в адап�

тації до навколишніх умов, працевлаштовуючи найбільш незахи�

щені верстви населення, матеріально забезпечуючи та духовно роз�

виваючи, адже тільки та держава має право носити ім'я сильної та

могутньої, яка піклується про тих, хто являється її громадянином,

незалежно від стану здоров'я.  

навчання, виховання Секція ІV
з особливими потребами



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 
НА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ МОЛОДІ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Василенко О. В.,
ПЗ'52, Інститут права та суспільних відносин
Мірошниченко М. І., 
к. і. н., професор кафедри  теорії та історії держави і права, 
Інститут права та суспільних відносин

З кожним роком зростає кількість охочих вступити до вищих

навчальних закладів. Серед бажаючих отримати якісну вищу освіту

є і ті, для кого реалізувати дане право набагато складніше – це мо�

лодь з особливими потребами. Це питання не є новим, але є досить

актуальним та вимагає ретельного дослідження.

На сьогоднішній день в нашій державі вже створені певні умо�

ви для забезпечення доступу людей з інвалідністю до вищої освіти.

Зокрема, нормативно правовими актами  передбачене право таких

осіб на зарахування до вишів поза конкурсом; запроваджена інтег�

рована форма навчання у ВНЗ, що передбачає спільне навчання

студентів з обмеженими можливостями з іншими студентами; роз�

робляються індивідуальні програми реабілітації інвалідів; на місце�

вих рівнях міськими цільовими програмами передбачене фінансу�

вання, спрямоване на компенсацію вартості навчання зазначених

категорій громадян.

Але певні труднощі все ж таки залишаються, оскільки інвалід це

особа зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або

сенсорними порушеннями, які під час взаємодії з різними бар'єра�

ми можуть заважати їхній повній та ефективній участі в житті

суспільства нарівні з іншими.

Інтеграція студента з інвалідністю в інтегроване освітнє середо�

вище вимагає досить тривалого періоду адаптації. Це викликано

рядом факторів, що сформувались у попередні періоди життя і нав�

чання молодих людей із проблемами фізичного здоров'я і суттєво

впливають на їх пізнавальну активність та інтеграцію в освітнє се�

редовище. Багатьом таким людям притаманне відчуття непов�

ноцінності, невпевненості у собі. В одних осіб наслідком такого

відчуття є постійна тривога, хвилювання, а в інших – прагнення до

діяльності, до фізичного та психічного вдосконалення. І тому
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інтеграція стає для цих молодих людей головним завданням пер�

ших студентських років. Їм потрібно пристосуватись до ритму сту�

дентського життя та навчального процесу.

Існує також проблема соціального сприйняття людей з інва�

лідністю та  ставлення до них з боку оточуючих. Студенти з обме�

женими можливостями потребують до себе більше уваги та ро�

зуміння. Вони хочуть відчувати себе на рівні з іншими, бажають

повноцінного спілкування з колективом, в якому навчаються.

Серед осіб з особливими потребами є багато розумних та тала�

новитих людей, здатних до саморозвитку, до самовдосконалення.

Безумовно вони потребують певної підтримки та допомоги у роз�

витку своїх талантів та розкритті творчих здібностей. Багато з них

добре адаптуються до суспільства та беруть активну участь у всіх

сферах його життєдіяльності. Але,на жаль, залишаються і ті, які не

можуть повністю інтегруватись у суспільство.

Тому численні аспекти адаптації та інтеграції студентів з

функціональними обмеженнями до студентського середовища мо�

жуть бути успішно реалізовані завдяки не тільки їх особистим зу�

силлям,а й завдяки увазі, розумінню і допомозі з боку товаришів по

навчанню, викладачів та інших співробітників вищих навчальних

закладів.

Досить актуальним залишається притання введення інституту

тьюторів,  як провідників соціально�орієнтованої позиції для

людей з особливими потребами. Конче потрібно в даному напрямі

використання педагогічної майстерності викладача�тьютора як

вищого творчого  потенціалу педагога, що проявляється в доціль�

ному використанні методів і засобів педагогічного взаємовпливу

в кожній конкретній ситуації навчання та виховання студентів

з особливими потребами.
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ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСНИКА 
В АДМІНІСТРАТИВНО3ДЕЛІКТНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ОСІБ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Ващук Ярослав Вікторович,
Приватний адвокат

Принципи є провідною категорією в адміністративному праві

всіх континентальних європейських країн. У принципах зміст пра�

ва розкривається поглиблено, в них безпосередньо виявляється

сутність права, його основи, закономірності суспільного життя,

тенденції та потреби.

До принципів діяльності захисника в адміністративно�де�

ліктному провадженні слід віднести наступні вихідні положення:

1) право на захист в адміністративно�деліктному проваджені є

основоположним принципом діяльності захисника у проваджен�

нях у справах про адміністративні правопорушення, оскільки

закріплює право громадян, іноземців та осіб без громадянства на

використання захисника для забезпечення свої прав, свобод та за�

конних інтересів;

2) принцип верховенства права при здійсненні захисту осіб в

адміністративно�деліктному провадженні означає, що захисник

має право діяти у відповідності до першого формули правового ре�

гулювання «Дозволене все крім того що заборонено законом», тим

самим може виходити за межі формально існуючих дозвільних

норм адміністративного права. Основне при цьому є те, щоб захис�

ник не порушував заборонних адміністративно�правових норм, а

також природних прав інших учасників провадження у справах про

адміністративні правопорушення; 

3) принцип законності в адміністративно�деліктному провад�

женні полягає в тому, що виявляється: у застосуванні адміністра�

тивного стягнення у відповідності в межах та формах, встановлених

КУпАП, Митним Кодексом України та іншими законами України;

у можливості оскарження і спростування постанови про накладен�

ня адміністративного стягнення; сутністю законності як принципу

адміністративної відповідальності є можливість притягнення до

відповідальності лише винних; провадження, етапи, стадії та дії

притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності мо�
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жуть здійснювати лише уповноважені на це законом суб'єкти

публічної адміністрації та суд; 

5) адміністративному стягнену підлягає лише на деліктноздатна

особа;

4) принцип обґрунтованість притягнення особи до адміністра�

тивної відповідальності означає, що захисник має дослідити і до�

вести відома суду (суб'єкта публічної адміністрації, який здійснює

розгляд справ про адміністративне правопорушення) усі обставини

справи, зібрати та здійснити всебічну оцінку доказів, яка пом'як�

шують, або роблять неможливим застосуванням адміністративного

стягнення стосовно особи, яка притягується до адміністративної

відповідальності, або здійснює захист інших учасників проваджен�

ня у справах про адміністративні правопорушення, аналіз наяв�

ності факту правопорушення, ступеня вини конкретної особи, виз�

начення можливості застосування адміністративної санкції,

встановлення певної міри впливу відповідно до адміністративної

санкції норми та з врахуванням конкретних обставин справи і осо�

бистості правопорушника;

6) принцип доцільності означає, що захисник має добиватись

досягнення мети юридичної відповідальності шляхом обґрунтуван�

ня стосовно особи, яка притягується до адміністративної відпо�

відальності індивідуалізації засобів покарання залежно від ступеня

суспільної небезпеки скоєного правопорушення, особливостей

особи правопорушника та обставин скоєння адміністративного

правопорушення;

7) принцип адекватності адміністративного стягнення ступеню

суспільної небезпеки скоєного адміністративного правопорушення

полягає в тому, що захисник має відстоювати право особи, яка при�

тягується до адміністративної відповідальності понести відповідне

справедливе покарання;

8) принцип гуманізму, що означає що захисник має у повній

мірі використовувати факт добровільного відшкодування збитків,

щиросердного каяття, коли порушник своєю поведінкою довів

факт виправлення, у випадку хвороби для часткового чи повного

звільнення особи, яка притягується до адміністративної відпо�

відальності від застосування адміністративних санкції;

9) принцип незалежності полягає в тому, що професійні права,

честь і гідність захисника гарантуються та охороняються Консти�

туцією України, Законом України від 5 липня 2012 р. № 5076�VI та
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іншими законами, зокрема: забороняються будь�які втручання і

перешкоди здійсненню захисної діяльності; забороняється вимага�

ти від захисника надання відомостей, що є адвокатською таємни�

цею; не можуть бути підставою для притягнення захисника до

відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що

відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації,

якщо при цьому не порушуються професійні обов'язки захисника;

забороняється ототожнення захисника з особою, що притягується

до адміністративної відповідальності;

10) принцип конфіденційності у діяльності захисника полягає в

тому, що будь�яка інформація, що стала відома захиснику про

клієнта не підлягає розголошенню, як адвокатська таємниця;

11) принцип уникнення конфлікту інтересів у діяльності захис�

ника полягає в тому, що суперечність між особистими інтересами

адвоката та його професійними правами і обов'язками не повинні

впливати на об'єктивність або неупередженість під час виконання

захисником його професійних обов'язків, а також на вчинення чи

невчинення ним дій під час здійснення захисної діяльності.

Отже, принципи діяльності захисника в адміністративно�

деліктному провадженні – це основоположні засади та правові ідеї

на яких базується діяльність захисника при здійсненні проваджен�

ня у справах про адміністративні правопорушення, забезпечуються

права, свободи та законні інтереси осіб причепних до такого про�

вадження.

Література

Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076�VI «Про адвокатуру та адво�

катську діяльність» // Урядовий кур'єр від 05.09.2012 – № 159.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ З
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ'Я

Венгловська Аліна Сергіївна,
Житомирський економіко'гуманітарний інститут 

Одна з найважливіших проблем сьогодення є проблема працев�

лаштування молоді з функціональними обмеження здоров'я, тому

що це є найбільш не захищена верства населення, яка потребує
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найбільшої уваги, адже кожна молода людина прагне до саморе�

алізації. В Україні зростає безробіття, на жаль, це звичайна тен�

денція для економічно несталих країн. Переважна кількість молоді

з особливими потребами, які мають базову вищу, вищу освіту та

професійно – технічну освіту, звертаються за сприянням у працев�

лаштуванні до служби зайнятості, перебуваючи на інвалідності по�

над один рік. Таким чином, поряд із втратою фізичних можливос�

тей відбувається ще й депрофесіоналізація.  Працевлаштування

молоді з фізичними потребами повинно базуватись на тому, що для

них це не є кінцева мета, а засіб створення для громадян з обмеже�

ними можливостями сприятливих умов для самовиразу, викорис�

тання творчого потенціалу, це шлях до повноцінного життя, відчут�

тя себе повноправним членом суспільства, який прийшов

працювати не тільки, щоб заробити собі на ліки, а принести ко�

ристь суспільству і державі.

Отже, проблема державного регулювання та реалізації програм

професійної реабілітації та зайнятості молоді з обмеженими

функціональними можливостями набула особливої гостроти,

оскільки в сучасних соціально – економічних умовах відсутність у

особи з обмеженими можливостями професійної підготовки або

неадекватність її рівня потребам ринку праці зменшує його шанси

на працевлаштування і, як наслідок, на активне соціальне життя,

проте законодавство гарантує працевлаштування інвалідів. Від�

сутність у особи з обмеженими можливостями професійної підго�

товки або неадекватність її рівня потребам ринку праці зменшує

його шанси на працевлаштування і як наслідок – на активну

життєдіяльність. Проблема працевлаштування осіб з обмеженими

фізичними можливостями дала нам підґрунтя для нашого

дослідження. Нами було проведено дослідження на тему працев�

лаштування молоді з обмеженими фізичними можливостями.

Нами було проведене експертне інтерв'ю з інспекторами центра

зайнятості. Наше дослідження, яке показало і підтвердило ще раз

інспекторами з центру зайнятості, що інваліди не можуть прожити

на свою пенсію. Доводиться постійно нагадувати підприємствам,

щоб працевлаштовували інвалідів. З кожним роком кількість

молоді з функціональними можливостями збільшується і як пока�

зує наше дослідження у 2010 році збільшилось на 135 осіб, а приб�

лизно в місті Житомирі  нараховується 29 тисяч осіб. Також з

інтерв'ю видно, що  інвалідам надаються і проводяться цільові
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ярмарки вакансій і семінарів, постійно оновлюється банк даних

вакансій професій на які можуть бути працевлаштовані інваліди,

також почали діяти такі бізнес – центри для інвалідів і центри для

реабілітації, що сприяють особам з інвалідність займатись

підприємництвом, чого не було раніше. Молоді з фізичними мож�

ливостями став вільний доступ (усі центри зайнятості обладнані

пандусами), до джерел інформації: описів, професій, відео – та

аудиофільми, листівок, буклетів, довідників, перелік рекомендова�

них професій і навчальних закладів, а також організовуються та

проводяться професійні навчання інвалідів, які зареєстровані в

службі. Працівниками центрів зайнятості також особливо врахову�

ються наявність у інваліда кваліфікації, також його умінь, про�

фесійних інтересів, здібностей з урахуванням його побажань [3].

Ми бачимо, що держава взяла на себе конкретні зобов'язання з

матеріального забезпечення осіб з обмеженими можливостями,

створення для них необхідних правових, соціально – побутових,

психологічних умов життя, надання їм пільг, конституційно гаран�

тує рівні з усіма іншими громадянами можливості для отримання

освіти, участі в економічній та інших сферах життя суспільства.

Підводячи підсумки слід сказати, що в Україні все ж таки існує

проблема працевлаштування молоді з обмеженими функціональ�

ними можливостями здоров'я і українські ЗМІ повинні більш ак�

тивно долучатись до висвітлення роботи круглих столів, громадсь�

ких слухань, дискусій щодо проблеми осіб з обмеженими

можливостями. Але все ж таки ми бачити, що на сьогоднішній день

у центрах зайнятості  створені  і  наповнені  відповідним  чином

функціональні  сектори,  які містять  у своїй структурі куточки для

осіб з обмеженими фізичними можливостями. У секторах в  наяв�

ності – описи професій, відео, буклети,  листівки,  довідники,  пе�

реліки рекомендованих навчальних закладів, професій, медичні

протипоказання до засвоєння окремих професій, паспорти

підприємств, організацій тощо. 
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доктор юридичних наук, доцент, 

директор Інституту права та суспільних відносин 
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Розвиток людства в епоху державно�правової дійсності свідчить

про несправедливе юридичне переслідування екс�перших осіб дер�

жави та політичних лідерів, що знаходяться в опозиції. 

Історичні факти говорять, що більшість правителів, які втрати�

ти владу відчували на собі усі недоліки не справедливого державно�

го судочинства. Приклади цього можна знайти в усіх епохах різних

народів від деспотичних монархій минулого до сьогодення. Зокре�

ма, це винесення Верховним судом Англії смертної кари та страта

короля Карла І [1], розстріл за вироком військового суду Гетьмана

Війська Запорозького І. Виговського [2], судове засудження та

страта короля Франції Людовіка XVI [3]. 

Історія надає нам лише поодинокі факти відносно гуманного

відношення до екс�перших осіб держави та політичних опонентів.

Наприклад, збереження життя і довічне заслання на острів Святої

Єлени поверженого імператора Франції Наполеона Бонапарта [4],

вислання та домашній арешт радянського дисидента лауреата Но�

белівської премії миру А. Сахарова [5]. Проте такий підхід будував�

ся не на праві, а на політичній доцільності. Що є не припустимим,

так як розсуд у діяльності чиновників влади постійно приводить до

нових порушень прав і свобод людини та громадянина.

Відповідно виникає потреба. З одного боку стимулювати пер�

ших осіб держави до забезпечення прав, свобод та законних інте�
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ресів фізичних і юридичних осіб, в період знаходження при владі.

З другого боку гарантувати їм після відставки та опозиційним

політикам неупереджений судовий захист.

На наш погляд, забезпечити політикам, що знаходяться в опо�

зиції (відставці) справедливе судочинство судами загальної юрис�

дикції в державах з недостатнім рівнем розвитку демократії та гро�

мадянського суспільства неможливо. Тільки міжнародний суд, що

визнаний світовою спільнотою спроможний прийняти справедли�

ве рішення у справах щодо цих осіб.

Виходячи із історичного досвіду Нюрнберзького судового про�

цесу над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини, компа�

ративістичних запозичень із діяльності Європейського суду з прав

людини; Міжнародного кримінального суду ООН стосовно осіб,

які скоїли злочини проти людства, можна говорити не тільки про

об'єктивну необхідність, але й про практичну спроможність світо�

вої спільноти створити Міжнародний політичний суд ООН. 

На перших порах (перший рівень) під юрисдикцію зазначеного

суду мають підпадати опозиційні політики, та екс�перші особи дер�

жави (президенти, прем'єр�міністри, голови парламенту, монархи

та ін.), які піддані кримінальному переслідуванню, якщо вони вва�

жають, що їх право на неупереджений державний суд порушується.

При цьому уряди країн не мають перешкоджати, щоб зазначені

особи постали перед суддями Міжнародного політичного суду

ООН.

У послідуючому (другий рівень) політичні лідери (як опо�

зиційні так і ті, що знаходяться при владі) суверенних держав

будуть мати право звернутись із заявою до Міжнародного політич�

ного суду ООН стосовно спростування висунутих щодо них звину�

вачень. У цьому випадку, суд може як виправдати заявника, так і

визнати його винним і застосувати стосовно нього міжнародну

санкцію. Іншими словами заявник уже не буде мати можливості зу�

пинити порушене провадження.

Третім рівнем, має стати перевірка чи не порушували відставні

лідери держав основоположні міжнародні акти з прав людини.

Міжнародна люстрація має стати обов'язковою процедурою для

усіх екс�лідерів держав, що вийшли у відставку чи були відсторо�

нені від влади. Основною кримінальною санкцією за грубі пору�

шення прав і свобод людини і громадянина має стати позбавлення

волі у міжнародній спеціально утвореній в'язниці, адміністратив�
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ною – заборона займатись політичної діяльністю на певний строк

чи довічно.

Отже, створення Міжнародного політичного суду ООН, забез�

печить попередження порушення прав і свобод людини та громадя�

нина політиками, які знаходяться при владі та справедливий неупе�

реджений суд стосовно них після відставки і щодо політиків, які

знаходяться в опозиції.
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ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА
СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Городецька Юлія Юріївна,
аспірантка Кримського гуманітарного університету (м. Ялта),

м. Миколаїв, проспект Леніна, 6'А, кв. 32, 
тел. 095 88 45 478, е'mail: juliyag@inbox.ru

Головним міжнародним документом, що забезпечує концепту�

альний підхід до роботи з людьми, що мають психофізичні вади є

прийняті Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1993р. «Стандартні

правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів». У цих

правилах викладено таке тлумачення терміну «реабілітація»:

«...процес, маючий на меті допомогти інвалідам досягти оптималь�

ного фізичного, інтелектуального, психічного та/чи соціального

рівня діяльності та підтримувати його, надавши їм тим самим засо�

би для зміни їх життя та розширення рамок їх незалежності». Особ�

ливу увагу цей документ пропонує звернути на такі групи населен�

ня, як діти, жінки, люди похилого віку, бідні прошарки населення,

особи з двома, або кількома видами інвалідності, біженці�інваліди. 
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В Україні протягом тривалого часу сформовано державну систе�

му соціальної підтримки дітей�інвалідів і дітей з вадами психічного

та фізичного розвитку, яка організаційно розподілилася між

Міністерством освіти України, Міністерством охорони здоров'я Ук�

раїни, Міністерством праці та соціальної політики України,

Міністерством у справах сім'ї та молоді України, Державним

комітетом України з фізичної культури і спорту.

Правові засади щодо задоволення особливих потреб дітей з об�

меженими фізичними та психічними можливостями у соціальному

захисті, навчанні, лікуванні, соціальній опіці та громадській діяль�

ності відображені у Законах України: «Про основи соціальної захи�

щеності інвалідів в Україні», «Про освіту», «Про пенсійне забезпе�

чення», «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», «Про фізичну

культуру і спорт», «Про статус і соціальний захист громадян, що

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про спри�

яння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про

благодійництво та благодійні організації», в Основах законодавства

України про охорону здоров'я, Основах законодавства України про

культуру.

В українському законодавстві основні положення соціальної

політики держави щодо інвалідів визначені у законі України «Про

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», який прийнято

у березні 1991 року.

Цей закон повністю відповідає міжнародним документам, пе�

редбачає медичну, соціально�трудову реабілітацію та адаптацію

інвалідів, гарантує здобуття освіти на рівні, що відповідає їх

здібностям і можливостям. Законом також передбачено створення

належного архітектурно�інженерного середовища, пільги у наданні

житла. Але на практиці більшість положень цього закону не вико�

нується, що з одного боку можливо пояснити рівнем економічного

розвитку нашої держави, а з іншого боку байдужістю чиновників

різного рівня до проблем інвалідів та їх сімей. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА ЯК РЕЗЕРВ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ В ІНТЕГРОВАНОМУ

ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ, 
ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Грабійчук Марина Вікторівна, 
VІ курс, група ПЗ'61 Інституту права та суспільних відносин

Науковий керівник: В. В. Галунько, д.ю.н.

1. «ВНЗ – це не місце, де навчають, а місце де навчаються і до�

помагають навчатися». Міністри вищої освіти 29�ти Європейських

країн у червні 1999 року підписали Болонську декларацію, яка

сформувала нові перспективи розвитку загальноєвропейської сис�

теми вищої освіти. Згідно цього документу українська система ви�

щої освіти має органічно влитися до європейського освітянського

простору. Звичайно, передумовою успішної професійної діяльності

є здобуття якісної вищої освіти. При виборі професії важлива роль

належить здібностям, характерологічним рисам та неповторним

особливостям особистості. Як правило, людина обирає професію

відповідно своїм уподобанням. Як правило, в цей час молоді люди

прагнуть розібратися та визначитися у своїх потребах та інтересах,

врахувати свої здібності та можливості. Приблизно у віці до 25 років

молода людина визначається із своїм майбутнім фахом та починає

опановувати його секрети. На данному етапі в ВНЗ навчаються 25%

від загальної кількості студентів осіб з особливими потребами.

2. Організація навчального процесу у ВНЗ визначається Зако�

ном України «Про вищу освіту». Серед завдань ВНЗ головним є

поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців. Отримати

всебічно підготовленого фахівця зацікавлені також і замовники та

ринок праці. У зв'язку із цим, надзвичайну актуальність набуває по�

шук нових форм та методів взаємодії науки і практики, впровад�

ження не лише Державного, а цілеспрямованого замовлення робо�

тодавців на підготовку спеціалістів певного напрямку. Підготовка

правників господарсько�правової спеціалізації передбачає глибо�

кого засвоєння положень навчальної дисципліни «Виконавче про�

вадження» та «Господарський процес», а саме засвоєння студента�

ми теоретичних положень організації та практики діяльності

господарського суду, органів виконавчого провадження, мати

відповідні теоретичні знання, розвивати уміння та практичні

навчання, виховання Секція ІV
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навички щодо тлумачення та правильно застосування норм госпо�

дарсько�процесуального законодавства та положень виконавчого

провадження, складання відповідних господарсько�процесуальних

та виконавчих документів.

Для поліпшення засвоєння теоретичних знань та розвинення

практичних навичок із навчальних дисциплін «Господарський про�

цес» та «Виконавче провадження» науково�педагогічним складом

кафедри господарського права використовуються практика:

1. складання процесуальних документів (ухвал, постанов,

рішень тощо) за умовами задач, що розв'язуються студентами на

практичних заняттях та в години самопідготовки;

2. розгляду підготовленого тексту документів на семінарсько�

му занятті із обговоренням можливих типових помилок, їх

відповідності положенням чинного законодавства;

3. проведення рольових занять (суддя, виконавець, сторони

тощо), що надає можливість відпрацювати практично ту чи іншу

процесуальну дію або дію представників виконавчої служби із

відповідним складанням процесуальних документів;

4. самостійне опрацювання новітніх теоретичних джерел із

визначенням проблем, що виникають в практичній діяльності су�

дових виконавців та шляхах їх подолання в межах положень чинно�

го законодавства та деяких інших.

Уміле поєднання різних форм навчання активізує самостійну

діяльність студентів, закріплює теоретичні знання, розвиває прак�

тичні навички та вміння, що сприяє підвищенню якості підготовки

правників господарсько�правової спеціалізації.

РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЧАСІВ
ГЕТЬМАНАТУ П.СКОРОПАДСЬКОГО 

(квітень – листопад 1918 р.)

Довгань В. С.,
ст. викладач кафедри  теорії та історії держави і права, 
Інститут права та суспільних відносин

За часів правління Павла Скоропадського ситуація в ук�

раїнській освіті змінилася на краще. Були значні здобутки у зако�

нодавчому забезпеченні культури й освіти. Міністерство народної
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освіти очолюване М. Василенком дуже активно працювало. Поча�

лася українізація освіти. Початкові школи переходили на українсь�

ку мову навчання. Але кількість вчителів, які могли викладати ук�

раїнською мовою була мінімальна, тому велика увага зверталась на

організацію навчання української мови в учительських семінаріях.

Складніша була справа з українізацією середніх шкіл. Не можна

забувати, що міська людність у значній мірі складалася з росіян,

інших національних меншин та зрусифікованих українців.

Батьківські комітети в середніх школах, як і педагоги в значній час�

тині ставились вороже до українізації. Тому, щоб уникати

конфліктів, гетьманське міністерство освіти, за прикладом

міністерств Центральної Ради, вважало за доцільніше засновувати

нові українські гімназії, ніж українізувати російські. За Централь�

ної Ради в Києві було три українські приватні гімназії. Особливістю

роботи таких шкіл було те, що в них на безоплатній основі прийма�

ли обдарованих учнів з особливими потребами, які вчились за кош�

ти київської громади. У 1918 році їх прийнято на державні кошти.

Протягом літа того ж року відкрито 84 українських гімназій не тіль�

ки по містах, але й по деяких селах, а наприкінці гетьманської доби

було їх в Україні близько 150. У гімназіях, які залишилися з російсь�

кою мовою навчання, введено як обов'язкові предмети українську

мову, історію та географію України і історію української літератури.

6�го жовтня 1918 року урочисто відкрито в Києві перший Дер�

жавний Український Університет, а 22 жовтня другий Український

Університет у Кам'янці�Подільському. Передбачалося відкриття ук�

раїнських університетів в інших містах. Тоді ж «Просвіта» та Земство

заснували в Полтаві Історично�Філологічний факультет. Засновано

Державний Український Архів, в якому мали бути зосереджені доку�

менти історії України, перевезені з архівів Москви та Петроґраду;

засновано Національну ґалерею Мистецтва, Український Історич�

ний Музей та Українську Національну Бібліотеку, яка зростала з

надзвичайною швидкістю. Наприкінці гетьманської доби в цій

бібліотеці було вже понад 1.000.000 книжок, серед них багато

унікумів, стародруків і т. п. Кількістю та якістю книжок Національ�

на Бібліотека могла конкурувати з кращими бібліотеками Європи.

Поміж науковими закладами перше місце належало Україн�

ській Академії Наук. Потреба в національній Академії Наук була

конче необхідна. Українську Академію Наук засновано за Гетьмана.

Її урочисте відкриття відбулося 24 листопада 1918 року. Вона мала

навчання, виховання Секція ІV
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три відділи: історично�філологічний, фізико�математичний та

соціально�економічний. Президію та перших академіків (по три на

відділ) призначив уряд, а решту членів мали обирати ці академіки.

На президента Академії Гетьман запросили М. Грушевського, але

він відмовився. Призначений був професор В. Вернадський.

Українська Академія Наук була найбільшим досягненням Ук�

раїни в галузі культури. Протягом багатьох років вона залишалася

науковим осередком, який скупчував біля себе найкращі наукові

сили України. 

Правління гетьманського уряду у галузі освіти і культури було

дуже вдалим для України. Але доба гетьманату з самого початку

свого існування була заповнена боротьбою на різних фронтах –

зовнішньому – з більшовиками, внутрішньому – з українською

опозицією. У листопаді 1918р. гетьман Павло Скоропадський

зрікся державної влади добровільно. «Я, Гетьман всієї України, про�

тягом семи з половиною місяців докладав усіх своїх зусиль, щоб ви�

вести край з того тяжкого стану, в якому він перебуває. Бог не дав

мені сил впоратися з цим завданням, і нині я, згідно з обставинами,

що склалися, керуючись виключно благом України, відмовляюся

від влади».

ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЬ ГРОМАДЯН 
ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Долгий С. А., 
аспірант кафедри теорії та історії держави і права 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,
тел. (097) 322 52 69,dstanislav@ukr.net
Науковий керівник: О. І. Логвиненко, к. ю. н., доцент 

Розвинуте громадянське суспільство є необхідною умовою роз�

витку демократії, оскільки його наявність полегшує захист прав

громадян, та робить життя людей з особливими потребами набли�

женим до європейських стандартів.

Дослідженням стану формування в Україні громадянського

суспільства займаються наступні вчені О.Гарань, А.Карась, А.Ко�

лодій, В.Полохало, С.Рябов, В.Сидоренко, В.Ткаченко, М.Томенко

та інші. 
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Основою громадянського суспільства лежить активна діяль�

ність громадських інститутів (об'єднань громадян у вигляді благо�

дійних організацій, громадських організацій та політичних партій). 

На сьогодні в Україні діє відповідна нормативно�правова база,

яка визначає правові засади створення, права та гарантії діяльності

інститутів громадянського суспільства, проте правове регулювання

діяльності громадських об'єднань інвалідів майже відсутнє. Таким

чином люди з особливими потребами залишаються осторонь про�

цесів побудови правової держави і не можуть бути повноправними

членами громадянського суспільства.

В Україні громадянами створена велика кількість інститутів

громадянського суспільства. Органами юстиції в Україні легалізо�

вано станом на 14. 09.2012р. 73 тис. громадських формувань [1].

Проте громадських об'єднань інвалідів лише 124 [1].

Об'єднання громадян будь �якої організаційно правової форми

є середовище патріотичного виховання людей з особливими потре�

бами та їх соціальної адаптації. Крім того об'єднання громадян, яке

складається із людей з особливими є виразником («голосом») їх

інтересів перед органами державної влади.

Правові та організаційні засади реалізації права на свободу

об'єднання регулюються Законом України «Про об'єднання грома�

дян», який застарів і не гарантує дотримання європейських стан�

дартів у сфері діяльності громадських організацій. Чинне законода�

вство про громадські організації консервує ряд серйозних проблем.

Ці архаїзми українського законодавства мають негативний вплив

на міжнародний імідж України як демократичної, соціальної та

правової держави. 

З метою забезпечення належного правового регулювання у заз�

наченій сфері 22.03.2012 р. було прийнято Закон Укпаїни «Про гро�

мадські об'єднання» [2].

Проте це лише один із кроків на шляху удосконалення законо�

давства з питань діяльності громадських інститутів. Потребує удос�

коналення ще досить широкий спектр актів законодавства, що

регулюють цю сферу життєдіяльності суспільства, зокрема, щодо:

урегулювання підприємницької діяльності інститутів; створення

умов для розвитку благодійництва і меценатства; запровадження

механізму державного замовлення на надання інститутами окремих

послуг на конкурсних засадах; підтримка суб'єктів господарювання

та громадян, які надають фінансову допомогу чи здійснюють

навчання, виховання Секція ІV
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добровільні пожертвування інститутам для розв'язання проблем,

що мають важливе суспільне значення; розвиток волонтерського

руху; спрощення вимог до установчих документів інститутів.

Кожен українець має усвідомити власну відповідальність за роз�

виток країни. Об'єднавшись в інститути громадянського суспільс�

тва, громадяни несуть солідарну відповідальність з державними

органами за формування правового поля (через громадську експер�

тизу та участь в обговоренні нормотворчих ініціатив), виконання

Конституції та законів України, охорону громадського порядку,

державного кордону та здійснюють незалежний контроль за

діяльністю органів влади. Результатом цієї спільної роботи має ста�

ти реальне впровадження у щоденну діяльність демократичних

інститутів влади принципів демократії та верховенства права. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ. 
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

Драган Н. О., 
ІІІ курс, група ПЗ'31, Інститут права та суспільних відносин
Науковий керівник: В. В. Галунько, д.ю.н., доцент, професор кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права 

Еволюція стосунків суспільства і держави до осіб з обмеженими

можливостями, охоплює часовий проміжок у дві з половиною ти�

сячі років – шлях від ненависті та агресії до прийняття, партнерства

та їх інтеграції в суспільство.

Ще з античних часів громадянське право детермінувало осіб з

вадами як неповноцінних, недієздатних, громадян. «Нехай в силі

буде той закон, що жодної каліки�дитини годувати не варто» – такі

свідчення тогочасного ставлення до інвалідів залишив римський

філософ Аристотель. Законодавство давньогрецької Спарти вима�

гало виявляти фізично неповносправних дітей і відділяти їх від здо�

рових, оберігаючи в такий спосіб державний устрій і сповідуючи

ідею «фізичної повноцінності» своїх громадян.
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В основах Римського права було визнано неповноцінність і не�

потрібність людей з порушеннями. «Ми вбиваємо калік і топимо

дітей, які народжуються слабкими й потворними. Ми вчиняємо так

не через гнів та досаду, а керуючись правилами розуму: відділяти

неприродне від здорового» – таке право обстоював у Давньому

Римі Сенека.

Римський суд, встановивши інститут опікунства над людьми з

обмеженнями, у подальшому став зразком для вироблення законо�

давчих норм стосовно фізично та психічно неповно� справних, які

захиш;али «повноцінну більшість» від «неповноцінної меншості»,

жорстко фіксуючи обмеження громадянських прав інвалідів. У за�

конодавстві більшості європейських країн стало основоположним

Римське право, яке закріпило юридичний статус повної безправ�

ності людей з обмеженнями майже до 18�20�го століття.

На думку відомого російського вченого М.Малофеева, в ево�

люції стосунків суспільства і держави до осіб з відхиленнями в роз�

витку, виділяється п'ять періодів, межами яких є історичні події, які

суттєво вплинули на зміни статусу осіб з обмеженим можливостями.

Перший період (996�1715 pp.) – від агресії та зневаги до

усвідомлення необхідності піклуватися про людей з відхиленнями в

розвитку. Відкриття в Німеччині першого притулку для сліпих

(1198 р). у Російській імперії створюються перші монастирські при�

тулки (1706�1715 рр).

Другий період (1715�1806 pp.) – від усвідомлення необхідності

піклування про осіб з відхиленнями в розвитку до усвідомлення

навчання частини з них. Відкриття у Франції спеціальних шкіл для

глухонімих і сліпих (1770�1784 pp.), у Російській державі –

спеціальних шкіл для глухих та сліпих (1806�1807 pp.).

Третій період (1806�1927 pp.) – від усвідомлення можливостей

до усвідомлення доцільності навчання трьох категорій дітей: з по�

рушеннями слуху, зору та розумово відсталих. В Австрії у 1846 р. бу�

ло ухвалено закон, який передбачав створення можливостей для

навчання сліпих дітей разом зі зрячими. Подібні законодавчі акти

були в Англії, Шотландії та інших європейських країнах. У Ра�

дянському Союзі – створення спеціальних шкіл для глухих, сліпих

і розумово відсталих дітей було пов'язано з прийняттям Закону про

Всеобуч (1927�1935 pp.).

Четвертий період (1927�1991 pp.) – від усвідомлення необхід�

ності навчання певної частини дітей з порушеннями до розуміння

навчання, виховання Секція ІV
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необхідності навчання всіх дітей з відхиленнями в розвитку.

Національні антидискримінаційні законодавчі акти затверджують�

ся з урахуванням основних положень Декларацій ООН. «Кожна

держава, яка дотримується справедливості і визнає норми дотри�

мання прав людини, має керуватися законами, що гарантують всім

дітям відповідну їхнім потребам та здібностям освіту. Стосовно

дітей з особливими потребами, то держава зобов'язана надати їм

можливості для навчання відповідно до їхніх потреб».

П'ятий період (1991 р. – й донині) – від сегрегативного навчан�

ня дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивного нав�

чання. Тому цей період можна назвати періодом зародження та

впровадження в практику інклюзивного навчання.

Аналізуючи вищевикладене, ми бачимо, що суспільства і дер�

жави пройшли важкий і великий шлях, на якому відбулися корінні

зміни у поглядах і підходах до вирішення проблем інвалідів, від не�

нависті та агресії до цілісного підходу, який відкриває шлях ре�

алізації прав і можливостей кожної людини і, насамперед, передба�

чає рівний доступ до здобуття якісної освіти.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ – СЬОГОДЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ

Зименко Аліна Олегівна,
4 курс, спеціальність «Фінанси і кредит», 
Інституту економіки та менеджменту
Науковий керівник: Мних М.В., д. е. н., професор

В даний час особливо гостро постало питання комплексного

соціального захисту людей з особливими потребами. Одним із

основних критеріїв, який дозволяє людям із обмеженими фізични�

ми можливостями відчувати себе повноправними членами суспіль�

ства, є рівень їхньої зайнятості, тобто створення державою робочих

місць для працевлаштування інвалідів. Отже, зайнятість є однією зі

сфер створення рівних можливостей для осіб з інвалідністю, визна�

них на міжнародному рівні і відповідно до цього соціальні, ма�

теріальні гарантії забезпечення інвалідів закріплені чинним зако�

нодавством. Забезпечення трудової діяльності інвалідів є важливою

соціальною функцією держави. У рішенні цього завдання беруть

участь не тільки відповідні органи центральної виконавчої влади,
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місцевого самоврядування, але й усі підприємства, установи,

організації, незалежно від форм власності. Основними складовими

процесу забезпечення зайнятості інвалідів є їх професійна реабі�

літація, професійна підготовка та працевлаштування. Законодав�

ством України передбачено працевлаштування інвалідів і встанов�

лено для підприємств, установ і організацій нормативи робочих

місць, призначених для працевлаштування цієї категорії праців�

ників. Працевлаштування інвалідів здійснюється органами

Міністерства праці України, Міністерства соціального захисту на�

селення України, місцевими радами, громадськими організаціями

інвалідів. 

Роботодавці, які використовують працю інвалідів, зобов'язані

створити для них умови праці з урахуванням індивідуальної програ�

ми реабілітації та забезпечувати інші соціально�економічні га�

рантії, передбачені чинним законодавством. Під робочим місцем

інваліда розуміють окреме робоче місце або ділянка виробничої

площі на підприємстві, в установі та організації незалежно від форм

власності та господарювання, де створено необхідні умови для

праці інваліда. Робочим місцем інваліда може бути: звичайне робо�

че місце, якщо за умовами праці та з урахуванням фізичних можли�

востей інваліда воно може бути використано для його працевлаш�

тування; спеціалізоване робоче місце інваліда – робоче місце,

обладнане спеціальним технічним оснащенням, пристосуваннями

і пристроями для праці інваліда залежно від анатомічних дефектів

чи нозологічних форм захворювання та з урахуванням рекомендації

медико�соціальної експертної комісії (МСЕК), професійних нави�

чок і знань інваліда. Це робоче місце може бути створено як на ви�

робництві, так і вдома. Робоче місце інваліда вважається створе�

ним, якщо воно відповідає встановленим вимогам робочого місця

для інвалідів відповідної нозології, атестоване спеціальною

комісією підприємства за участю представників МСЕК, органів

Держнаглядохоронпраці, громадських організацій інвалідів, і вве�

дено в дію шляхом працевлаштування на ньому інваліда. 

В сучасному світі, працевлаштування людини з інвалідністю і

виконання нею своїх робочих обов'язків наштовхується на низку

перешкод. Причини цього швидше пов'язані з організацією робо�

ти, та зі ставленням роботодавців, аніж з інвалідністю цих людей.

Труднощі у працевлаштуванні людини з інвалідністю зумовлені,

зокрема, побоюванням роботодавців щодо того, як стан здоров'я
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працівника позначиться на виконанні службових обов'язків. Проте

в багатьох випадках працівники без статусу інваліда також створю�

ють роботодавцю проблеми, іноді й більші. Не менш важливими

проблемами на нашу думку є насамперед, низька ефективність

діяльності центрів професійної реабілітації; переважання нек�

валіфікованої праці у структурі зайнятості інвалідів як прямий

наслідок недоступності для них вищої освіти; негаразди у забезпе�

ченні інвалідів технічними засобами реабілітації; бар'єрність ви�

робничого середовища як один з проявів загальної суспільної

бар'єрності; низька ефективність використання державної

підтримки підприємствами громадських організацій інвалідів, а та�

кож недостатня співпраця міністерств і відомств у спільному

вирішенні проблеми зайнятості інвалідів.

Державою розроблені для роботодавців стимулюючі механізми

щодо працевлаштування осіб з інвалідністю: отримує відповідаль�

них працівників, що цінують свою роботу; уникає штрафних

санкцій за невиконання нормативу робочих місць, призначених

для працевлаштування інвалідів;  отримує дотації на створення ро�

бочого місця для працівника з інвалідністю, на заробітну плату лю�

дини з інвалідністю тощо; отримує можливість навчити працівника

з інвалідністю за рахунок соціальних фондів; отримує пільги щодо

сплати зборів на соціальне страхування; формує імідж свого

підприємства чи організації як соціально відповідального бізнесу. 

Незважаючи на суттєві позитивні зміни, які сталися в країні за

останні п'ять років у підходах до вирішення проблем праці та зай�

нятості інвалідів, останні продовжують потерпати від диск�

римінації при працевлаштуванні і належати до найбільш соціально

незахищених категорій громадян. Вирішення їх проблем потребує,

перш за все, переорієнтації державної політики щодо інвалідів у

напрямку створення їм рівних прав та можливостей з іншими кате�

горіями громадян та захисту від дискримінації. Необхідно також

створити умови для зміни негативних стереотипів і ставлення до

людей з інвалідністю в українському суспільстві на основі досяг�

нення соціальної солідарності і соціальної справедливості. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ВИЩОЇ
ОСВІТИ ЛЮДЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ

Кудрявцев Дмитро,
студент групи ПЗ'41 Інституту права та суспільних відносин, 

Лопушанська О. В.,
асистент кафедри цивільного, господарського та кримінального права,

044 425 29 38, olga_lopushanska@ukr.net

Важливою складовою державної політики є забезпечення дос�

тупу до освіти громадян незалежно від майнового, соціального по�

казника та стану здоров'я. Із розвитком інформаційних технологій

та інтеграційних процесів питання освіченості громадян набуває

все більшої актуальності.

У нормах Конституції України та Законів України «Про освіту»,

«Про професійно�технічну освіту», «Про основи соціальної захи�

щеності інвалідів в Україні» зазначено, що державою гарантується

доступність і безоплатність здобуття освіти людям з обмеженими

фізичними можливостями у державних та комунальних навчальних

закладах на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям та

інтересам, удосконалення наукової та професійної підготовки з

урахуванням медичних показань і протипоказань для майбутньої

трудової діяльності.

Варто відмітити, що при навчанні, професійній підготовці чи

перепідготовці людей з особливими потребами поряд із загальними

допускається застосування альтернативних форм навчання. Обда�

ровані діти – інваліди мають право на безплатне навчання музики,

образотворчого, художньо�прикладного мистецтва у загальних

навчальних закладах або спеціальних позашкільних навчальних

закладах. За інших рівних умов інваліди мають переважне право на

зарахування до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Держава виявляючи турботу про вказану категорію населення, під

час навчання пенсію і стипендію виплачує в повному обсязі.

Разом із тим, існують проблеми забезпечення освітніх закладів

необхідними засобами для навчання: спеціальних комп'ютерів,

навчально�методичних матеріалів, обладнаних столів, коридорів

для пересування людей з обмеженими можливостями. Треба також

враховувати такий фактор, як відсутність орієнтованості навчаль�

них закладів на людей з інвалідністю.
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Тому, з огляду на зазначене вище, вважаємо за доцільне внести

відповідні зміни до чинних підзаконних актів з метою нормативно�

го закріплення належного матеріально�технічного забезпечення

освітніх закладів та створення спеціальних умов пересування, нав�

чання та дозвілля.

З ІСТОРІЇ  РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ

А. В. Курбатова,
ПЗ'31, Інститут права та суспільних відносин
Н. В. Сухицька,
к.ю.н., доцент  кафедри  цивільного, 
господарського і кримінального права 
Інститут права та суспільних відносин

Історія криміналістики розглядається, як історія специфічного

роду діяльності.  По своїй суті криміналістика є прикладною юри�

дичною наукою, яка більш ніж всі інші науки асоціюються в уяві

пересічного громадянина з так званим «криміналом», який завжди

цікавив, цікавить і мені здається буде цікавити людей. Криміна�

лістика являлась специфічною формою діяльності з часів зарод�

ження людського суспільства, виникнення якої пояснювалось

необхідністю вирішення тих конфліктних ситуацій (кримінально�

релевантних подій, які час від часу виникали і виникають в

суспільстві). Слід зазначити, що зародження прийомів і засобів

розслідування злочинів, які отримали пізніше назву криміна�

лістичних, безумовно пов'язано з потребами кримінального судо�

чинства, карного розшуку, і судової експертизи (проблеми, потре�

би – породжують певні дії способи вирішення). Пізнання події

злочину це складна багатопрофільна діяльність, яка потребує як

емпіричних (досвід) так і наукових знань із різних галузей науки,

техніки, мистецтва. Тому ще в давні часи для розслідування зло�

чинів  запрошувались особи, що розумілись на цій справі, які допо�

магали розв'язувати задачі, що поставали в процесі розслідування. 

Окремі способи розслідування злочинів, експертизи і відкриття

датуються ще XVII століттям, але народження криміналістики як

самостійної науки відбулось в кінці XIX століття. 

Отже, одним з головних напрямків був розвиток спеціальних

знань, стосовно криміналістики на базі медицини. Ще Папа Іно�
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кентій ІІІ (1200 р.) наказував при з'ясуванні причин смерті зверта�

тись до лікарів, а відомий Кодекс «Кароліна» (1532 р.) закріпив

обов'язкову участь лікарів при розслідуванні злочинів проти життя

і здоров’я. Слід зазначити, що перші спеціальні знання мали біль�

ше емпіричний характер ніж теоретичний. Широке використання

слідчих дій при розслідуванні злочину у ХV ст. за часів Литовсько

– Руської держави, в яких одним із елементів організації

внутрішнього життя були – копні округи (своєрідні адміністра�

тивні одиниці ). Копною округою вважався союз населення певної

території який крім керівництва життям в окрузі, виконував

функцію охорони від вчинення правопорушень, розслідування

злочинів, та їх покарання. 

Про сліди, які залишаються на місці події злочину злочинцем

згадується ще в визначній пам'ятці права ХІ – ХІІ ст. «Русской

Правде» : «не будетли татя по последу женуть», тобто якщо злодій

не буде одразу виявлений, то необхідно його шукати по залишених

слідах. Але одною з особливістей розслідування злочину є не тільки

вміння виявляти і використовувати сліди події злочину, а й вміння

їх закріпити. В 1867 році журнал «Архив судебной медицины»

опублікував статтю військового лікаря Адольфа Борхмана про

спосіб знімати за допомогою гіпсу відбитки слідів людини і тварин.

В історії є епізодичні випадки використання медичних знань

для огляду потерпілих, трупів, проведення так званих «медицинсь�

ких експертиз» для встановлення «кволих» (хворих) людей з обме�

женою працездатністю. Але до створення Аптекарського приказу

медики не залучались  для огляду осіб.

З часів царювання Олексія Михайловича почали зустрічатись

хімічні експертизи (в сучасному розумінні). Особливо вони прово�

дились для дослідження властивостей різного роду трав і рослин,

які розповсюджувались знахарями та чаклунами. До цього часу

належать свідчення про виникнення психіатричної експертизи,

першими «експертами» були монахи, які наразі могли виокремити

людей з особливими потребами. Виникнення першої експертної

установи датується 1811 р. Міністерство поліції заснувало Медичну

раду, що виконувала судово�медичну експертизу. Експертна

діяльність на місцях здійснювалась Лікарськими Управами при

губернських управліннях поліції в штаті яких був судовий медик.

Експертизу документів здійснювала Експедиція заготівлі держав�

них паперів. Якщо в документі знаходили ознаки підробки, то
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документ підлягав фото� і хімічному дослідженню для визначення

способу підробки. За результатами дослідження складався акт про

проведення експертизи.

ОРГАНІЗАЦІЙНО3ПРАВОВІ ЗАСАДИ  
ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Макуха Ольга Володимирівна,
Інститут економіки і менеджменту, 
5 курс, спеціальність «Облік і аудит» 
Науковий керівник: Нестеренко Світлана Сергіївна, к. е. н., 
тел. 0976983374 

Усі люди з особливими потребами, що є громадянами України,

мають всю повноту соціально�економічних, політичних, особистих

прав і свобод, закріплених Конституцією України та іншими зако�

нодавчими актами – такими, як Закон України «Про основи

соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закон України «Про

пенсійне забезпечення», Закон України «Про державну соціальну

допомогу інвалідам з дитинства та дітям_інвалідам», Закон України

«Про соціальні послуги». Діяльність держави щодо інвалідів вияв�

ляється у створенні правових, політичних, соціально�побутових і

соціально�психологічних умов для задоволення їхніх потреб у

відновленні свого здоров'я, матеріальному забезпеченні, навчанні,

посильній трудовій та громадській діяльності. Держава бере на себе

конкретні зобов'язання щодо матеріального забезпечення інвалідів

та надання їм пільг, гарантує рівні з іншими громадянами можли�

вості в освіті, участі в економічній, політичній та інших сферах

життя суспільства.

Реалізація конституційного права на працю осіб з особливими

потребами є реалізацією можливості підвищення їх соціального

статусу та рівня добробуту. Державні гарантії щодо реалізації цього

права забезпечують цілу низку нормативних документів. Проте

потрібен час для з'ясування ефективності дії їх норм на практиці.

А тому сьогодні ми маємо говорити про наявність цілої низки

проблем, які заважають реалізувати особам з обмеженими можли�
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востями таке життєво необхідне право – право на працю. Акту�

альність цих проблем полягає у тому, що сьогодні в суспільстві

Української держави є певні протиріччя між формальним консти�

туційним правом, що забороняє дискримінацію за станом здоров'я,

і реальними можливостями працевлаштування. Метою досліджен�

ня є спроба визначення деяких шляхів щодо вирішення проблеми

реалізації права на працю людей із фізичними обмеженнями на

підставі аналізу чинного законодавства і наявних у літературі

досліджень. Практика показує, що інваліди не можуть конкурувати

зі здоровими людьми на ринку праці, особливо в сучасних еко�

номічних умовах, і тому проблема їхнього працевлаштування є сьо�

годні однією із найгостріших. На жаль, її не можна вирішити лише

законодавчим закріпленням норм квотування робочих місць для

працевлаштування інвалідів на підприємствах та в організаціях усіх

форм власності, потрібно визначати й інші шляхи усунення переш�

код для працевлаштування осіб з обмеженими можливостями. На

нашу думку, одним із таких шляхів може стати створення в Україні

єдиної державної організаційної структури, яка безпосередньо зай�

малася б і відповідала за працевлаштування та зайнятість інвалідів.

Проте, як свідчить практика, центри зайнятості працюють з інва�

лідами у звичайному порядку. Для вирішення цієї проблеми на

підставі аналізу відповідних пропозицій та стану чинного законода�

вства, можна запропонувати: 

1) чітко визначити функції центрів зайнятості з працевлашту�

вання інвалідів; 

2) відкоригувати Положення про робоче місце інваліда; 

3) визначити конкретного суб'єкта працевлаштування (власник

підприємства або уповноважений ним орган та суб'єктів сприяння

працевлаштуванню (за компетенцією це відповідна служба зайня�

тості).

навчання, виховання Секція ІV
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КОНСТИТУЦІЙНО3ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРАВ 
І СВОБОД ВІЛ3ІНФІКОВАНИХ
ТА НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ

Михайлов В. В.,
ПЗ'41, Інститут права та суспільних відносин
Сухицька Н.В.,  
доцент  кафедри  теорії та історії держави і права, 
Інститут права та суспільних відносин

Рівень забезпечуваності прав та свобод людини є показчиком

реальної демократії та гуманістичного спрямування розвитку будь�

якої держави. Як правило реалізація одних прав та свобод немож�

лива без вільного і гарантованого використання інших. Саме за

реалізацією людиною прав та свобод криється потенціал можли�

востей для вільного існування в суспільстві і використанні інших

законних прав та свобод. Тому, передусім необхідно усвідомити

місце і роль системи гарантій на шляху всебічного забезпечення

прав та свобод людини ВІЛ�інфікованих та наркозалежних осіб,

побудови демократичної, соціальної і правової України.

Конституційно�правові гарантії прав і свобод  ВІЛ�інфікованих

та наркозалежних осіб – це правові умови, що встановлені держа�

вою для забезпечення і реалізації прав і свобод особи, їх охорони і

захисту  способами, визначеними Конституцією, законами України

та іншими нормативними актами, які ґрунтуються на економічних,

політичних, соціальних, культурних і інших факторах суспільного

життя.

Прийняття Міжнародного білля про права людини, що включає

Загальну декларацію прав людини (1948 p.), Міжнародний пакт про

громадянські та політичні права (1976 p.), Міжнародний пакт про

економічні, соціальні та культурні права (1976 p.), Факультативний

протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні

права (1976 p.), внесло характерні зміни у правосуб'єктність люди�

ни, що стала суб'єктом не лише внутрішньодержавного, а й міжна�

родного права. Держави, що приєдналися до пактів, зобов'язані

привести своє національне законодавство у відповідність з їх вимо�

гами. 

Таким чином, міжнародно�правові акти мають верховенство

над внутрішнім законодавством. А це надає можливість громадяни�
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ну, політичні чи громадянські права якого порушені, звернутися за

захистом безпосередньо до Комітету з прав людини при ООН,

якщо він вичерпав можливості захисту, надані національним зако�

нодавством. Міжнародно�правові документи визначили той

універсальний комплекс основних прав та свобод, який у єдності з

конституційними правами повинен забезпечити нормальну

життєдіяльність інваліда. Якщо певне право людини не отримало

конституційного закріплення з боку держави, воно визнається

таким на основі міжнародних актів, оскільки пріоритет міжнарод�

ного права щодо внутрішньодержавного у сфері прав людини є

загальновизнаним принципом міжнародного співтовариства.

Конвенція про права інвалідів була прийнята резолюцією

61/106 Генеральної Асамблеї від 13 грудня 2006 року. Україна взяла

на себе зобов'язання дотримуватися міжнародних стандартів прав

інвалідів, ратифікувавши Конвенцію прав інвалідів, окрім цього,

держава також узяла на себе зобов'язання виконувати міжнародні

стандарти прав людини, в 1997 році ратифікувавши Європейську

Конвенцію прав людини і засадничих свобод. 

Головне підтвердження виконання зобов'язань Україною є За�

кон України, прийнятий Верховною Радою  України 19.02.2009 р.

«Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення

профілактики ВІЛ�інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ�

інфікованих і хворих на СНІД на 2009�2013 роки». У переліку

основних завдань Програми йдеться про забезпечення заходів з

догляду та підтримки ВІЛ�інфікованих і хворих на СНІД, у тому

числі, організацію паліативної допомоги ВІЛ�інфікованим і хво�

рим на СНІД. і виданий на його виконання наказ КМУ № 452 від

25 червня 2009 р. «Про затвердження Плану заходів з виконання

Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ�

інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ�інфікованих і хво�

рих на СНІД на 2009 – 2013 роки».

навчання, виховання Секція ІV
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Небесенко В. Г.,
асистент кафедри  теорії та історії держави і права, 
Інститут права та суспільних відносин                                                  

Останнім часом, у зв'язку з зростанням в Україні рівня чисель�

ності дітей та молоді з психофізіологічним особливостями, серед

дослідників обговорюється питання щодо розробки новітніх техно�

логій, пов'язаних з успішним інтегруванням цієї категорії осіб в

суспільство. Сутність таких технологій, з точки зору науковців, по�

лягає в тому, що діти та молодь з функціональними обмеженнями

не повинні бути соціально відокремленими та ізольованими від

суспільства.

Складність  вирішення даної проблеми пов'язана не тільки з на�

явністю необхідних засобів, таких як переобладнання громадських

місць, будівель, транспорту тощо, а і необхідністю зміни свідомості

як самих дітей та молоді з обмеженими можливостями, так і оточу�

ючих їх членів суспільства.

Відповідно до Декларації про права інвалідів, інвалідом вва�

жається особа, яка, через недосконалість фізичних чи розумових

можливостей, не в змозі самостійно забезпечити повністю чи част�

ково свої потреби в нормальному особистому і (чи) соціальному

житті.

Зазначена теза стала базовою для Закону України «Про основи

соціальної захищеності інвалідів в Україні». Відповідно до поло�

ження цього Закону розроблено і затверджено цілий ряд доку�

ментів, зокрема: Комплексну програму розв'язання проблеми

інвалідності в Україні, Положення про медико�соціальну експер�

тизу, Положення про індивідуальну програму реабілітацію, Поло�

ження про фонд соціального захисту інвалідів в Україні. Протягом

останніх років прийнято низку законодавчих та нормативних актів,

що гарантують  соціальну захищеність державою тих категорій гро�

мадян, які в силу вроджених або набутих фізичних чи психічних вад

потребують особливої уваги і захисту.

Важливий напрямок підвищення рівня зайнятості інвалідів

пов'язані з закріпленим законодавчо фіксованим розміром норма�

тивів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів
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на рівні чотирьох відсотків від загальної чисельності працюючих

для всіх підприємств, установ і організацій, незалежно від форми

власності і господарювання.

Згідно зі статтями Закону «Про основи соціальної захищеності

інвалідів в Україні»  матеріальне, соціально�побутове і медичне за�

безпечення інвалідів здійснюється у вигляді грошових виплат

(пенсій, одноразових виплат), забезпечення медикаментами та

іншими засобами, включаючи автомобілі, крісла�коляски, протез�

но�ортопедичні вироби, друкування видання зі спеціальним

шрифтом, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори, а також

надання послуг з медичної, соціальної, трудової і професійної

реабілітації, побутового та торговельного обслуговування.

Відповідно до індивідуальної програми реабілітації, особи з

функціональними обмеженнями отримують необхідні види

матеріальної, соціально�побутової, медичної допомоги, яка

надається за рахунок  коштів Фонду соціального захисту інвалідів в

Україні. Разом з цим, безоплатно або на пільгових умовах, інваліди

отримують послуги по соціально�побутовому і медичному обслуго�

вуванню.

Законом та іншими нормативними актами передбачаються

різні форми соціального обслуговування зазначеної категорії насе�

лення: надання допомоги вдовам; стаціонарне соціальне обслуго�

вування в будинках�інтернатах, пансіонатах і інших стаціонарних

установ соціального обслуговування; термінове соціальне обслуго�

вування; соціально�консультаційна допомога.

Передумовою гарантій зайнятості для інвалідів є здобуття

відповідної освіти і професії. Законодавство гарантує право

інваліду на навчання і професійну підготовку.  Обдаровані діти�

інваліди мають право на безплатне навчання музиці, образотворчо�

му, декоративно�ужитковому мистецтву в загальних навчальних

або в спеціалізованих позашкільних навчальних закладах. 

Узагальнюючи, необхідно зазначити, що не зважаючи на існу�

ючі різноманітні підходи щодо вирішення проблеми, пов'язаної з

інтеграцією дітей та молоді з функціональними обмеженнями в

суспільство, все ж вона залишається не вирішеною, що, у свою чер�

гу, потребує більш ретельного її вивчення.

навчання, виховання Секція ІV
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ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Пупкова Людмила Миколаївна, 
V курс, група ПЗ'51, Інституту права та суспільних відносин
Науковий керівник: А. Л. Терещенко,
доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права

Здобуття повноцінної освіти, професії є вельми важливим фак�

тором у житті кожної людини, а для інваліда це набирає особливо�

го значення. Набуття молодими інвалідами фахових навичок дає їм

змогу соціально адаптуватись, реалізувати свої здібності з подаль�

шою інтеграцією у суспільство. Тому Фонд, розуміючи це, нама�

гається всіляко допомагати інвалідам у набутті професій, конку�

рентоспроможних на ринку праці, та здобутті освіти.

Відділеннями Фонду відшкодовуються кошти і для переквалі�

фікації інвалідів, надається фінансова допомога спеціалізованим

дитячим та навчальним закладам для дітей�інвалідів на придбання

спеціалізованого медичного та технічного устаткування, комп'ю�

терної техніки, звукопідсилюючого обладнання колективного ко�

ристування тощо.

Обдаровані діти�інваліди мають право безоплатно оволодівати

музичним, образотворчим, художньо�прикладним мистецтвом у

спеціалізованих навчальних закладах або позашкільних закладах

освіти.

Одним із головних завдань школи є підготовка випускників до

адаптації в складних економічних умовах, до їх включення в нез�

найомий, складний світ виробничих, ділових і людських стосунків.

Але, як свідчить практика, випускники спеціалізованих шкіл�

інтернатів виявляються неконкурентоздатними на ринку праці че�

рез цілу низку причин, головними серед яких є:

– низька професійна підготовка;

– обмежений вибір професій (пропонований школам�інтерна�

там), які часто не користуються попитом в сучасних економічних

умовах;

– відсутність можливості продовжити професійну освіту чи от�

римати іншу професію в системі професійно�технічної освіти.

Відповідно до Конституції України та законів України «Про

освіту», «Про професійну�технічну освіту», «Про основи соціальної
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захищеності інвалідів в Україні» держава забезпечує доступність та

безоплатність освіти інвалідам в державних та комунальних нав�

чальних закладах на рівні, що відповідає їх здібностям і можливос�

тям, відповідно до їх бажань та інтересів, удосконалення наукової

та професійної підготовки з урахуванням медичних показань і про�

типоказань для подальшої трудової діяльності.

Успішність професійної реабілітації і професійного навчання,

як її складової, досягається через реалізацію таких заходів:

– точна ідентифікація інвалідів, визначення їхніх потреб у ме�

дичній, соціальній та професійній реабілітації;

– розроблення спеціальних методик психологічної, медичної та

професійної реабілітації;

– індивідуальний підхід;

– диференціація рівнів професійної підготовки.

Однак – система освіти в Україні завжди мала суттєві недоліки,

що не дозволяли або значно ускладнювали навчатися громадянам з

обмеженими фізичними можливостями.

Тож які недоліки системи освіти це спричиняють?
1. Відсутність безбар'єрної архітектури – інваліди з порушен�

ням опорно�рухового апарату практично позбавлені можливості

відвідувати аудиторії.

2. Відсутність відповідних санітарно�гігієнічних умов у ВНЗ і

школах.

3. Відсутність відповідної медичної підтримки  (психологічної

та соціальної) студентів і викладацького колективу.

4. Неадаптованість засобів навчання людей, що мають вади зо�

ру, слуху, хворі на церебральний параліч та ін.

5. Певна відстороненість, байдужість громадської думки щодо

осіб з обмеженими фізичними можливостями.

У напрямі створення інвалідам належних умов для отримання

вищої освіти Фонд активно співпрацює з Відкритим міжнародним

університетом розвитку людини «Україна» і оплачує навчання по�

над 150 осіб з обмеженими функціональними можливостями в йо�

го регіональних філіях і представництвах.
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ЗАЙНЯТІСТЬ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Ревтюх Олена Олександрівна,
Інститут економіки і менеджменту, 
5 курс, спеціальність «Облік і аудит», 
Науковий керівник: Нестеренко Світлана Сергіївна, к. е. н.,
тел. 0976983374

Люди з обмеженими можливостями, або інваліди, є всюди. Об�

меження можливостей накладають свій відбиток на характер таких

людей. Проте, найяскравішою рисою є бажання бути потрібним та

корисним, тому ці люди хочуть і можуть працювати. 

Лише зусиллями всього суспільства можна реалізувати головне

завдання: зробити людей з обмеженими можливостями повноправ�

ними громадянами своєї країни, такими, які можуть бути на рівні з

усіма, а саме працездатними. Проте, досить часто людям з обмеже�

ними фізичними можливостями важко подолати навіть першу схо�

динку на шляху до успішної кар'єри. Тому, щоб усунути таку проб�

лему, потрібно правильно організувати правові та організаційні

засади не лише працевлаштування таких людей, а й навчанні і ви�

ховання їх ще з дитинства.

Ця проблема є актуальною, тому  що сьогодні в суспільстві Ук�

раїнської держави є певні протиріччя між формальним консти�

туційним правом, що забороняє дискримінацію за станом здоров'я,

і реальними можливостями працевлаштування.

На жаль, інваліди не можуть конкурувати зі здоровими людьми

на ринку праці, особливо в сучасних економічних умовах, тому

проблема їхнього працевлаштування є сьогодні однією із най�

гостріших. Тому її не можна вирішити лише законодавчим

закріпленням норм квотування робочих місць для працевлашту�

вання інвалідів на підприємствах та в організаціях усіх форм влас�

ності, потрібно визначати й інші шляхи усунення перешкод для

працевлаштування осіб з обмеженими можливостями. Я вважаю,

що одним із таких шляхів є створення в Україні єдиної державної

організаційної структури, яка безпосередньо займалася б і відпо�

відала за працевлаштування та зайнятість інвалідів.

Проте, у більшості випадків, центри зайнятості працюють з

інвалідами у звичайному порядку. Для вирішення цієї проблеми на
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підставі аналізу відповідних пропозицій та стану чинного законода�

вства, вважаю доцільним запропонувати:

1) чітко визначити функції центрів зайнятості з працевлашту�

вання інвалідів; 

2) відкоригувати Положення про робоче місце інваліда; 

3) визначити конкретного суб'єкта працевлаштування (власник

підприємства або уповноважений ним орган) та суб'єктів сприяння

працевлаштуванню (за компетенцією це відповідна служба зайня�

тості) 

Безумовно, крім названих проблем, що стосуються безпосе�

редньо забезпечення рівності реалізації права на працю, не можна

залишити поза увагою проблему іншого роду, однак таку, що

суттєво впливає на можливості самореалізації інваліда – це психо�

логічна проблема самого інваліда. 

Таким чином, з огляду на викладене можна дійти висновку, що

реалізація права на працю осіб з обмеженими можливостями пот�

ребує постійного аналізу практики працевлаштування й удоскона�

лення чинного законодавства, а також створення для цих осіб ком�

фортної психологічної атмосфери у суспільстві.

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я»

ТА ЙОГО ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Руснак Леся Михайлівна,
здобувачка кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

Право людини на охорону здоров'я є одним із визначальних се�

ред природних, невід'ємних, невідчужуваних і непорушних прав

людини. Це гарантує кожній людині як члену громадянського

суспільства невтручання держави у сферу її особистого та сімейно�

го життя, захист її життя і здоров'я, особисту недоторканність і без�

пеку. Право людини на охорону здоров'я забезпечує особисту

свободу, незалежність і самостійність особи, гарантує життя та

захист від будь�яких форм насильства, жорстокого й такого, що

принижує людську гідність, ставлення. 

Права людини на охорону здоров'я у сучасному їх розумінні

поступово формулювалися протягом останніх двух сторіч. Цей час
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умовно можна розділити на три окремих історичних періоди. Пер�

ший – від Великої французької революції до Першої світової війни,

другий – період між Першою та Другою світовими війнами; і

третій, що триває й донині, розпочався з другої половини ХХ ст. [ 1,

с. 86�101]. 

С. Ньюман у своїй книзі «Суспільне здоров'я і власність», вихо�

див із ідеї права людини на охорону здоров'я (хоча і не формував її

прямо) на основі прав людини на власність. Суть ідеї С. Ньюмана

зводилася до того, що охорона здоров'я є найважливішим благом

для людини будь�якого соціального походження [2, с. 107�108].

У ході суспільних процесів, історичних перебудов поступово фор�

мувалося визначення поняття «здоров'я». Арістотель визначав здо�

ров'я людини як щастя. Найбільше щастя полягає в мудрості.

Людське щастя розкривається в розсудливості та цнотливості. На�

солода людини – у діяльності, а фізичний стан, в якому ми не

відчуваємо болю, який не заважає виконувати функції нашого що�

денного життя: брати участь у керівництві.

А.Чехов зазначав, що здоров'я – це диво. Л.Брусіловський під

здоров'ям  розуміє стан організму людини, коли функції всіх його

органів і систем урівноважені із зовнішнім середовищем і відсутні

будь�які хворобливі зміни.

Поняття  «здоров'я» як і поняття  «норма», є умовним і об'єктив�

но встановлюється на основі  фізіологічних і біохімічних показ�

ників. У наукових джерелах поняття «охорона здоров'я» трактуєть�

ся по�різному. Найбільш поширеною є дефініція, запропонована

Всесвітньою організацією охорони здоров'я (далі ВООЗ). Це визна�

чення використовується  й у вітчизняній нормативно�правовій базі

в Законі України  «Основи законодавства України про охорону здо�

ров'я» від 19.11.1992 р. У преамбулі статуту ВООЗ 1948 р. зазна�

чається, що здоров'я – це стан повного фізичного, душевного і

соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних

дефектів. Енциклопедія Ларусса трактує здоров'я  як стан індивіда,

організм якого функціонує добре. О. Ізуткін переконаний: якщо

фізіологічні та психологічні процеси перебувають у відповідності та

гармонії один з одним, то такий стан означатиме здоров'я. 

На думку М. Бєдного, здоров'я – це найважливіша потреба

людини, що означає її здатність до праці, гармонійний розвиток

особи, вона є основою передумов до пізнання оточуючого світу, до

самоствердження та щастя людини, до подальшого розвитку
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людського суспільства. Оттавська хартія 1986р. трактує право на

охорону здоров'я – як позитивне поняття, що базується на суспіль�

них та персональних ресурсах.

Населення України у ХХI вступило з незадовільним станом здо�

ров'я. Це негативно вплинуло на економічну ситуацію у державі,

створило загрозу національній безпеці. У зв'язку з цим сучасний

стан процесу відтворення населення України характеризується  як

глибока демографічна криза. Причини кризи формувалися протя�

гом багатьох десятиліть, однак найбільшого впливу в перехідний

період набула глибока та затяжна економічна криза, в якій опини�

лася Україна.

Найбільшу чисельність населення Україна мала на початку

1993р. – 52,1 млн осіб. Протягом наступних років країна втратила

стільки, скільки «придбала» за 20 років. Зменшення чисельності

населення відбувається через  природний і міграційний рухи.

Повікові показники смертності зумовлюють такий важливий

інтегральний показник, як очікувана тривалість життя, на який

особливо впливає смертність серед дітей, молоді, осіб працездатно�

го віку. Останні роки в Україні спостерігається небезпечне зростан�

ня наркоманії. Сьогодні наркозалежність поступово «молодшає»,

середній вік людей, які вживають нелегальні наркотики, стабільно

знижується [3, с. 28�35]. 

Вже тривалий час в Кодексі України про адміністративні право�

порушення – закріплені важливі правові норми, що передбачають

адміністративну відповідальність за правопорушення у галузі охо�

рони здоров'я населеня. Це – незаконне виробництво, придбання,

зберігання, перевезення, пересилання наркотичних та психотроп�

них речовин; ухилення від обстеження та лікування осіб, хворих на

венеричну хворобу; порушення встановлених вимог щодо заняття

народною медициною та інші.

Аналіз визначення поняття «охорони здоров'я» з різних точок

зору, проведений нами, свідчить про те, що здоров'я людини як і

населення в цілому, залежить від соціально�економічних факторів:

умов проживання, харчування, роботи, медичного обслуговування

та потребує досконалого правового забезпечення.
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ТРАЄКТОРІЯ РЕФОРМ ПІВНІЧНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Севрюков Д. Г.,
к.ю.н., доцент кафедри  теорії та історії держави і права, 
Інститут права та суспільних відносин

У другій половині ХХ століття на півночі Європи були збудовані

найбільші за критеріями надання соціальних послуг та трансфертів

соціальні держави. Основними ідеями, які лежали в основі соціаль�

ної держави, було те, що системи соціального захисту повинні

відрізнятись загальністю та щедрістю. Система захищає людей від

всіх визнаних соціальних ризиків. Метою економічної та соціаль�

ної політики було гарантування гідного рівня життя для соціально

вразливих членів суспільства та збільшення ступеня рівності між

соціоекономічними групами, не зупиняючи динамічний розвиток

ринкової економіки. В цьому процесі північноєвропейські країни

створили захисну мережу, що складалась з трансферних виплат та

соціальних послуг, які надають велику підтримку та забезпечують

рівень життя тим, хто перебуває поза ринком праці.       

Універсалізм є визначальною, найбільш характерною ознакою

північноєвропейської моделі. Універсалізм визнається в якості

важливої передумови для високого рівня рівності у північноєвро�

пейських країнах. Егалітарність як фундаментальна складова

суспільних уявлень про соціальну справедливість та безпосередня

мета соціальної держави мала специфічну ідеологічну концепту�

алізацію, відмінну від принципів та цілей інших європейських

соціальних держав. Соціал�демократична система соціального за�

хисту була орієнтована не на рівність можливостей, а на рівність

результатів. Соціальне забезпечення від «колиски до могили», –

вислів, з яким зазвичай асоціюють Бевериджську модель в значно

більшій мірі підходить до північної моделі, ніж до британської.

Соціалістичний ухил північноєвропейських країн завжди викликав
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критику з боку правих сил, але в той же час мав, особливу в період

«розквіту» – постійного економічного зростання та розширення

соціальних послуг, широку підтримку серед населення. 

На відміну від інших європейських соціальних моделей

північноєвропейські країни значно раніше перейшли до дуалістич�

ної гендерної моделі економічних та соціальних прав. Індивіду�

алістична культура, що народилась у Західній Європі в Новий час,

а надалі і утвердження принципів верховенства права, що охороня�

ли «природного індивіда» – вільного та неділимого атома

суспільства, зокрема формальна рівність в повному обсязі не про�

никли в соціальну політику. Європейські соціальні держави збуду�

вали системи соціального захисту, в яких одні індивіді – чоловіки

мали безпосередні соціальні права, а інші – жінки, як правило,

опосередковані. Як не дивно, але найвищий ступень індивіду�

алізації соціальної політики є характерним саме для найбільш

«соціалістичної» європейської моделі. Доступ до ринку праці та

соціальних програм є в більшій мірі рівним та відкритим у

північних соціальних державах. Вони є найбільш дефамілізовані

(тобто жінка має найбільше можливостей для підтримки прийнят�

ного рівня життя поза сімейними відносинами). Вони є державами,

які є найбільш дружніми до жінок (women�friendly states). За цим

критерієм північноєвропейську соціальну модель називають

північною моделлю гендерної рівності. Рівність досягається через

розвиток соціальних програм (індивідуальні допомоги та пенсії,

мережа дошкільних та шкільних установ догляду за дітьми, програ�

ми догляду за людьми похилого віку як вдома, так і в спеціальних

інституціях), які дають змогу жінці працювати та уникати обов'язку

особисто доглядати за членами родини. Як наслідок, жінки здобу�

ли найбільш незалежне становище в суспільстві та економічному

житті серед інших європейських держав.

Незважаючи на провідну роль держави у формуванні, зміцненні

та розвитку соціальної держави правове регулювання в соціальній

сфері має переважно децентралізований характер. Національне

законодавство північноєвропейських країн є, як правило, рамко�

вим, містить базові принципи відповідно до яких мають прийма�

тись місцеві акти, які включають конкретний механізм реалізації

законів, конкретизують, деталізують гнучкі норми національного

права і тим самим розвивають систему соціального законодавства в

цілому. 

навчання, виховання Секція ІV
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ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

УКРАЇНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Сердюк Євгеній Васильович, 
старший викладач кафедри конституційного, 
адміністративного та  фінансового права
Інституту права та суспільних відносин
Науковий керівник: Галунько В.В.,
д.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права

Із метою врахування побажань Венеціанської комісії стосовно

обладнання приміщення для голосування та офісних приміщень

дільничних виборчих комісій засобами, які б дозволити реалізову�

вати своє виборче право особам з особливими потребами, пропо�

нуємо доповнити законодавство про вибори такими положеннями:

«Приміщення для голосування та службові приміщення дільничної

виборчої мають бути обладнані таким чином, щоб забезпечити

можливість пересування особам з особливими потребами (з пору�

шенням опорно�рухового апарата, які користуються інвалідним

візком, милицями, ціпком тощо)».

Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці

повинно мати вільний доступ для членів виборчої комісії, канди�

датів, довірених та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів та

представників засобів масової інформації. Керівники закладів,

установ, де утворені такі дільниці, зобов'язані забезпечити безпе�

решкодний доступ членів виборчих комісій, виборців, включених

до списку цієї виборчої дільниці, кандидатів, довірених та уповно�

важених осіб, офіційних спостерігачів та представників засобів

масової інформації до приміщення для голосування.

Службове приміщення дільничні виборчої комісії повинно бу�

ти обладнано не менш як однією телефонною лінією.

В цьому аспекті особа з особливими потребами, яка прийшла до

виборчої дільниці та користується інвалідним візком, милицями чи

просто повільно ходить має почувалася комфортно. Що для цього

необхідно?

Вхід до виборчої комісії, зазвичай, починається зі сходів, що є

суттєвою або навіть нездоланою перешкодою для осіб із порушен�
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нями опорно�рухового апарата, які використовують під час пересу�

вання інвалідний візок, ціпок, милиці чи інші засоби. 

Для того, щоб ці особи змогли потрапити до дільниці, не�

обхідно продублювати сходи пандусом. Пандус має бути пологим

(10�12 градусів), щоб людина на візку могла самостійно підіймати�

ся і спускатися ним. Щоб цього досягти, необхідно враховувати

такі вимоги: нахил пандуса (співвідношення висоти підйому до

довжини проекції похилої ділянки) не має перевищувати 12 гра�

дусів. Пандус складається з трьох частин: 

1) горизонтальної площини на початку пандуса; 

2) похилої поверхні пандуса; 

3) горизонтальної площини в кінці пандуса. Ширина пандуса

має бути не меншою 90 см. Необхідними атрибутами пандуса є бор�

тик, що огороджує, та бильця. Бортик запобігає скочуванню візка.

Його висота має бути не меншою, ніж 5 см. Бильця встановлюють�

ся по обидва боки пандуса на висоті 70 і 90 см. Для дітей молодших

класів – 50 см. Найзручнішими є бильця круглого перерізу

(з діаметром не менше 3 і не більше 5 см). Довжина билець має бути

більшою за довжину пандуса на 30 см з кожної сторони. Якщо

архітектура будівлі не дає змоги побудувати правильний пандус

(наприклад, вузькі сходи), то можна зробити відкидний пандус.

У цьому випадку особам з особливими потребами знадобиться сто�

роння допомога. Ще одна важлива деталь – двері мають відчиняти�

ся у протилежний від пандуса бік, щоб людина на візку не скотила�

ся униз. Можна обладнати вхід дзвоником, щоб попередити про

прихід охорону. 

Хороший вихід – установлення на сходах підйомників. Однак, і

ліфти, і підйомники – дороге обладнання, і поки не кожна виборча

дільниця може собі це дозволити. Ще одним вирішенням проблеми

пересування сходами особи з особливими потребами може бути ор�

ганізація чергування осіб, які по черзі допомагатимуть особам з

особливими потребами на сходах. 

навчання, виховання Секція ІV
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

Сірик Ангеліна Анатоліївна,
ІІІ курс, група ПЗ'31 Інституту права та суспільних відносин
Науковий керівник: Фрицький Ю. О., 
д.ю.н., професор, завідуючий кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права

Розуміння соціальної цінності людини і громадянина визначає

Україну як соціальну державу. Одним із пріоритетів сучасної

соціальної політики є приділення особливої уваги до людей з обме�

женими можливостями – інвалідів.

Проблеми людей�інвалідів з року в рік все більше набувають оз�

нак всесвітньо�соціальних, що не може залишити поза увагою

будь�яку державу, уряд, науку, медицину, соціальну сферу. За дани�

ми міжнародних організацій сьогодні кожний десятий мешканець

землі – інвалід, отже створення рівних з іншими членами

суспільства можливостей для реалізації інвалідами політичних,

економічних, соціальних і культурних прав і свобод, якомога пов�

ного розвитку їх індивідуальних здібностей та задоволення особис�

тих потреб є об'єктивними передумовами становлення сучасної

системи реабілітації інвалідів. 

Основним нормативно�правовим актом, що встановлює право

інвалідів на реабілітацію і закладає підвалини системи реабілітації

інвалідів, є Конституція України, яка передбачає інвалідність як

підставу соціального захисту людей з обмеженими можливостями,

змістом якого є їх реабілітація; визначила джерела фінансування та

закріпила державний соціальний стандарт для надання реабі�

літаційних заходів (ст. 46). Базовий нормативно�правовий акт –

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Ук�

раїні» визначає правове, організаційне та матеріально�фінансове

забезпечення реалізації інвалідами своїх прав, потреб та інтересів. 

Суспільні відносини у сфері реабілітації інвалідів регулюються

також іншими спеціальними законами, але, на жаль, нормативна�

правова база з питань реабілітації інвалідів нині є досить розгалуже�

ною і недосконалою.

В Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для

інвалідів, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН 20.12.1993р. ре�
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абілітація визначена як процес, що має на меті допомогти інвалідам

досягнути оптимального фізичного, інтелектуального, психічного

та/чи соціального рівня діяльності та підтримувати його, надавши

їм тим самим засоби для зміни їх життя та розширення рамок їх не�

залежності. Сам процес реабілітації не передбачає надання лише

медичної допомоги, а включає велике коло заходів та діяльності,

починаючи від початкової та більш загальної реабілітації та

закінчуючи цілеспрямованою діяльністю, наприклад, відновлен�

ням професійної працездатності.

Отже, реабілітація  інвалідів – це процес і система медичних,

психологічних, педагогічних, соціально�економічних, про�

фесійних заходів, спрямованих на усунення чи можливо більш пов�

ну  компенсацію обмежень життєдіяльності, породжених порушен�

ням здоров'я зі стійким розладом функцій організму. В цьому сенсі

ціль реабілітації полягає у відновленні соціального статусу інваліда,

досягненні ним матеріальної незалежності та його соціальної адап�

тації. 

Якісно своєрідний комплекс суспільних відносин, які виника�

ють в результаті безпосереднього впливу на інваліда медичними

засобами, визначає сутність і зміст правового аспекту медичної

реабілітації інвалідів.

У цьому слід наголосити, що велике коло проблем у сфері

медичної реабілітації пов'язане саме з недостатнім фінансуванням

заходів з реабілітації інвалідів, у зв'язку з чим більшість прав

інвалідів носить декларативний характер. Тому необхідність вста�

новлення процедури реалізації, охорони і захисту, яка здатна забез�

печити втілення всієї сукупності прав інвалідів у сфері реабілітації

на сьогодні є очевидна.

Професійну реабілітацію інвалідів у правовому аспекті слід ро�

зуміти як систему гарантованих державою заходів з професійної

орієнтації, професійного навчання і раціонального працевлашту�

вання інвалідів у відповідності з їх здоров'ям і особистими здібнос�

тями. Професійна реабілітація інвалідів – це надання реабілі�

таційних заходів інвалідам з урахуванням обмежених рамок

збереження працездатності, протипоказань окремих видів праці в

зв'язку зі станом здоров'я для здобуття професійної освіти та

раціонального їх працевлаштування. 

З питанням працевлаштування інвалідів пов'язано чимало

проблем, тому певним вирішенням останніх стали б наступні захо�

навчання, виховання Секція ІV
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ди, такі як систематизація обліку робочих місць для працевлашту�

вання інвалідів (створення «Банку робочих місць для інвалідів»),

укладення спеціальних контрактів та законодавче визначення

переважних прав на виробництво, резервація робочих місць за про�

фесіями, що найбільш придатні для працевлаштування інвалідів,

стимулювання створення підприємствами додаткових робочих

місць для працевлаштування інвалідів, відповідальність робото�

давців за забезпечення зайнятості інвалідів, порядок та умови виз�

начення інвалідів безробітними.

Окрім цього, слід також приділити окрему увагу доцільності

об'єднання всієї сукупність правових норм, які регулюють суспільні

відносини у сфері реабілітації інвалідів в окремий правовий інсти�

тут Особливої частини права соціального забезпечення.

Таким чином вважаємо, що на сьогодні склалася така ситуація,

коли держава не має вже ніякого морального права зволікати

з вирішенням проблем людей з особливими потребами, а забезпе�

чення ефективного правового регулювання структурної відповід�

ності процесу і змісту реабілітації інвалідів потребує теоретичної

розробки критеріїв, показників різних рівнів, стадій реабілі�

таційного процесу. Якість, об'єм, порядок і умови надання реабі�

літаційних заходів повинні відповідати державним стандартам.

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА 
ТА ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Соколюк А. О.,
ст. викладач кафедри  теорії та історії держави і права, 
Інститут права та суспільних відносин

На сучасному етапі розвитку країни поряд із вирішенням еко�

номічних, соціальних та інших проблем громадян, особливе місце

заслужено починає займати питання, що хвилюють найвразливішу

верству населення – людей з обмеженими можливостями. Важли�

вими проблемами для них є інтеграція у суспільство, реалізація всіх

потенційних здібностей незалежно від дієздатності,  підвищення

рівня і якості життя, повноцінне безперешкодне пристосування

людей з особливими потребами до життєвого середовища (будин�
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ки, транспорт, магазини), активна участь у політичному і соціаль�

ному житті держави, відсутність перешкод в набутті освіти, про�

фесійна востребуваність. 

Вирішення проблеми інтеграції людей в соціальне середовище,

підвищення конкурентоспроможності на ринку праці виокреслює

необхідність у ранній допрофесійній та соціальній реабілітації

дітей�інвалідів, проведення профорієнтації у реабілітаційних, нав�

чальних закладах, надання психологічної підтримки. Це є причи�

ною того, що медична модель інвалідності набуває якісно нової

форми – соціальної. На думку Шевцова А. Г. соціальна проблема

вміщує в себе фізичні, ментальні чи сенсорні обмеження людини,

що призводить до необхідності виникнення нової реабілітаційної

філософії. Це свідчить про еволюцію людської свідомості від «куль�

тури корисності» до «культури гідності». 

В. С. Церклевич вважає, що створення чіткої системи працев�

лаштування інвалідів, яка б контролювалася і реалізовувалася

конкретними державними органами, створення інформаційної

бази даних з актуальними потребами ринку праці з урахуванням

потреб та пріоритетів самих інвалідів, поліпшить ситуацію у про�

фесійній зайнятості серед людей з обмеженими можливостями.

Фінансова допомога спеціалізованим підприємствам інвалідів,

безвідсоткові кредити, стабільне забезпечення гарантованим

замовленням на виготовлення товарів, обов'язкові компенсації

підприємствам, що надають роботу інвалідам понад встановлених

норм, фінансування індивідуальної трудової діяльності людей

з особливими потребами гарантувало б економічний підйом, вост�

ребуваність інвалідів на ринку праці, а отже, забезпечувало реалі�

зацію прав і свобод людини на працю незалежно від її фізичних чи

психічних вад.  

Фахова підготовка людей з обмеженими можливостями – це

підвищення соціального статусу інваліда, підвищення рівня до�

ходів, підвищення суспільної продуктивності, вирішення соціаль�

них проблем. Професійне навчання є одним із заходів професійної

реабілітації, що здійснюється навчальними закладами, такими як

підприємства громадських організацій інвалідів, центри профе�

сійної реабілітації, державна служба зайнятості (для інвалідів, що

звернулися за допомогою у працевлаштуванні), підпорядкованими

Міністерству праці та соціальної політики, міністерству освіти та

науки. Професійна підготовка або перепідготовка людей з особли�

навчання, виховання Секція ІV
з особливими потребами



вими потребами здійснюється як за традиційними, так і альтерна�

тивними формами навчання. Збільшення обсягів професійного

навчання інвалідів, а також результати роботи спеціалізованих нав�

чально�реабілітаційних установ для осіб з особливими потребами

сфери управління Міністерства праці та соціальної політики

свідчать про необхідність збільшення їх кількості.

Відомо, що часто люди з обмеженими фізичними можливостя�

ми не можуть в повній мірі реалізувати право на вибір улюбленої

професії, звужуючи коло можливих робіт. Але завдяки реалізації

державної політики про покращення життя інвалідів та ре�

абілітаційному устаткуванню люди з особливими потребами мо�

жуть частково нівелювати свої обмеження, і досягати успіху і виз�

нання у найрізноманітніших професійних сферах. Отже, окрім

медичного діагнозу, який, здавалось би, окреслює майбутнє люди�

ни і обґрунтовує ступінь її інвалідності, існують ще й воля і

здібності, що часто компенсують певну обмеженість, надаючи лю�

дині сил та можливості знаходити своє місце у сучасному

суспільстві, бути корисним і потрібним своїй державі та якісно пок�

ращувати рівень свого життя.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ3ІНВАЛІДІВ

Старущенко Т. Ю., 
ПЗ'31, Інститут права та суспільних відносин
Соколюк А.О.,
ст. викладач кафедри  теорії та історії держави і права, 
Інститут права та суспільних відносин 

Законодавство України на сучасному етапі розвитку України

приділяє більше уваги соціальному захисту дітей�інвалідів. В осно�

ву соціальної політики лягла Конвенція ООН про права дитини в

Україні, на виконання якої було прийнято Національну програму

«Діти України», а також закони Украйни «Про державну соціальну

допомогу дітям�інвалідам та інвалідам з дитинства» і закон про

«Охорону дитинства». 

Закон «Про охорону дитинства» зазначає, що дитина�інвалід –

це дитина зі стійким розладом функцій організму в результаті зах�

ворювання, пошкодженням або вродженими вадами розумового чи

фізичного розвитку, що є причинами обмеження нормальної
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життєдіяльності людини та вимагає додаткової соціальної допомо�

ги та захисту. Метою прийняття закону є реалізація програм з охо�

рони дитинства, надання спеціальних пільг, соціальних гарантій та

переваг під час навчання, професійної підготовки та працевлашту�

вання.

Міжнародні правові документи, направлені на забезпечення та

удосконалення соціальних програм для інвалідів: Загальна декла�

рація прав людини, Всесвітня програма дій щодо інвалідів, Декла�

рація про права інвалідів, Стандартні правила забезпечення рівних

можливостей для інвалідів, Мадридська декларація та ін. Докумен�

ти наголошують на повному і абсолютному включенні інвалідів до

всіх соціальних сфер життя, на необхідності забезпечення права на

гідне навчання та виховання, можливості обирати професію за ба�

жанням та потягом, не обмежуючись медичним діагнозом, гідну

профорієнтацію, достатнє фінансове забезпечення життя. Ство�

рення громадських організацій направлено на здійснення соціаль�

ного захисту, медичної реабілітації людей з обмеженими можливос�

тями, їх профорієнтацію та трудову реабілітацію, активне

залучення до активної суспільно�корисної діяльності.

Закон України «Про державну соціальну допомогу дітям�інва�

лідам та інвалідам з дитинства» встановлює права та гарантії дітей�

інвалідів та їх батьків щодо отримання пенсій і соціальної допомо�

ги. Сім'ї, у яких на утриманні знаходяться діти з особливими

потребами, мають право на фінансову допомогу до досягнення ди�

тиною 16 років. Грошова допомога по догляду за такою дитиною

становить мінімальну заробітну платню. Кожна дитина�інвалід має

право на пенсію, яку отримує до досягнення 16�річного віку, а в разі

втрати годувальника – до 18 років. Це забезпечується Законом

«Про пенсійне забезпечення».  

Програми соціально�медичної реабілітації забезпечують право

на вибір та використання різноманітних допоміжних засобів: орто�

педичних пристроїв, протезів, технічних засобів, спеціальних

апаратів, які полегшують життя дитини, сприяють її інтеграції до

середовища однолітків. В залежності від категорії інвалідності зале�

жить і специфіка медичного патронажу: загальна медична допомо�

га, лікування у стаціонарі чи догляд медсестри в домашніх умовах.

Програми медичного страхування у багатьох країнах світу передба�

чають фінансування придбання ліків та різноманітних медичних

послуг.

навчання, виховання Секція ІV
з особливими потребами



Соціальна політика щодо дітей з обмеженими можливостями

реалізує також програму соціального захисту матерів дітей�

інвалідів. Кодекс законів про працю зазначає, що матері дитини

з особливим потребами гарантується безвідмовне прийняття на ро�

боту, незнижувана заробітна плата та захист від небажаного звіль�

нення з роботи. Після закінчення строку трудового договору матері

дітей�інвалідів мають право на гарантоване працевлаштування 

(Ст. 184). 

Визначені українським законодавством норми щодо регуляції

суспільної діяльності стосовно дітей�інвалідів цільовими завдання�

ми мають захист прав і свобод дитини, реалізація права на гідне

навчання, підготовку до професійної діяльності, конкурентоспро�

можність на ринку праці, гідне оплату праці, фінансове забезпечен�

ня власних наукових проектів та ін. А також гарантовану охорону

здоров'я, матеріальну допомогу, пенсійне забезпечення, соціальний

та медичний патронаж, повноцінний доступ до комунікацій та

об'єктів матеріального оточення.

МІСЦЕ І РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОТРЕБ, ПРАВ, СВОБОД 

ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ІНВАЛІДІВ

Сухицька Н. В.,
к.ю.н., доцент кафедри  теорії та історії держави і права, 
Інститут права та суспільних відносин

Демократичні перетворення, що відбуваються в Україні, ак�

тивізація процесів формування громадянського суспільства і побу�

дова демократичної, правової, соціальної держави об'єктивно та

негайно вимагають ефективного механізму та оптимального став�

лення до осіб з особливими потребами. 

Державна влада не може охопити всі питання пов'язані з

інвалідами. Коли така влада намагається лише своїми силами ство�

рити та привести в дію безкінечну множину різних суспільних ме�

ханізмів, вона змушена буде або задовільнитися недостатніми ре�

зультатами, або її зусилля будуть зведені нанівець. Ці слова

відомого французького вченого�державознавця Токвіля можна пе�

ренести на рівень самоврядування, органом яких після чергових
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виборів територіальні громади делегуватимуть в тому числі повно�

важення щодо забезпечення прав осіб з обмеженими фізичними

можливостями.

Часто�густо, можна спостерігати, що інтереси кількох районів

міська рада враховує, натомість жителі віддаленої від центру око�

лиці даремно намагаються донести до депутатів потребу збудувати

там, наприклад, спеціальний медичний або спортивний заклад для

інвалідів, компенсувати їм вартість навчання у ВНЗ за програмою

«Турбота» тощо. 

Велика потреба самоорганізації існує в сільських малонаселе�

них територіальних громадах, а вони теж мають бажання брати

участь у спільних проектах, мають право на врахування їхнього

інтересу під час складання відповідних соціальних регіональних

програм. Унормувати такі відносини між широкою громадськістю,

органами місцевого самоврядування та структурами виконавчої

влади у цій царині, в тому числі має новий Закон України «Про

органи самоорганізації населення», проект якого нині обгово�

рюється. Про це зокрема йшлося на «круглому столі», який влітку

цього року провела в Києві українська асоціація районних та облас�

них рад. Під час нього серед інших проблем розглядалася не�

обхідність удосконалення нормативно�правового забезпечення

діяльності органів самоорганізації населення щодо забезпечення

потреб інвалідів відповідно до нових реалій сучасності (попередній

профільний Закон України «Про місцеве самоврядування в Ук�

раїні» від 21 травня 1997 р. був ухвалений понад 10 років тому). Так,

мається на увазі впровадження одноосібної форми самоорганізації

у громадах, де немає рад які б вирішували проблеми осіб з обмеже�

ними можливостями. Таким органам пропонують надати право

здійснювати господарську діяльність із залученням осіб з особли�

вими потребами. Треба також чітко визначити їх законодавчі пов�

новаження, статус керівників, а також запровадити договірний ме�

ханізм взаємодії органів самоорганізації з органами місцевого

самоврядування тощо.   

Актуальними залишаються питання нормативного закріплення

правової природи органів самоорганізації як структур громадської

самодіяльності, що піклуються про інвалідів, утворених за тере�

торіальною ознакою. 

Для України як соціальної держави у процесі реформування

системи соціального захисту інвалідів орієнтиром може бути

навчання, виховання Секція ІV
з особливими потребами



соціальна політика, яка проводиться в багатьох західноєвропейсь�

ких державах у бік децентралізації, соціального партнерства на за�

садах солідарності. Для реалізації цих завдань необхідно завершити

формування правової бази, забезпечити стабільне фінансування

соціальної сфери, регіональних та місцевих соціальних програм за�

безпечення потреб інвалідів, змінити систему взаємовідносин між

державними і місцевими бюджетами всіх рівнів, поліпшити ор�

ганізацію функціонування установ зазначеної сфери, підвищити

фінансову стабільність і ефективність використання коштів дер�

жавних та позабюджетних соціальних фондів, спрямованих на

підтримку потреб осіб з обмеженими можливостями. Чинне зако�

нодавство України про місцеве самоврядування потребує неухиль�

ного утвердження реальних механізмів, які спроможні систематич�

но гарантувати чітке дотримання потреб, прав, свобод та законних

інтересів осіб з особливими потребами, які регламентовані Основ�

ним Законом Української держави.      

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКA  ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

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

9 червня 2011 року ВООЗ презентувала Всесвітню доповідь про

інвалідність, в якій називаються цифри від 15% до 19,4 % повноп�

равного населення світу живуть із інвалідністю, при цьому дитяча

інвалідність становить 5,1%. По даним ЮНЕСКО 90 % дітей –

інвалідів у цих країнах не ходять до школи. Прогнози на майбутнє

свідчать, що ці показники будуть рости. Це обумовлено сутністю

суспільного життя, але вплив їх (показників) можна суттєво пони�

зити. Гострота проблеми визначається і відповідно регулюється

рівнем економічного, політичного та соціального розвитку

суспільства і державного регулювання цими процесами.

За останні роки в Україні здійснені реальні кроки щодо підви�

щення рівня соціального захисту інвалідів та гармонізації вітчизня�

ного законодавства до міжнародних стандартів.

Одним із основних конституційних прав громадян з інвалід�

ністю, проголошених Українською державою, є право на освіту.
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Сьогодні ведучою стратегією політики багатьох країн можна вважа�

ти науково обґрунтоване та оправдане практикою твердження, що

«економічно доцільним є здіснення інвестиції в людський капітал

скрізь, де це можливо, замість прямого інвестування в соціальне

обслуговування». 

Відправним документом у вітчизняній системі освіти для зако�

нодавчого закріплення інклюзивної держаної політики стали

основні міжнародні документи – Конвенції ООН «Про права дити�

ни» та «Про права інвалідів», які зумовили внесення змін в існуюче

законодавство й прийняття ряду законів та підзаконних актів з цих

питань . Питання щодо необхідності впровадження у вітчизняну

систему освіти інклюзивної моделі навчання знайшло своє відобра�

ження й у проекті Закону України «Про освіту осіб з інвалідністю

здоров'я (спеціальну освіту)".

В Україні фахову підготовку інвалідів здійснюють навчальні

заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки, Міністерству

праці та соціальної політики України (державної форми власності),

іншим центральним органам виконавчої влади, центри професій�

ної реабілітації інвалідів, підприємства громадських організацій

інвалідів, Відкритим міжнародним університетом розвитку людини

«Україна» (неприбутковий приватний заклад).

Однак, незважаючи на поставлене перед системою освіти зав�

дання навчання інвалідів, належних умов для цього до теперішньо�

го часу в Україні ще не створено, хоча і є певні досягнення. Існую�

че на сьогодні законодавство не вирішує в повній мірі всі проблеми

у цій сфері.

Політика держави щодо інвалідів повинна базуватися на кра�

щому практичному досвіді та з урахуванням існуючих тенденцій

світових інноваційних підходів інших країн її  кращому практично�

му досвіді освітніх закладів, які першими впроваджували цю мо�

дель в своїх навчальних закладах. Для цього потрібно:

– розробити механізми розвитку та фінансування системи

інклюзивного навчання;

– розробити чіткий і прозорий механізм державного замовлен�

ня на підготовку дітей�інвалідів за всіма можливими фаховими

напрямами та спеціальностями в навчальних закладах незалежно

від форми власності за вибором самої дитини чи батьків з урахуван�

ням наявності умов для отримання дітьми інклюзивної освіти;

навчання, виховання Секція ІV
з особливими потребами



– фінансувати програми, спрямовані на оплату товарів і послуг,

що надаються комплексно інвалідам, у тому числі за принципом

«гроші ходять за інвалідом»; 

– впровадити дистанційну форму навчання;

– розробити системи стимулювання вищих навчальних зак�

ладів грантами та цільовими програмами фінансування в залеж�

ності від їх участі у наданні освітніх послуг особам з інвалідністю;

– включити показники навчання інвалідів до системи рейтин�

гових оцінок вищих навчальних закладів.

– установити адміністративну та кримінальну відповідальність

за не виконання нормативних актів.

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ТА СПІЛОК ІНВАЛІДІВ

Тацюк Олександра Ігорівна,
Інституту права та суспільних відносин 
Науковий керівник: Долгий С. А.,
викладач кафедри цивільного, господарського та кримінального права

Із здобуттям України незалежності були створенні законодавчі

засади для діяльності громадських організацій та спілок інвалідів.

Громадські організації та спілки інвалідів є позитивним базисом

для виховання людей з особливими потребами, як членів грома�

дянського суспільства.

Проблемою правого статусу громадських організацій інвалідів

займалися наступні вчені: Новіков М.Н., Ващук О.М., Я. М. Івани�

щенко та інші.

Не дивлячись на втрату чинності Законом України «Про

об'єднання громадян» та прийняттям Закону України «Про гро�

мадські об'єднання» від  22 березня 2012 року  № 4572�VI – новий

закон не визначає особливості діяльності громадських організацій

інвалідів, порядку державної реєстрації та легалізації. І як наслідок

створюються перешкоди для діяльності вказаного виду громадсь�

ких організацій. Крім того люди з особливими потребами не мо�

жуть в повному обсязі бути членами громадянського суспільства та

приймати участь у розбудові правової держави, саме тому є в край

– 394 –

Секція ІV Правові та організаційні засади  
і працевлаштування людей  



– 395 –

необхідним прийняття спеціального Закону України «Про гро�

мадські організації та спілки інвалідів».

Громадські організації інвалідів, їх спілки створюються з метою

забезпечення рівних прав і можливостей інвалідів та їх соціального

захисту, виявлення, усунення бар'єрів, що перешкоджають забезпе�

ченню прав і задоволенню потреб таких  осіб, у тому числі стосов�

но доступу їх нарівні з іншими громадянами до об'єктів фізичного

оточення, транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням

індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти,

праці, культури, фізичної культури і спорту, надання соціальних

послуг, залучення інвалідів до суспільної  діяльності,  здійснення

громадського контролю за дотриманням прав інвалідів, представ�

ництва їхніх інтересів та усунення будь�яких проявів дискримінації

стосовно інвалідів та мають  право користуватися пільгами і префе�

ренціями, передбаченими законодавством. Що ж стосується гро�

мадського об'єднання, законодавець визначає це як добровільне

об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права

для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних,

зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та

інших інтересів.

Таким чином, діяльність громадських організацій інвалідів

передбачає здійснення заходів у наданні допомоги інвалідам щодо

розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, вирішенні питань

соціального значення, залученні до активного суспільного життя.

Проблемою правого статусу громадських організацій та спілок

інвалідів є те що він досі чітко не визначений. Поняття громадська

організація та громадська організація інвалідів не є тотожними та

мають різні точки зіткнення.

Громадські об'єднання та спілки інвалідів є особливою складо�

вою нашого суспільства. Тому влада від імені народу України по�

винна розуміти що люди з особливими потребами потребують

особливої підтримки, потрібне чітке регламентованого законодав�

ства. В Україні існує Закон України «Про основи соціальної захи�

щеності інвалідів в Україні» і ми сподіваємося що в найближчому

майбутньому Верховна Рада України прийме також Закон України

«Про громадські організації та спілки інвалідів».
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ДОШКІЛЬНА І ШКІЛЬНА ОСВІТА ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Ткачук В. О.,
ПЗ'51, Інститут права та суспільних відносин, 
Сухицька Н. В.,
к.ю.н., доцент  кафедри  цивільного, господарського 
і кримінального права, Інститут права та суспільних відносин

Для дітей�інвалідів, стан здоров'я яких виключає можливість

навчання і виховання в навчально�виховних закладах системи

освіти на загальних підставах, створюються спеціальні дошкільні

заклади освіти, школи�інтернати, навчально�виховні комплекси,

навчально�реабілітаційні центри, спеціальні класи при загально�

освітніх школах.

Система спеціальних шкіл�інтернатів доступна всім інвалідам.

Школи�інтернати пристосовані для інвалідів першого виду захво�

рювання та мають спеціальні методики, навчальні матеріали та

посібники. В школах працюють кваліфіковані педагоги та спеціа�

льний персонал, які мають навички роботи з дітьми�інвалідами.

Виховання, навчання й утримання дітей дітей дошкільного та

шкільного віку з вадами розвитку в загальноосвітніх та спеціальних

навчальних закладах здійснюється на основі повного державного

забезпечення.

Обдаровані діти�інвалиди мають право безоплатно оволодівати

музичним, образотворчим, художньо�прикладним мистецтвом у

спеціальних навчальних закладах.

Удосконалюється мережа закладів для дітей з проблемами роз�

витку, створюються їх нові типи: навчально�виховні комплекси,

навчально�реабілітаційні центри, відкриваються спеціалізовані

класи для обдарованих дітей. Напрацьовується досвід роботи з

інтегрованого навчання і виховання дітей з вадами розвитку в сере�

довищі однокласників.

Третина спеціальних шкіл�інтернатів для дітей з вадами слуху,

зору, опорно�рухового апарату перепрофільована у заклади I�III

ступеня, які надаватимуть випускникам середню освіту і профе�

сійну підготовку.

Однак розв'язання проблем дітей�інвалідів, зокрема тих, які

навчаються й виховуються у спеціальних загальноосвітніх закладах
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ускладнюється внаслідок недостатнього і нестабільного фінансу�

вання. Так, з кожним роком погіршується навчально�матеріальна

база дошкільних та інтернатних закладів спеціального призначен�

ня, не дотримуються норми харчування; потребує заміни навчаль�

не, технологічне, медичне обладнання, навчально�методичне за�

безпечення, застарілі або відсутні засоби корекції та реабілітації у

дітей�інвалідів з вадами слуху, зору, опорно�рухового апарату, вкрай

недостатньо комп'ютерного обладнання для підвищення ефектив�

ності навчально�реабілітаційного процесу, зв'язку з оточуючим

світом.

Одним з головних завдань школи є піготовка випускників до

адаптації в сучасних економічних умовах, до їх включення в нез�

найомий, складний світ виробничих, ділових і людських стосунків.

Але, як свідчить пракика, випускники спеціальних шкіл�інтернатів

є неконкурентоспроможними на ринку праці у зв'язку з  певними

обставинами: низькою професійною підготовкою, обмеженим ви�

бором професій, які часто не користуються попитом у сучасних

економічних умовах, неможливістю продовжити професійну освіту

чи отримати іншу професію в системі професійно�технічної освіти

та інше.

Для розширення інтеграції дітей�інвалідів в загальний освітній

простір необхідно розробити національну та регіональні програми

ранньої інтеграції дітей�інвалідів у систему загальних освітніх уста�

нов, починаючи з дошкільних закладів та закінчуючи вищими нав�

чальними закладами, створити заклади, які б супроводжували роз�

виток дитини з моменту встановлення інвалідності та розробляли

індивідуальні освітні програми, а також відслідковували б реалі�

зацію цих програм, розробити спеціальні адаптовані навчальні

програми, матеріали, навчальні технології, вимоги до засобів конт�

ролю, започаткувати раннє навчання дітей�інвалідів, зокрема в

дошкільних закладах, поліпшити роботу освітніх закладів, розши�

ривши необхідні послуги, забезпечити освітні заклади необхідними

загальними та індивідуальними засобами реабілітації, здійснювати

професійне навчання в системі загальної освіти.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Шевчук Анна Юріївна,
Інститут права та суспільних відносин 
Науковий керівник: С.А. Долгий, 
магістр права, викладач кафедри цивільного, 
господарського та кримінального права.

На сьогодні залишається недостатньо дослідженим здійснення

благодійництва для  людей з особливими потребами через бла�

годійні організації в часи Київської Русі. Благодійна діяльність

часів Київської Русі має багату вікову історію, тому є актуальним

показати її еволюцію як у плині реального життя, так і в науковому

й законодавчому обігу. 

Історико�правовий розвиток благодійництва та благодійної

діяльності в Київській Русі досліджували: Ю.М. Походзіло, Л. Хоб�

та, О. Донік та О.Ю. Літвіна та інші.

До прийняття християнства на Русі визнавався обов'язок нада�

вати допомогу убогим і слабким. Це відображається в дохристи�

янських билинах, але що стосується правового регламентування, то

воно не зустрічається. 

Закріпленню вже сформованих у східних слов'ян звичаїв та тра�

дицій соціальної допомоги багато в чому сприяла християнізація

Русі. 

Християнство принесло з собою уявлення про благодійність як

суспільний обов'язок церкви та кожного віруючого. Із часу появи

церковної організації на Русі, виникнення монастирів (X�XІ ст.)

почало розвиватися благодійництво та благодійна діяльність. 

Правила православної релігії, які стосуються піклування про

інвалідів прийшли до Київської Русі з Візантії разом із прийняттям

християнства як офіційної релігії та згодом увійшли у відомий

«Устав Святого князя Володимира, крестившаго Руськую землю,

о церковных судех» (далі Устав) від 996 р.

Згідно Уставу надання благодійної допомоги інвалідам доруча�

лося духівництву, церкві та виділялися чотири основні категорії

тих, про кого мали піклуватися: інваліди, вдови, мандрівники, жеб�

раки. Також в Уставі були визначені цілі піклування: годування та
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лікування нужденних, а також вирішувалося найважливіше питан�

ня – фінансування закладів для піклування про незаможних, що

існували при церквах. Що ж стосується матеріального забезпечен�

ня церков, то воно виражалося у формі десятини від надходжень

князівських, судових, торговельних мит, від приплоду худоби і

зборів урожаю. 

Таким чином, упродовж Х�ХІІ століть було закладено основи

благодійництва, зокрема церковного піклування про незаможних

під началом князівської влади. У Х�ХІІ ст. церковна практика допо�

моги розвивалась не тільки через монастирі, але й через парафії

(так звана парафіяльна допомога). Парафіяльна допомога була

більш відкритою, вона не обмежувалась тільки піклуванням про

калік, покалічених, жебраків: парафії здійснювали найрізно�

манітнішу підтримку – від матеріальної допомоги до виховання та

перевиховання .

Отже із вище наведеного можна зробити висновок, що в резуль�

таті християнізації Русі благодійна допомога була возведена у ранг

суспільної чесноти. Із часу появи церковної організації на Русі, ви�

никнення монастирів почала розвиватися благодійність. Церква на

Русі стає носієм філософії милосердя та добротолюбства, і з кінця

X ст. зосереджує в своїх руках керівництво справою доброчинності. 

«Устав Святого князя Володимира, крестившаго Руськую зем�

лю, о церковных судех» є першим нормативно – правовим актом

в сфері допомоги малозабезпеченим верствам населення. В період

Х�ХІІ ст. було закладено основи благодійництва та благодійної

діяльності.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Шило В. П.,
Інститут економіки і менеджменту, 5 курс, 

спеціальність «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: Нестеренко Світлана Сергіївна, к. е. н.,

тел.0976983374

Генеральна Асамблея ООН у грудні 2006 року прийняла Кон�

венцію про права інвалідів, яка була відкрита для підписання 30 бе�

резня 2007 року і вступила в силу 3 травня 2008 року.

навчання, виховання Секція ІV
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Відповідно до Конвенції, держави повинні прийняти й викону�

вати закони та інші заходи, спрямовані на поліпшення правового

захисту інвалідів. 

Україна приєдналася до Конвенції ООН про права інвалідів і

факультативного протоколу.

Якщо характеризувати сучасне ставлення держави до людей з

особливими потребами, то це скоріше ставлення, як до «соціальної

проблеми». Мова йде про ставлення, де головне – подбати про пев�

ну соціальну допомогу для людей з особливими потребами для то�

го, щоб вирішити більшість їхніх проблем. 

При цьому, нажаль, державі бракує підходу, що ґрунтується на

проблемах, пов'язаних з дотриманням прав людини.

Основний спеціальний Закон у цій сфері – «Про основи соціа�

льної захищеності інвалідів в Україні», орієнтується на «соціальний

захист» людей з особливими потребами. 

У той же час, серед основних питань, що стосуються людей з

особливими потребами є працевлаштування та освіта.

Це показує, що людям з особливими потребами сьогодні не�

обхідніше отримати умови для самостійного заробляння коштів і

незалежного існування, ніж очікування на соціальні державні га�

рантії в необхідному обсязі. 

Останнім часом, переважно за ініціативи недержавних ор�

ганізацій, почали піднімати питання інклюзивної освіти. Комен�

тарі про те, що «…система освіти ще не достатньо адаптована для

включення людей з особливими потребами …» вміщують у себе ве�

лику кількість проблем, починаючи від архітектурної доступності

навчальних закладів, відсутності належних навчальних програм,

підготовлених фахівців і т.п. і закінчуючи проблемою готовності

суспільства. 

До речі, щодо останнього, то у цьому сенсі держава майже не

здійснює просвітницької роботи, яка є чи не єдиним способом

впливу на вирішення цієї проблеми.

Практично доступність до вищих навчальних закладів обмеже�

на в зв'язку з відсутністю спеціалізованих закладів для таких дітей

та обмеженістю квоти місць у ВНЗ.

У питаннях права на працю і зайнятість спостерігається чи не

найбільша розбіжність між думкою посадових осіб місцевої влади,

представників недержавних організацій, ЗМІ та самих людей з

особливими потребами. Така тенденція є досить проблемним яви�
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щем. У той час, коли посадові особи не бачать особливих проблем

у цих питаннях, люди з особливими потребами наводять приклади,

що вказують на значні обмеження в можливості заробляти собі на

життя вільно обраною працею.

Очевидними проблемами цього питання є:
– Недостатність зі сторони держави належних заходів, спрямо�

ваних на найм людей з особливими потребами в державному сек�

торі та стимулювання їх найму в приватному секторі;

– Недостатність зі сторони держави належних заходів, спрямова�

них на надання людям з особливими потребами можливості ефек�

тивного доступу до загальних програм технічної та професійної

орієнтації, служб працевлаштування, професійного навчання;

– Недостатність зі сторони держави належних заходів, спрямо�

ваних на забезпечення людям з особливими потребами розумного

пристосування до робочого місця. 

ОРГАНІЗАЦІЯ  СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РОБОЧИХ
МІСЦЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Шуляк Н. І.,
ПЗ'52, Інститут права та суспільних відносин, 

Мурашин О. Г., 
д.ю. н., професор кафедри  теорії та історії держави і права 

Інститут права та суспільних відносин

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в

Україні», що гарантує право інвалідам працювати на підприємствах

(об'єднаннях), в установах та організаціях із звичайними умовами

праці, став відправною точкою для розвитку ідеї та реалізації квоту�

вання робочих місць. 

З метою посилення виконавчої дисципліни підприємств, уста�

нов та організацій щодо додержання нормативів робочих місць для

працевлаштування інвалідів, збільшення кількості створених робо�

чих місць для інвалідів, підвищення рівня їх зайнятості, Верховною

Радою України 5 липня 2001 року прийнято Закон України «Про

внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захище�

ності інвалідів в Україні» № 2606�ІІІ, в якому встановлено фіксова�

ний розмір нормативів робочих місць для загальної чисельності

працюючих для всіх підприємств (об'єднань) установ і організацій

навчання, виховання Секція ІV
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незалежно від форми власності і господарювання, а якщо працює

від 15 до 25 чоловік – у кількості одного робочого місця. 

Відповідно до статті 20 цього Закону підприємства, установи та

організації незалежно від форми власності і господарювання, де

кількість працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормати�

вом, сплачують відділенням Фонду соціального захисту інвалідів

штрафні санкції, які використовуються на фінансування заходів

щодо соціальної, трудової, фізкультурно – спортивної та про�

фесійної реабілітації інвалідів. Зокрема за рахунок цих коштів на�

дається можливість підприємствам створювати додаткові робочі

місця для інвалідів. 

Цей підхід до розв'язання проблеми працевлаштування інва�

лідів в Україні запозичений з країн Західної Європи. Наприклад,

у Франції, Німеччині, Польщі  норматив робочих місць, призначе�

них для працевлаштування інвалідів, встановлюється на рівні

6 відсотків загальної чисельності працюючих. 

Державним департаментом з нагляду за додержанням законода�

вства про працю здійснюються перевірки додержання законодав�

ства при застосування праці інвалідів. 

Аналіз працевлаштування інвалідів на підприємствах із звичай�

ними умовами праці виробничої сфери виявив як позитивні так і

негативні сторони . 

Позитивні сторони:
1. створена і діє мережа підготовки і перепідготовки інвалідів

через державну службу зайнятості, регіональні відділення Фонду

соціального захисту інвалідів, громадські організації;

2. визначено нормативи робочих місць для забезпечення пра�

цевлаштування інвалідів на підприємствах, установах та ор�

ганізаціях;

3. надаються позики на створення нових та збереження існую�

чих робочих місць, здійснюються заходи із соціально – трудової та

професійної реабілітації інвалідів;

4. з 2002 року введено єдину щорічну форму державної статис�

тичної звітності про зайнятість і працевлаштування інвалідів. Це

дозволяє Фонду контролювати відповідність поданих звітів фак�

тичному стану на підприємствах і в організаціях.  

До негативних чинників, що не дозволяють повною мірою ре�

алізувати законодавство України про соціальну захищеність

інвалідів, можна віднести те, що всупереч редакції статті 19 Закону
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України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

без урахування реального становища інвалідів приймаються пра�

вові документи, якими зменшується розрахункова кількість робо�

чих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів на

підприємствах окремих галузей. Така ситуація може призвести до

зниження рівня зайнятості інвалідів у державі, унеможливить ре�

алізацію національних і регіональних програм соціального захисту

інвалідів. 

МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ 
ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ                   

Юркіна Т. О., 
асистент кафедри  теорії та історії держави і права, 

Інститут права та суспільних відносин

Основу правового захисту людей з інвалідністю становлять

міжнародні стандарти щодо забезпечення прав і гарантій соціаль�

ного захисту людей з інвалідністю, що відображені в документах

Організації Об'єднаних Націй: Декларації прав дитини (1959 p.),

Декларації соціального прогресу та розвитку (1969 p.), Декларації

про права розумово відсталих осіб (1971 p.), Декларації про права

інвалідів (1975 p.), Всесвітній програмі дій стосовно інвалідів (1981

p.), Конвенції про права дитини (1989 p.), Всесвітній декларації

щодо забезпечення виживання, розвитку і захисту дітей (1990 p.),

Принципах захисту психічно хворих і покращання психіатричної

допомоги (1991 p.), Стандартних правилах забезпечення рівних

можливостей для інвалідів (1993 р.) та інших документах.

В основі провідних принципів розробки державних програм з

проблем інвалідності знаходяться напрямки діяльності з забезпе�

чення інвалідів рівними можливостями. Вперше поняття «створен�

ня рівних можливостей для інвалідів» визначається у Всесвітній

програмі дій щодо інвалідів (ГА ООН, резолюції № 37/53 від 3 груд�

ня 1982 p.). «Створення рівних можливостей для інвалідів» – «про�

цес, завдяки якому такі загальні системи суспільства, як фізичне і

культурне середовище, житлові умови і транспорт, соціальні служ�

би і служби охорони здоров'я, доступ до освіти і праці, культурного

і соціального життя, включаючи спорт і створення умов для відпо�

чинку, робляться доступними для всіх» (п. 12).

навчання, виховання Секція ІV
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Принципи організації послуг в інтересах інвалідів із урахуван�

ням завдань створення рівних можливостей визначаються таким

чином:

а) інваліди повинні продовжувати жити і вести, за необхідної

підтримки, звичайний спосіб життя;

б) інваліди мають брати участь у прийнятті рішень на всіх

рівнях, що стосуються, як загальних справ, так і всіх справ, які ма�

ють для них як людей з фізичними вадами особливе значення;

в) інваліди повинні отримувати необхідну допомогу в межах зви�

чайних систем освіти, охорони здоров'я, соціальних служб тощо;

г) інваліди можуть брати активну участь в загальному соціаль�

ному й економічному розвитку суспільства, а їхні потреби повинні

враховуватися у національних планах розвитку.

Створення рівних можливостей означає також, що державна

політика має використовувати «всі засоби таким чином, щоб кож�

ний індивід мав рівні можливості для участі в житті суспільства.

Після досягнення інвалідами рівних прав у них повинні бути також

рівні обов'язки. У рамках процесу забезпечення рівних можливос�

тей необхідно створювати умови для надання допомоги інвалідам

для того, щоб вони могли повною мірою виконувати свої обов'язки

як члени суспільства» («Стандартні правила забезпечення рівних

можливостей для інвалідів»).

Одна з умов соціального захисту інвалідів – визнання того фак�

ту, що попри всі профілактичні заходи завжди будуть люди з

інвалідністю. У звязку з цим згадуються слова воїна�інтер�

націоналіста: «Если вы думаете, что инвалидов нет, то вы ошибае�

тесь, мы просто не выходим на улицу». Тому вивчення цієї пробле�

ми, а особливо досвіду та історії вирішення таких важких питань

дуже актуально сьогодні. 

Необхідно виявляти і ліквідовувати перешкоди до повної їх

участі у житті суспільства. Зокрема, навчання має, по можливості,

проходити у звичайній школі, інвалідам молодого віку необхідно

надати можливість отримання освіти і роботи.

Це водночас підтверджує не тільки рівні права, але і рівні обо�

в'язки інвалідів перед суспільством: виконання їх ролі у суспільстві

та обов'язків дорослих громадян. Формування позитивного іміджу

інваліда у суспільній свідомості є важливою умовою їх інтеграції,

адже здорові люди бачать перш за все ознаки інвалідності: білу

тростину, інвалідну коляску, милиці, слуховий апарат, але не бачать

саму людину, особистість.
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ХАРЧУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ

ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ 
В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Бублик Г. А., 
доцент; 

Самкова Н. М, Калита Н. В.,
ст. 3 курсу, кафедра технології харчування

інженерно'технологічний інститут

На сьогоднішній день заклади ресторанного господарства  зай�

мають  переважне місце в порівнянні з харчуванням у домашніх

умовах. У зв'язку з цим виникає необхідність подальшої механізації

та автоматизації виробничих процесів, як основного фактору росту

продуктивності праці. Промисловість створює велику кількість

різних машин і апаратів для потреб закладів ресторанного господа�

рства. Щорічно освоюються і впроваджуються нові, більш  сучасні

технологічні апарати, що забезпечують механізацію та автомати�

зацію трудомістких процесів на виробництві.

Для прискорення темпів НТП у виробничих закладах, велике

значення має вдосконалення теплових апаратів, що дозволяють

інтенсифікувати процеси теплової обробки сировини за рахунок

застосування нових способів нагрівання, автоматичної підтримки

заданих режимів,програмування теплового процесу.

Для розвитку теплового устаткування найбільш перспективним

напрямком є створення нових апаратів:

– з новими видами теплової обробки продуктів;

– з автоматичним регулюванням і програмуванням теплового

процесу;
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– з безперервною дією процесів варіння і смаження продуктів;

– з пристроями і пристосуваннямив яких механізуються про�

цеси перевертання та перемішування продуктів.

Важливим засобом прискорення науково�технічного прогресу в

ЗРГ є своєчасна модернізація обладнання, заміна застарілої техніки

на сучасну, що не поступаеється за якістю, надійністю, мета�

лоємності та енергоємності кращим досягненням науки.

В сучасних умовах ринкової економіки підвищення ефектив�

ності виробництва та конкурентоспроможності харчової продукції

потребує як покращення техніко�економічних показників, техно�

логічного обладнання, так і вдосконалення системи його технічно�

го обслуговування і ремонту.

Для успішної роботи підприємства  потрібен сучасний підхід,

який дозволить підвищити  продуктивність устаткування,  усунути

вузькі місця,прискорити рух потоку,знизити втрати. Для реалізації

такого підходу необхідні правильні та об'єктивні виміри фактичної

ефективності продуктивності та втрат, базуючих на точних даних.

При розробці моделей теплового устаткування велика увага

приділяється скороченню тривалості нестаціонарного режиму. За

рахунок використання інноваційних нагрівальних елементів, нес�

таціонарний режим теплових апаратів(нагівання ві 20° – 265 °С)

становить 15 хв ( в традиційних до 40 хв).

Ведуться розробки моделей устаткування (телових апаратів),

що споживають менше потужності при такій самій продуктівності і

габаритних розмірах. 

На сучасному рівні торгово�технологічне устаткування, що

пропонується різними фірмами�виробниками значно різняться за

якістю виробництва, ступенем автоматизації, надійності і зручності

при експлуатації. Виробники  устаткування  використовують дорогі

матеріали, сучасні засоби контролю і керування процесом, працю�

ють в напрямку скорочень питомих витрат електроенергії.

Експлуатація сучасного технологічного устаткування дозволяє

найбільш ефективно реалізувати виробничу програму закладу при

максимальній економії енергетичних ресурсів, мінімальній кіль�

кості працівників і раціональному використанні виробничих площ.

Отже, вирішення цих завдань дозволить інтенсифікувати ви�

робничі процеси, на виробництвах закладів ресторанного господа�

рства, значно поліпшити якість своєї продукції і знизити її

собівартість.



– 407 –

продуктів Секція V

спеціального призначення

ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ3ТЕХНОЛОГІВ 

ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Любенок О. Б., 
асистент кафедри технологія харчування 

Інженерно'технологічний інститут

Особливої уваги набуває проблема формування професійного

потенціалу студентської молоді, покликаної бути майбутнім облич�

чям нації, проблема оновлення змісту професійної підготовки

фахівців. Формування професійного потенціалу студентів навчаль�

них закладів передбачає розширення високо професійного досвіду,

що включає стимулювання творчої самореалізації в професійній

сфері.

Сучасні умови економічного розвитку України, науково�техніч�

ного прогресу значно підвищили вимоги до рівня підготовки

кваліфікованих фахівців. Спеціальні знання, висока професійно�

практична підготовка, загальна культура фахівця є обов'язковою

умовою продуктивної праці будь�якого кваліфікованого працівни�

ка. Більшість закладів ресторанного господарства відчувають гост�

ру потребу в високо кваліфікованих фахівцях харчових виробництв

та інженерах�технологах, недостатній рівень професійної кваліфі�

кації ускладнює освоєння нового обладнання, технологій за корот�

кий час. У зв'язку з цим обумовлюється потреба забезпечення

прогностичного характеру підготовки кваліфікованих інженерів�

технологів харчових виробництв, її модернізації відповідно до су�

часних техніко� технологічних, естетичних вимог на харчових ви�

робництвах.

Одним із шляхів розв'язання проблеми професійно�практичної

підготовки майбутніх інженерів�технологів харчових виробництв

нової генерації є докорінна зміна методології мети, дидактичних

цілей, змісту, методів навчання та її забезпечення на основі форму�

вання професійних естетичних смаків, тобто набуття ними про�

фесійних (ключових) компетенцій, створення ефективних ме�

ханізмів їх використання в трудовій діяльності.

Організація процесу навчання насамперед пов'язана з чітким

визначенням цілей, а також усвідомленим сприйняттям їх студен�

тами.
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Для правильної організації навчання слід знати характер умінь і

навичок, якими мають володіти майбутні кваліфіковані фахівці

харчової промисловості, що відрізняються один від одного такими

ознаками:

– складністю (наприклад, виготовлення страв підвищеної

складності – авторські страви, фірмові страви, страви функціона�

льного призначення, лікувально�профілактичного призначення з

використанням при цьому сучасних технологій приготування та

нової сировини);

– характером виконуваних робіт (уміння і навички виконан�

ня основних технологічних процесів, контролю якості сировини та

харчової продукції);

– широтою застосування (широкого споживання в закладах

ресторанного господарства, індивідуального вжитку).

Відомо, що під час навчання в університеті використовуються

різні способи постановки дидактичних цілей теоретичного та

виробничого навчання майбутніх інженерів�технологів харчових

виробництв, зокрема: через дії викладача теоретичного навчання

(пояснення технологічних операцій, перевірка засвоєння теоретич�

них знань тощо); через дії викладача з виробничого навчання

(перевірка засвоєння теоретичних знань на практиці); через дії

студентів (навчання способам обробки харчових продуктів,

засвоєння відомостей про сировину, технологічне обладнання зак�

ладів ресторанного господарства, поєднання інгредієнтів в стравах

тощо); через результат дії студентів (оволодіння студентом май�

бутнім інженером�технологом харчового виробництва певного

кваліфікаційного рівня). 

Завдяки розвитку й удосконаленню професійно значущих якос�

тей особистості кваліфікованого спеціаліста підвищується його

успішність праці на харчовому виробництві та рівень професійної

майстерності на керуючих посадах.



– 409 –

продуктів Секція V

спеціального призначення

ВПЛИВ РЕЦЕПТУРНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ 
НА ФОРМУВАННЯ ПІННОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБІВ

ДІЄТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

В. В. Ніколіна,
Вище комерційне училище КНТЕУ

Науковий керівник: М. М. Калакура, 
к. т.н., проф., Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна»

Процес тістоутворення для борошняних виробів має велике

значення. Структура усіх випечених виробів, в тому числі і борош�

няних кондитерських, формується головним чином на стадії тісто�

утворення. При цьому досягається однорідність структури тіста,

ступінь її впорядкованості, і як наслідок, якість тіста і готових ви�

робів залежать від якості системи, отриманої в процесі утворення

структури тіста.

Для виробництва БКВ в кондитерській промисловості вико�

ристовується тісто різних видів. Кожний вид тіста виготовляється

згідно своєї технології, яка забезпечує отримання готового виробу

із заданими властивостями.

За характером структури тісто БКВ можна поділити на три ос�

новні системи:

• пружнопластично�в'язкі системи (затяжне, галетне, крекерне

тісто);

• пластично�в'язкі системи (цукрове, пісочне тісто);

• слабоструктуровані системи (вафельне, бісквітне тісто).

Перша обов'язкова мета операції замішування тіста – утворен�

ня однорідної по всій масі системи з борошна, яєць, цукру та інших

компонентів. Головне в процесі тістоутворення – формування

потрібної структури тіста і отримання системи із заданими власти�

востями.

Бісквітне тісто відноситься до групи слабоструктурованих

систем і має свої особливості. Воно представляє собою дисперсну

систему, яка складається з повітряних пухирців, відокремлених між

собою плівками дисперсійного середовища дуже малої товщини.

Процес приготування бісквітного тіста заключається у введені в

тісто повітря в диспергованому вигляді. При цьому відбувається

значне збільшення об'єму маси (в 2,5�3 рази), яке супроводжується



розвитком внутрішньої поверхні системи. За своєю структурою

бісквітне тісто – висококонцентрована дисперсія повітря в середо�

вищі, яка складається з яйцепродуктів і цукру, а також борошна.

Випечений же бісквіт – це пишний мілкопористий напівфабрикат

з м'якою еластичною м'якушкою.

Відомо, що основною сировиною при виготовлені борошняних

кондитерських виробів є пшеничне борошно. При замішуванні

тіста часточки борошна швидко вбирають вологу, набухаючи при

цьому. Злипання набухлих частинок борошна в одну масу, яке

відбувається в результаті механічної дії, призводить до утворення

тіста. Головна роль в формуванні тіста з притаманними йому влас�

тивостями пружності, пластичності та в'язкості належить білковим

речовинам борошна, які поглинаючи воду, сильно збільшуються в

об'ємі і поступово утворюють безперервну структуру – клейковину.

Тому, нами були проведені дослідження виготовлення дослідних

партій бісквіту за розробленою нами технологією щодо кількості

внесених добавок, на якій стадії вводити їх у бісквітне тісто, з

різними зразками пшеничного борошна, а також дослідження

взаємодії компонентів пшеничного тіста з використовуваними до�

бавками. При виготовлені дослідних партій бісквіту ми використо�

вували фруктозу, топінамбур і, як структуро�утворювач і вологоут�

римувач, екзополісахарид мікробного походження ксампан.

Результати проведених досліджень: розроблена технологія виго�

товлення бісквітного тіста з фруктозою, топінамбуром і ксампаном,

згідно з якою процес приготування заключається в змішуванні та

наступному збиванні яйцепродуктів з фруктозою та ксампаном до

збільшення об'єму суміші в 2,5�3 рази. На останній стадії збивання

цієї суміші до неї додають топінамбур подрібнений, і збивають

разом. Потім до збитої маси додають борошно, попередньо змішане

з какао�порошком, і замішують тісто не більше 15 с. Коротко�

часність замісу з борошном викликана необхідністю зменшити по

можливості набухання клейковини. Більш тривале замішування

може призвести до отримання щільного затягнутого тіста, і бісквіт

буде малопористим і щільним. Також дослідженнями встановлено,

що борошно можна використовувати із низькими хлібопекарськи�

ми властивостями, тому що внаслідок введення ксампану і топінам�

буру якість клейковини підвищується, що обумовлено взаємодією,

яка виникає між молекулами білків борошна та мікробними

біополімерами з утворенням білок�полісахаридних комплексів.
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ЗНАЧЕННЯ  МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
КЕФІРУ  ЯК ПРОДУКТУ 

ДІЄТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ромоданова В. О.,  Калита Н. В.,
кафедра технології харчування

інженерно'технологічний інститут

Кефір одержують шляхом сквашування пастеризованого моло�

ка при температурі 20�22°С з використанням закваски, яка містить

кефірні грибки. Поживна цінність кефіру зумовлена, перш за все,

його біохімічними властивостями і визначається інтенсивністю мо�

лочнокислого та спиртового бродіння, ступенем протеолізу та

іншими мікробіологічними процесами, які можна характеризувати

накопиченням молочної кислоти, етилового спирту, вуглекислоти,

ароматичних речовин, розчинних форм азоту, вітамінів.   

Кефіру притаманні дієтичні та цілющі властивості. Кисломо�

лочний напій у порівнянні з молоком містить у 2�3 рази більше

вітамінів – аскорбінової і нікотинової кислот, вітамінів групи В.

Кефір має у своєму складі також і антибіотики (продукти

життєдіяльності молочнокислих бактерій, які нищівно діють на

розвиток багатьох хвороботворних мікроорганізмів). Цей напій

легко засвоюється організмом людини, сприяє травленню і регу�

лює мікрофлору кишковика. В кишковику людини знаходиться

величезна кількість мікроорганізмів, у тому числі гнійних, які вик�

ликають  розпад залишків білкової їжі. У процесі гниття  проміжні

продукти утворюють різні токсини, які потрапляють в кров. При

вживанні кефіру у кишковик надходить  безліч живих молочнокис�

лих бактерій (1 см
3

напою вміщує їх мільйони). Вони добре прижи�

ваються в кишковику і перетворюють там залишки їжі, що вміщу�

ють цукор, у молочну кислоту. Таким чином, вживання кефіру

гальмує гнильні процеси в кишковику.

Плісняві гриби – найпоширеніші і багаточисленні мікроор�

ганізми,  знаходяться  в грунті, повітрі (спори), на рослинах в про�

дуктах харчування. Сприятливі умови для їх розвитку – підвищена

вологість,  вільний доступ кисню і кисле середовище. На відміну від

інших,  плісняві гриби є найбільш невибагливі мікроорганізми, які

здатні розвиватися у несприятливих умовах  оточуючого середови�

ща: рН від 1,5 до 11, при  високому осмотичному тиску, температурі
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до – 110° С. Крім того плісняві гриби досить стійкі до дії дезинфіку�

ючих речовин, що ускладнює боротьбу з ними. Надійними метода�

ми знезаражування  плісняв  являється відповідна теплова обробка

та дезинфекція  обладнання, тари водяною парою. Для виробників

дуже важливо дотримуватись всіх необхідних умов стабільного

рівня якості кисломолочних напоїв як на стадії виготовлення, так і

зберігання, транспортування,  а також  під час реалізації продукції

споживачеві. 

Доведено, що при тривалому зберіганні в умовах підвищеної

температури відзначається збільшення титрованої кислотності

кефіру.  Продукт набуває вади смаку, запаху, консистенції і стає

непридатним до вживання. Нечистий смак і запах виникають при

розвитку в продуктах пліснявих грибів, як представників  сторон�

ньої мікрофлори. Так, плісняви викликають глибокий розпад білків

і білкових речовин, розклад жирів до жирних кислот, альдегидів і

кетонів, тому їх присутність у молочних продуктах, в даному випад�

ку у кефірі, підпадає  обов'язковому контролю.  

Нами досліджувались плісняви  у зразках  кефіру  з масовою

часткою жиру 2,5 % різних вітчизняних виробників – «Простоква�

шино», «Галактон», «Слов'яночка», «Яготинський». Термін придат�

ності кефіру становить 5 діб при температурі 4± 20°С. Визначення

показників кисломолочного напою ми проводили через 24, 96 і 144

години зберігання за загально прийнятими методиками.

За нашими спостереженнями у зразку кефіру «Простоквашино»

після терміну зберігання 120 годин виявився особливо гострий

смак в порівнянні з іншими, і з'явилися окремі колонії грибів

плісняви, тоді як інші зразки кефірів мали тенденцію до підвище�

ного газоутворення і наявності дріжджового присмаку. Таким чи�

ном вищезазначений зразок виявився непридатним до подальшого

використання.

На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що

при дотриманні всіх необхідних умов виготовлення і зберігання в

кефірі як диєтичному продукті не розвиваються  плісняві гриби. 

– 412 –

Секція V Інноваційні технології

дієтичного харчування 



– 413 –

СИРОВАТКА МОЛОЧНА ЯК ФАКТОР 
ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

НАПІВФАБРИКАТІВ З ЖИТНЬОГО БОРОШНА

Ромоданова В. О.,  Шпак Т. В.
кафедра технології харчування

інженерно'технологічний інститут

Впровадження та вдосконалення  технологій виготовлення про�

дукції, в тому числі з використанням молочної сироватки має

суттєве значення для успішної роботи закладів ресторанного госпо�

дарства.

Сироватка молочна – плазма молока, яка переважно уявляє со�

бою йонно�молекулярний розчин лактози та мінеральних солей.

Вуглеводи  молочної сироватки аналогічні вуглеводній складовій

молока – моносахариди, олігосахариди й аміносахариди. Основ�

ним вуглеводом молочної сироватки є дисахарид лактози, що ста�

новить до 90% від загального вмісту вуглеводів. Слід зазначити, що

сироваткові білки є додатковим джерелом незамінних амінокислот. 

Фізико�хімічні властивості та органолептичні показники про�

дукції з використанням молочної сироватки  визначаються видом

та якістю вихідної сировини. 

Відомо, що виробництво хліба з пшеничного та житнього бо�

рошна має суттєві відмінності, які обумовлені в значній мірі особ�

ливостями їх хлібопекарських властивостей. Житнє борошно, яке

досить обмежено використовується в порівнянні з пшеничним, має

особливості хімічного складу, що впливають на його технологічні

властивості. Так, крохмаль житнього борошна більше піддається дії

амілолітичних ферментів в порівнянні з крохмалем пшеничного

борошна. В житньому борошні міститься 2�3% набряклих високо�

молекулярних пентозанів – слизів. Білково�протеїназний комп�

лекс житнього борошна також специфічний. Білки житнього

борошна в тісті здатні в значній мірі пептизуватися, переходячи

у в'язкий колоїдний розчин. Вказані особливості житнього борош�

на обумовлюють і суттєву різницю у властивостях і способах приго�

тування житнього і пшеничного тіста.

Так, структура і структурно�механічні властивості житнього

тіста характеризуються відсутністю в ньому губчастого клейковин�

ного каркасу, який надає пшеничному тісту властивості щільності
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та еластичності. Значна частина білків житнього борошна в тісті

необмежено набрякає, пептизується і переходить у стан в'язкого

колоїдного розчину. Тому для житнього тіста характерна висока

в'язкість, пластичність і незначна здатність до розтягування, досить

низька щільність. Крім того, активність амілази приводить до нако�

пичення в м'якушці хліба декстринів, надає йому підвищену

липкість і заминаємість. Часто м'якушка за станом нагадує м'якуш�

ку невипеченого хліба або хліба із борошна, змеленого із проросло�

го зерна. Доведено, що покращенню структурно�механічних влас�

тивостей житнього тіста сприяє підвищення кислотності, в першу

чергу за рахунок накопичення в ньому молочної кислоти. Більш

висока кислотність житнього тіста необхідна не тільки для досяг�

нення достатньої пептизації його білків, а також для призупинення

дії присутньої в житньому борошні а�амілази. В зв'язку з цим кис�

лотність приготовленого вибродженого тіста із житнього борошна

повинна бути доведена приблизно до 12°. Для досягнення такої

кислотності житнього тіста необхідна специфічна бродильна

мікрофлора.

За нашими експериментальними результатами доведено, що

при виготовленні тіста із житнього борошна заміна води на 50% мо�

лочною сироваткою (кислотність сироватки складала 50�60?Т, гус�

тина – 1032 кг/м?) в значній мірі покращує його технологічні влас�

тивості і сприяє отриманню необхідної кислотності за значно

короткий час за рахунок швидкого накопичення кислотності.

Таким чином створюються умови, при яких кількість кислотоутво�

рюючих бактерій набагато перевищує кількість дріжджових клітин,

і якість закваски відіграє менш значну роль в порівнянні із тра�

диційним приготуванням житнього тіста на заквасках. 

Тривалість випікання виробів з житнього борошна зазвичай

більша порівняно з пшеничним. При використанні  молочної сиро�

ватки тривалість випікання готових виробів  значно скорочується в

порівнянні з контрольним зразком, консистенція стає м'якішою і

пухкішою, підвищується щільність та еластичність виробу. Крім то�

го вміст вуглеводів у сироватці, наявність молочного жиру суттєво

збагачує  смакові властивості виробів з  житнього тіста, що дозво�

ляє розширити їх асортимент. 
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РОЗРОБКА АСОРТИМЕНТУ СОУСІВ 
ОЗДОРОВЧОГО НАПРЯМКУ

Хлопяк О. К.,
ст. викладач, 
Коряков І. В.,

ІІІ курс, група ТХ'31, спеціальність «Технологія харчування»,
Інженерно'технологічний інститут

Соус – це, перш за все, приправа, особливо створена спеція, з

використанням різних продуктів. Його завдання – підкреслення

смаку, корекція або посилення аромату тієї страви, до якої соус по�

дається. Ми дуже часто використовуємо соуси у кулінарії, тому що

вони доповнюють склад страв, змінюють їх калорійність та надають

стравам привабливого вигляду.

Ми працювали над створенням соусів оздоровчого характеру.

Це є дуже актуально тому що:

– в нашій країні асортимент соусів з лікувальними властивос�

тями дуже малий;

– багато людей кожного дня стикаються з різними хворобами

і тому необхідно захистити свій організм від них;

– наша країні має достатньо забруднене навколишнє середо�

вище і тому необхідно якомого більше вживати оздоровчої їжі.

Ми дослідили декілька варіантів соусів з лікувальними власти�

востями, кожен з них дав нам певні результати, але на наш погляд,

найбільш доцільним виявився соус імбирний з броколі. Основними

компонентами цього соусу були: броколі, імбир та морква а також

інші компоненти, такі як: вода, вершки, борошно, спеції. Приготу�

вавши соус, ми провели органолептичну оцінку і з'ясували, що со�

ус вийшов смачний  і добре поєднується з м'ясними та рибними

стравами. Крім того, він має дуже розгалужені корисні властивості

для організму людини.

Наприклад, до складу імбиру  входять вітаміни С, В1, В2, А,

мінеральні речовини (кальцій, залізо, магній, фосфор, калій,

цинк), вуглеводи, білки, жири та активні компоненти (ефірні мас�

ла, камфін, феландрін, цинеол, цитрал). Імбир володіє протиза�

пальними властивостями для ротової порожнини і горла, він допо�

магає при нудоті, при виразковій хворобі шлунка, простуді,

підвищує апетит, поліпшує травлення, є ефективним при атероск�
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лерозі та нормалізації стану кровоносних судин. При регулярному

вживанні імбиру з їжею у невеликих кількостях в організмі людини

збільшується внутрішнє тепло, зігріваючи кров та шлунок. А також

імбир є прекрасним застосуванням від усіх шкіряних алергічних

захворюваннях, в тому числі і бронхіальної астми.  Броколі містить

у своєму складі вітаміни С, В1, В2, В5, В6, Е, К, РР, провітамін А і

фолієву кислоту. Серед мінеральних речовин вона містить: калій,

фосфор, кальцій, натрій, магній, залізо, цинк, марганець та сірку.

За вмістом вітаміну В1 броколі на першому місці серед капустяних

культур, а тіамін – це профілактика розладів діяльності нервової

системи і всіх пов'язаних із цим хвороб: слабкі нерви, дратівливість,

депресія, стресовий стан, поганий сон, швидка втомлюваність.

Броколі – це захист для шлунка. Вона може убезпечить від багать�

ох серйозних проблем, зокрема раку шлунка. Також броколі сприяє

здоров'ю кісток, адже містить значну кількість кальцію, який у

комплексі з іншими складовими капусти забезпечують ріст і

відновлення кісткових клітин, щільність кісткової тканини, за�

побігаючи таким чином рахіту, остеопорозу, крихкості зубів, пере�

ломам тощо. Тож броколі дуже бажана в меню дітей, вагітних, ма�

терів�годувальниць, людей старшого віку. Не менш корисна і

морква, вона містить вітаміни групи В, РР, С, Е і D, а також в ній

присутній каротин – речовина, яка в організмі людини перетво�

рюється на вітамін А. Багато в моркві і мінеральних речовин, таких

як калій, фосфор, магній та інші. Морква допомагає лікувати пух�

лини, нефрити, очищає кров, допомагає подолати дисбактеріоз,

виводить із організму токсини і шкідливі речовини, нормалізує

обмін речовин, підвищує активність всіх внутрішніх органів.

Отже, соус який ми розробили може зайняти своє місце серед

інших соусів, його перевага полягає в тому, що в одному соусі

поєднуються корисні властивості моркви, імбиру та броколі, не�

доліком є лише те, що він має гострий смак і тому не дуже підходить

для людей з чутливим шлунком. Взагалі цей соус можна віднести

ще й до дієтичних соусів, тому що він приготовлений на рослинній

основі. Соус має хороші смакові якості, приємний аромат, гарний

зовнішній вигляд та багатий склад вітамінів і мінеральних речовин.

Ця робота є перспективною, так як асортимент соусів з ліку�

вальними властивостями можна розгалужувати та удосконалювати.
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ВИКОРИСТАННЯ ПАСТЕРНАКУ 
В ОЗДОРОВЧОМУ ХАРЧУВАННІ

Хлопяк О. К.,
ст.. викладач, 

Хомяк К. О., Желнінський Д. С.,
студенти IV курсу ТХ'41 спецiальнiсть «Технологія харчування»

Важливим фактором, що впливає на здоров'я й працездатність

людини, та визначає її нормальний розвиток, здатність до фізичної

та розумової праці являється харчування. Сьогодні спостерігається

стрімкий розвиток підприємств ресторанного господарства. Такий

розвиток обумовлено розвитком матеріально�технічної бази

підприємств, підвищенням випуску кулінарної продукції, з вико�

ристанням нової сировини, новітніми розробками в технологічній

галузі, використанням нового обладнання, покращенням умов та

методів обслуговування споживачів, зростанням конкуренції тощо.

Всім відомо наскільки важливі дослідження в галузі оздоровчо�

го харчування. Зазвичай всі досліджують та вдосконалюють другі

страви, але ми вирішили що перші страви також потребують

досліджень та вдосконалень.

Перші страви збуджують апетит, підвищують секрецію залоз ор�

ганів травлення. Секрецію травних залоз підвищують екстрактивні

речовини рідкої основи перших страв, органічні кислоти, смакові

ароматичні речовини. Перші страви є важливим джерелом міне�

ральних і біологічно активних речовин – вітамінів, мікроелементів.

Вони містять велику кількість рідини і покривають потребу ор�

ганізму у воді на 15�25%. Багато перші страви мають високу енерге�

тичну цінність.

Метою нашого дослідження було використання пастернаку та

інших фітоовочевих продуктів в удосконаленні технології перших

страв для удосконалення, підвищення якості перших страв і мож�

ливості використання їх в дієтичному харчуванні і для людей з

особливими потребами.

Пастернак містить каротин, вітамін С, вуглеводи, ефірні олії.

У коренеплодах присутні вітаміни B1, B2, PP, мінеральні солі,

ефірні олії. Крім того він  має значну кількість калію і здатний

знижувати вміст води в організмі, сприяє кровообігу, покращує

травлення, надає сприятливу дію на нервову систему. Пастернак
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покращує травлення, зміцнює стінки капілярних судин, надає бо�

лезаспокійливу і відхаркувальну дію, має тонізуючі властивості.

Пастернак використовують у дієтичному харчуванні при жовч�

нокам'яній і нирковокам'яній хворобах, подагрі, при відновленні

після важких захворювань, розладах нервової системи, туберкуль�

озі, пневмонії, бронхіті, а також для профілактики і лікування сер�

цево�судинних захворювань.

Пастернак містить у собі дуже багато води, вуглеводів(13,1г),

клітковини. В ньому містяться вітаміни групи В, С, Е, К, дуже ба�

гато фолієвої кислоти. Також пастернак містить багато макроеле�

ментів (особливо калію, фосфору, кальцію тощо) та мікроеле�

ментів, в тому числі цинку, заліза, міді тощо. У пастернаку дуже

мала калорійність. У 100 г пастернаку міститься приблизно 75 ккал.

Білокачанна капуста багата практично всіма необхідними ор�

ганізму вітамінами. Серед них вітамін А (підтримує здоров'я зору,

підвищує захисні сили організму), групи В(необхідні для нормаль�

ного функціонування нервової системи), К (сприяє засвоєнню

кальцію и зберігає здоров'я нірок), Вітамін U (має противиразко�

вий ефект), аскорбінова кислота тощо.

Білокачанна капуста містить багато мінеральних речовин:

калій, фосфор, марганець, кальцій, залізо, мідь, йод і магній. Також

в білокачанній капусті присутня тертронова кислота (уповільнює

процес перетворення вуглеводів в жир). Також вона містить 16

амінокислот, ензими (лактозу, ліпазу, протеазу та ін), фітонциди

(природні антибіотики), клітковину тощо.

Листя кропу багаті на вітаміни С, А, В2, В6, Р, РР. Вони містять

мінеральні солі, особливо кальцію, калію, фосфору, заліза, магнію.

Ефірні масла і екстрактивні речовини сприяють утворенню фер�

ментів травлення, жовчі, сечі і забезпечують дезінфікуючий дію

всьому організму, особливо в органах травлення та сечостатевої

системи. Він також благотворно впливає на органи дихання,

печінку, заспокоює нервову систему і знімає головний біль, знижує

тиск крові і покращує зір.

Початок нашої роботи – це розробка супів�пюре з пастернаку з

використанням іншої фітоовочевої сировини. Розроблений суп має

хороші органолептичні показники, є дієтичним за призначенням і

доцільним у використанні для людей з особливими потребами.  
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ПРОФIЛАКТИЧНО3ЛІКУВАЛЬНІ 
ВЛАСТИВОСТI ГАРБУЗА

Яценко Н. І., 
ст. викладач 

Павленко Ю. В.,
студент 4 курсу кафедра технології харчування

інженерно'технологічний інститут

Протягом тисячоліть шанують гарбуз у багатьох країнах. У дав�

ніх піснях вiн є символом господаря, голови роду. Люди здавна зна�

ли: якщо в домі є гарбуз – сім'ї не загрожує голод. Та цей овоч не

тільки смачний та поживний, вiн ще й лікує вiд багатьох хвороб.

Його рекомендують до вживання всiм людям, незалежно вiд вiку,

статі та стану здоров'я. 

У гарбуза цінне все – м'якоть, насіння, квіти, листя. Це справж�

ня комора вiтамiну D, який посилює життєздатність i прискорює

ріст дітей; солей заліза i фосфору, якi потрiбнi для кровотворення.

Вона містить каротин, вiтамiни групи В, С, РР, пектин, який

сприяє виведенню холестерину з організму. Розтертою м'якоттю

гарбуза лiкують екземи, опiки, висипання, прикладаючи її до ура�

женої шкiри. Корисна вона i за атеросклерозу, недокрів'я, висна�

ження організму. Зварену з медом м'якоть вживають у разі хвороб

сечового міхура, печінки, нирок, серцево�судинних захворювань.

Сирий, печений та варений гарбуз використовують як дієтичний

продукт. До того ж м'якоть гарбуза є противоблювотним засобом

пiд час вагiтностi. Хороший ефект спостерігається i в лiкуваннi цим

овочем захворювань органiв травлення. 

У разі запалення i цирозу печінки, хронічного гепатиту й

печінкових набряків поряд з сирою м'якоттю хворим показанi гар�

бузовi кашi з рисом, пшоном чи манкою. Крiм того гарбузова каша

сприяє зниженню температури тiла за бронхiту, корисна в разі

пієлонефриту, гострих та хронiчних циститів, уратних каменiв, а та�

кож цукрового дiабету та подагри. Гарбузовий сiк або сиру м'якоть

вживають за кашлю, туберкульозу, для профiлактики карiєсу.

Свiжий сiк гарбуза рекомендують приймати до півсклянки на день.

Він полiпшує роботу травного тракту, допомагає в разi каменiв у

нирках i сечовому мiхурi, підвищує рiвень гемоглобiну в кровi, ви�

водить з органiзму «поганий» холестерин i змiцнює серцево�судин�
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ну систему. Чоловікам, якi страждають вiд запалення передмiхуро�

вої залози, народна медицина радить випивати по склянцi гарбузо�

вого соку протягом 2�3 тижднiв.

Корисний гарбуз i своєю кровотворною функцією. Людям, якi

перенесли iнфекцiйне захворювання або хiрургiчну операцiю, ре�

комендується їсти варений гарбуз кiлька разiв на день. Харчування

з переважанням у дiєтi гарбуза допомагає за ожиріння. Насіння гар�

буза ефективно допомагає у боротьбi з круглими й стрiчковими

глистами. 

За колiтiв , що супроводжуються запорами, а також у разi нудо�

ти на нiч слід випивати по 0,5 скл гарбузового соку.

Свіжу м'якоть гарбуза прикладають до уражених мiсць за екзе�

ми, опіків, висипань i прищів. Вона також прискорює дозрівання

фурункулів i гнiйникiв. Людям, яким доводиться багато стояти

протягом дня, увечері рекомендують прикладати гарбузову м'якоть

до ступень для знята болю i втоми. 

Як сечогінний i жовчогінний засіб їдять сирий (по 0,5 кг на

день), варений або печений (по 1,5�2 кг на день) гарбуз.  

Анемія: 4�5 разів на день з'їдати по 120�150 г вареного гарбуза. 

Безсоння: перед сном випивати 100 мл вiдвару гарбуза з медом.

Мед кладуть за смаком.

Коли болять зуби – закапувати в нiс по 4�5 крапель свiжого со�

ку гарбуза. Вiд карiеєсу вживають по 500�600 г гарбуза на день, що

забезпечує добову потребу органiзму у фторi. Також влітку корисно

з'їдати по 3�4 квiтки гарбуза разом з пилком. 

Кашки i відвари з насіння гарбуза – ефективні протигельмiнтнi

засоби для дiтей, вагiтних, матерiв�годувальниць, ослаблених лю�

дей, якi перенесли тяжкi захворювання, для лiтнiх людей. 

Отакий вiн, гарбуз, –  господар українських городiв. І це далеко

не повний перелiк усiх плюсiв цього дивовижного овочу.
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IСТОРIЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА ПЕДАГОГIКИ 

Яценко Н. І.,
ст. викладач 

Годований О. М.,
студент 4 курсу кафедра технології харчування

інженерно'технологічний інститут

Схiднi слов'яни у VI – IХ ст. створили систему виховання, яка

вiдповiдала розвиткові продуктивних сил, поділу працi, шлюбно�

сiмейним відносинам. 

Виховання у родi ставило за мету підготовку сильного i вправ�

ного орача, мисливця, воїна, а жінки – здатної не лише прясти й

ткати, а за потреби дати вiдсiч вороговi. 

Iдеологiчною засадою виховання була язичницька релiгiя. Діти

разом з дорослими брали участь у культових обрядах. 

Основою моральних стосунків була общинна власність на засо�

би виробництва. 

Спільна праця, колективне користування знаряддями i резуль�

татами праці породжували почуття взаємодопомоги, виручки. Ви�

щим ідеалом добра вважали силу, хоробрість, витримку, самовла�

дання. Людина мала бути загартованою, із сильним тiлом та

стiйкою психікою. З розвитком феодальних відносин з'явилися

новi моральнi норми, спрямованi на захист приватної власностi

(«Чужа нажива – не пожива», «Чужим багатим не станеш» та iн.).

Найвищим досягненням раннього феодалізму було створення

буквено�звукової графiки письма (стала однiєю з пiдвалин виник�

нення шкiльного навчання) – глаголицi, азбуки, в якiй звуки

слов'янської мови передавалися грецькими буквами. Нова азбука

дістала назву «кирилиця». Наприкiнцi VIII�IХ ст. у східних слов'ян

формуються племінні князівства i союзи. 882 р. процес консолiдацiї

східнослов'янських князівств i земель завершується утворенням

держави Київська Русь. Це сприяло виникненню писемності та

шкiл, зростанню духовної культури наших предкiв. 

Перше свідчення про школи на Русі датоване 988 р. i пов'язане

з її хрещенням. Так князь Володимир вiдкрив у Києві при Деся�

тиннiй церквi школу «книжного вчення», в якiй навчалося 300

дiтей. у ХI ст. у перiод розвитку Київської Русi, тут iснували школи
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«книжного вчення», монастирськi, школи грамоти, кормильство,

жiночi школи. 

Школи «книжного вчення» – школи пiдвищеного типу, де, як

правило, викладали «сiм вiльних мистецтв». Навчання здiйснюва�

лося через роботу з книжкою, з текстом, що розширювало межi

пiзнання й можливостi освiти. Молодь готували до дiяльностi в

рiзних сферах державного, культурного та церковного життя.    

Монастирськi школи вiдкривалися при монастирях, де навчали

новоприйнятих ченцiв. Навчання мало iндивiдуальний характер. 

Школи грамоти iснували переважно в мiстах. У них навчали

дiтей бояр, посадникiв, купцiв, лихварiв, заможних ремiсникiв. Ут�

римували цi школи на кошти батькiв, тому для бiдного населення

вони були недоступними.

Кормильство – форма домашнього виховання феодальної

знатi. Князі пiдбирали для малолiтнiх княжичiв (вiком 5�7 років)

кормильцiв iз числа воєвод i знатних бояр; кормильці були i настав�

никами, і управителями. 

Вищим досягненням педагогiчної думки Кивської Русi є «Пов�

чання дiтям» Володимира Мономаха (1096 або 1117 р.), створене за

аналогiєю до «Повчання дiтям Ксенофонта». Це перший у середнь�

овiчнiй Європi педагогiчний твiр, написаний свiтською особою, в

якому (також уперше) було обґрунтовано необхiднiсть переходу вiд

релiгiйно – аскетичного виховання до виховання, пов'язаного з

практичними потребами людини, вказано на зв'язок освiти з потре�

бами життя та дiяльностi особистостi. У творi порушуються важливi

питання морального, трудового, патрiотичного, релiгiйного вихо�

вання. Мономах наголошував на ролi освiти у вихованні та iн. 

Отже, Київська Русь ХI�ХII ст. була висококультурною держа�

вою. Виникають новi тенденцiї в галузi освiти й виховання, зокре�

ма тенденція здобувати освiту за кордоном. 
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ІНФОРМАЦІЙНО!КОМУНІКАЦІЙНІ

ТЕХНОЛОГІЇ В ІНКЛЮЗИВНІЙ

ОСВІТІ

ANDROID3ПЕРЕКЛАДАЧ GOOGLE TRANSLATE 

А. О. Бондар,
V курс, група КС'51/11м, спеціальність 

«Комп'ютерні системи та мережі»
Науковий керівник: А. Г. Тимошенко, проф, 

Нещодавно Google Translate для мобільної платформи Android

оновився до версії 2.5. Тепер гуглівський перекладач для Андроїд

розуміє 64 мови і пропонує три методи введення – традиційний

текстовий, голосовий (працює з 17 мовами) і розпізнавання тексту

на фото.

Після запуску програми Google Translate, нам пропонується

вибрати з якого і на який мови перекладати текст за допомогою

меню, що випадає. Англійська та німецька сусідять у списку з таки�

ми екзотичними мовами, як, наприклад, бенгальська, малайська і

навіть галісійська. Я тестував сервіс з найпоширенішою в нашій

країні парою – англійська <> російська. 

Варто відразу обмовитися, що без підключення до інтернету

Google Translate не працює. При текстовому введенні додаток пе�

рекладає словосполучення і короткі фрази за лічені секунди. Крім

самого перекладу, Google Translate пропонує його транскрипцію

мовою оригіналу, так що перекладену фразу якось можна вимови�

ти. Переказ можна скопіювати, відправити в працюючі з текстом

програми, встановлені на смартфоні або планшеті (наприклад, у

соцмережу або блокнот) або розгорнути на весь екран, щоб показа�

ти фразу людині, з якою ви намагаєтеся спілкуватися.

Що стосується спілкування – в Google Translate є спеціальний

режим розмови, що підтримує 14 мов. Цей режим поки знаходить�

ся в стадії альфа�версії. Працює він таким чином – ви вибираєте
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мовну пару, в нижній частині екрана з'являються дві кнопки, в на�

шому випадку «англійський» і «російський». Наприклад, ви хочете

сказати щось англомовних співрозмовнику. Для цього, натискаєте

кнопку «російський», вимовляєте фразу, Google Translate її

розпізнає і переводить, а потім, після натискання на переклад, ви�

мовляє. І навпаки – щоб зрозуміти, що вам говорить іншомовний

співрозмовник, натискаєте «англійська», пропонує співрозмовни�

ку сказати фразу в мікрофон пристрою, «Тапа» на отриманий пе�

реклад і слухаєте фразу на чистій російській мові. Складну бесіду

вести не вийде, а от з продавцем в магазині поспілкуватися можна

спробувати.

Ще одна цікава функція – переклад тексту за допомогою каме�

ри (вивісок, цінників, розкладів та іншого). Натискаемо на стилізо�

ване зображення фотоапарата в нижній частині інтерфейсу, ловимо

в об'єктив камери потрібну напис, тиснемо кнопку з фотоапаратом,

щоб сфотографувати текст, а потім виділяємо пальцем текст на фо�

то, який хочемо перевести и текст переведений.

Висновки:
Якщо говорити про якість, то я б рекомендував використовува�

ти Google Translate для перекладу окремих слів і нескладних фраз.

Поки повністю покладатися на подібні додатки не варто, а заміни�

ти хороше знання мови або професійного перекладача у таких

сервісів як і раніше не виходить.

NONVISUAL DESKTOP ACCESS (NVDA) – 
СИНТЕЗАТОР МОВИ

Волинець К.I., 
VI курс, група КМ'61/11м, спеціальність 
«Комп'ютерний еколого'економiчний моніторинг»
Науковий керівник: Зеленський К. Х., к. т. н, професор 

Повна назва цієї програми NonVisual Desktop Access (NVDA) –

можна перекласти як «доступ до робочого стола без зорового конт�

ролю». Програма екранного доступу для операційних систем

сімейства Windows, що дозволяє сліпим і слабозорим користувачам

працювати на комп'ютері.

NVDA взаємодіє з користувачем за допомогою синтезу мови й

надає доступ до різних можливостей операційної системи Windows,
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а саме: 

• перегляд web�сторінок в Internet Explorer; 

• перегляд і редагування документів, у тому числі й в Wordpad

або Microsoft Word; 

• відправлення й отримання пошти в Outlook Express; 

• запуск консольних додатків з командного рядка; 

• створення електронних таблиць в Microsoft Excel; 

• керування комп'ютером через папку «Мій комп'ютер» у

Провіднику Windows, «Панель управління» і за допомогою інших

засобів операційної системи. 

У цей час NVDA працює з Miranda Instant Messenger і забезпе�

чує підтримку Mozilla Firefox (з яким працює краще, ніж з Internet

Explorer). NVDA також непогано взаємодіє з останньою версією

Skype (необхідно в головному вікні Skype активувати пункт меню

Accessible, нажавши Аlt, потім V, потім A, потім S). 

NVDA побудований по модульному принципі, що дозволяє лег�

ко модифікувати існуючий вихідний код і додавати новий, щоб за�

безпечити доступ до нових програм й елементів керування

Windows. Модулі додатка (App Modules) можуть бути додані , щоб

забезпечити повну підтримку конкретного додатка, віртуальні бу�

фери (virtual buffers) можуть бути додані, щоб дозволити NVDA

відображати складні документи й інші дані, і об'єкти NVDA можуть

бути додані, щоб забезпечити підтримку певних елементів уп�

равління або вікон. 

NVDA завжди намагається зробити елементи додатка або опе�

раційної системи доступними, так щоб користувачі могли відшука�

ти будь�яку потрібну інформацію.

Крім перемикання мови інтерфейсу й повідомлень, NVDA

підтримує читання тексту на будь�якій мові, якщо встановлені на

комп'ютері синтезатори мови здатні синтезувати мова відповідною

мовою.

Для синтезу мови NVDA використовує мовні синтезатори SAPI

4 або SAPI 5. Операційні системи Windows XP й Windows Vista уже

мають хоча б один установлений SAPI 5 голос. В інтернеті неважко

знайти інші SAPI5 голосу (платні й безкоштовні). Наприклад, віль�

ний SAPI5 синтезатор ESpeak має невеликий розмір, має гарну ре�

акцію й доступний також у вигляді вихідних кодів.

Для взаємодії з операційною системою й іншими додатками

NVDA використовує функції операційної системи, можливості тех�
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нології Microsoft Active Accessibility (MSAA) і спеціальні програмні

інтерфейси, які надаються деякими додатками. NVDA не викорис�

товує спеціальні драйвери для перехоплення відеофункцій. NVDA

намагається максимально використовувати вбудовані в систему або

додаток спеціальні можливості, щоб одержати необхідну для ко�

ристувача інформацію, і тільки при відсутності такої інформації

програма звернеться до інших засобів її одержання. Перевагою та�

кого підходу є те, що одержувана інформація не залежить від наст�

роювань операційної системи, наприклад, від колірної схеми. Крім

того, не потрібно встановлювати які�небудь спеціальні драйвери

для роботи NVDA, що, наприклад, дозволяє успішно працювати з

NVDA, запускаючи її із флеш�диска. Недоліком такого підходу є те,

що NVDA може виявитися безрезультатною в тих додатках, які не

розроблені з обліком  спеціальних можливостей або використову�

ють нестандартні елементи управління.

NVDA – синтезатор мови для Microsoft Windows, що дозволяє

озвучувати всі дії користувача на комп'ютері, включаючи читання

документів і веб сторінок. 

Програма проста в установці й легка в набудовах. NVDA вклю�

чає більше 50 різних голосів, різних за тембром голосу, темпу й

інтонації. Крім цього, користувач зможе відрегулювати швидкість

читання тексту, висоту голосу, інтонацію й гучність для кожного го�

лосу окремо. Крім цього, NVDA підтримує сторонні голосові фай�

ли, які можна імпортувати в програму.

Програма відмінно підійде для людей, що мають проблеми із

зором і дозволить їм досить швидко освоїти комп'ютер.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ САПР AUTOCAD
В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИВЧЕННІ

ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Душанін Ян Станіславович,
ВМУРоЛ «Україна», доцент кафедри ; yandushanin@email.ua

Сьогодні, коли обсяг інформації у світі невпинно зростає,

якість підготовки фахівців у ВНЗ України і її відповідність до вимог

ринкової економіки не завжди відповідає потребам приватних або
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державних фірм, компаній, підприємств, що переходять або вже

перейшли на ринкові умови функціонування.

Навчання графічних дисциплін забезпечує широкі можливості

для інтелектуального розвитку особистості, у першу чергу розвитку

логіки, творчого мислення, просторових уявлень, інженерно�

технічної культури, формує вміння встановлювати причинно�

наслідкові зв'язки, обґрунтовувати, моделювати, конструювати

тощо. Зміст курсу з нарисної геометрії, інженерної графіки, а також

набуття графічних навичок є основою вивчення спеціальних інже�

нерно�технічних дисциплін. Зокрема, конструювання є основою

вирішення практичних завдань різних галузей науки, економіки,

виробництва, а також – це реалізація технічного задуму виробу,

визначення його функціональної структури та технології виготов�

лення.

Важливим аспектом комп'ютеризації графічної діяльності є

автоматизація процесів складання і читання креслень, розв'язуван�

ня задач, вихідні дані яких представлені в графічній формі.

Дослідження засвідчують [1], що в діалозі з комп'ютером можуть

бути створені графічні документи як з використанням графічних

примітивів (точка, відрізок, коло та ін.), так і фрагментів раніше

створених елементів (графічних зображень стандартних виробів,

типових уніфікованих конструкцій, їх частин тощо). При цьому

моделі вищевказаних фрагментів можна задати параметрично.

Надаючи нові значення, студент може змінити параметри і геомет�

ричну форму моделей, забезпечуючи багатоваріантність графічних

зображень, креслень і схем. При такому підході до комп'ютерної

графіки не вилучається креслення, як основа конструювання,

а комп'ютер використовується як електронний кульман, що полег�

шує працю студента. Тобто організацію навчального процесу з дис�

ципліни «Інженерна графіка» можна і потрібно підняти на якісно

новий рівень – замість олівця, лінійки та паперу студенти на занят�

тях працюють зі спеціалізованим програмним забезпеченням. Цей

крок зумовлюється вимогами, що пред'являються до випускників

сучасним ринком праці. 

Навчання дво�і тривимірному комп'ютерному моделюванню

стає можливим із впровадженням у навчальний процес системи

автоматизованого проектування (САПР) AutoCAD фірми Autodesk.

Ця компанія [2] веде активну політику по освоєнню нових ринків:

програма адаптована на 18 мов, використовується в 88 країнах.
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Її мета – кожен майбутній інженер повинен стати користувачем

AutoCAD. Немає обмежень на ті види креслярських робіт, які мо�

жуть бути виконані з її використанням. Якщо креслення може бути

створено вручну, значить воно може бути згенероване і комп'юте�

ром. До основних можливостей системи відноситься виконання:

– архітектурних креслень всіх видів,

– інтер'єру і планування приміщень, 

– технологічних схем та діаграм,

– кривих будь�якого виду,

– креслень для будівельних, електронних, хімічних і машино�

будівних додатків;

– математичних графіків

– художніх малюнків. 

Всебічний аналіз можливостей комп'ютера у графічній діяль�

ності дає підстави стверджувати, що він неухильно стає могутнім

універсальним середовищем навчання автоматизації виконання

графічних робіт, що не можливо при стандартних методах навчання. 

Використані джерела

1. http://www.rusnauka.com/18_EN_2009/Pedagogica/48712.doc.htm

2. http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/home?siteID=871736&id=1096170

СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ
СЛІПИХ ТА ГЛУХИХ ЛЮДЕЙ

Зябліцев Данило Анатолійович,
група ПЗ'35, Інститут комп'ютерних технологій 
Університету «Україна» 

Проект Dash Point. Це програмно�апаратний комплекс, який

дозволяє сліпоглухим людям навчатися, читати книги, спілкувати�

ся в соціальних мережах, повідомляє компанія «Майкрософт Ук�

раїна». Рішення полягає в тому, що на комп'ютер встановлюється

спеціальне програмне забезпечення, до нього підключається конт�

ролер, на який за допомогою вібрації передається інформація абет�

кою Брайля. Будь�яка інформація, яка є на комп'ютері або в інтер�

неті, перетворюється у вібросигнали, людина, тримаючи руку на

контролері, може розпізнавати букви й слова. Так можна читати

тексти, навчатися і навіть спілкуватися через службу обміну
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повідомленнями. Рішення також може працювати на смартфонах і

не вимагає додаткового контролера. Крім цього, його можна інтег�

рувати в існуючі служби миттєвих повідомлень. За словами капіта�

на команди Дмитра Городницького, проект не має аналогів у світі,

а інші існуючі рішення, зокрема, принтери для друку книг абеткою

Брайля, дуже дорогі. Команда запропонувала кілька варіантів про�

сування свого рішення і навіть сформувала цінову політику. За умо�

ви серійного виробництва програмне забезпечення разом із конт�

ролером може коштувати близько 40 дол.

Вже незабаром адаптуватися до світу люди з проблемами слуху

зможуть завдяки комп'ютерним програмам: у світі щороку з'явля�

ються нові комп'ютерні сурдотехнічні системи, які полегшують

процес опанування мови для глухих людей. Одна з останніх техно�

логічних новинок – комп'ютерна система «Живий звук», яку роз�

робили українські вчені. Наразі її використовують у 22�х школах�

інтернатах для глухих, а всього в Україні 92 спеціалізовані

навчальні заклади для дітей з вадами слуху. Нещодавно кілька

комплектів цієї системи з'явилися у київському дитячому садку

№ 582, де виховується 70 дітей з вадами слуху.

– Наразі 250 тисяч дітей в Україні потребують реабілітації за

допомогою сучасної сурдотехніки, – розповіла голова правління

Всеукраїнського благодійного фонду Надії та Добра Валентина

Довженко. – Більшість із них пристосовується до життя саме в

інтернатах, у яких бракує сучасного навчального обладнання. Тому

ми плануємо протягом року забезпечити комп'ютерними комплек�

тами «Живий звук» 11 навчальних закладів для глухих. На цьому ми

не ставимо крапку, бо головне наше завдання – забезпечити сучас�

ною технікою всі інтернати України.

Фахівці запевняють: якщо створити на основі комп'ютерної

технології «Живий звук» спеціальну лабораторію, в якій можна на�

лаштувати цю систему індивідуально для кожної глухої людини,

курс реабілітації глухих людей проходитиме значно швидше. За

прогнозами вчених, нова технологія зможе подолати проблему глу�

хоти в Україні протягом найближчих п'яти років.

Унікальність «Живого звуку» в тому, що він учить глуху людину

не лише слухати, а й говорити. Комп'ютер з відповідною прог�

рамою, спеціальний мікропроцесор, навушники та підсилювачі –

це основні складові технічного пристрою�тренажерa. За словами

його головного розробника Бориса Мороза, найкраще проводити
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заняття за комп'ютером в ігровій формі – саме так дитина швидше

опановує нові знання.

– «Живий звук» розрахований для навчання як дітей, так і до�

рослих, – пояснив керівник науково�технічного відділу підприємс�

тва «Вобос» Борис Мороз. – Оскільки дитину значно легше навчи�

ти говорити, ніж дорослу глуху людину, то чимало елементів

комп'ютерної програми розраховані саме на дитячу аудиторію.

Дивлячись на монітор комп'ютера, діти бачать різних тварин – со�

бак, котів, корів тощо. При цьому вони намагаються відтворити ха�

рактерні для цих тварин вигуки. У цьому їм допомагають звукові

коливання, які діти сприймають через навушники, та відповідні

зображення на моніторі, на яких показано, як треба ворушити губа�

ми та язиком, щоб вимовити певні звуки.

За словами Бориса Мороза, комп'ютерний тренажер розвиває у

дитини навички розпізнавання звуків та слів. Це відбувається зав�

дяки необхідному посиленню звуку від тренажера до вуха дитини.

Використовуючи цю методику, людина навіть може відновити не�

розвинений чи повністю втрачений слух! Оскільки між умінням

слухати та говорити, за словами фахівців, лежить велика прірва, то

сприймати звукові коливання дитина вчиться швидше, ніж вимов�

ляти слова. Щоб налаштувати мовний апарат на вимову звуків, тре�

ба навчити дитину керувати язиком – основним органом мовлен�

ня. На думку фахівців, схематичне зображення на комп'ютері рухів

язика та губ допомагає дітям швидше зрозуміти принцип вимов�

ляння слів.

Опановувати систему «Живий звук» доведеться не тільки людям

з вадами слуху, а й педагогічним працівникам. Більшість з них ще

не ознайомлені із принципом роботи нової комп'ютерної установ�

ки, тож для них створили підготовчі курси у Центрі слухової ре�

абілітації.

Відновлювати слухові та мовленнєві навички люди з вадами

слуху можуть російською або українською мовами – програма існує

в обох варіантах. Наразі розробка українських програмістів викли�

кала зацікавленість у країнах близького зарубіжжя – Білорусі, Мол�

дові та Казахстані. Не має значення, якою мовою розроблена прог�

рама. Головне, що вона допомагає людям з вадами слуху відчути

радість спілкування: вони не лише слухають інших, а й висловлю�

ють власні думки.
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НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кучук Н. Г.,
Харківський національній університет імені В. Н. Каразіна

Площа Свободи 6, 61022, 0990378252, ninakk@mail.ru

Останнім часом у вищих навчальних закладах набули поширен�

ня технології навчально�виховного процесу, які ґрунтуються на ви�

користанні електронних засобів. Мета інформаційних технологій

полягає у підготовці студентів до повноцінної діяльності в умовах

інформаційного суспільства. У національній доктрині розвитку

освіти в ХХІ столітті зазначено, що пріоритетом розвитку освіти

є впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпе�

чують доступ до мережі високоякісних баз даних, розширюють

можливості до сприйняття складної інформації. Це здійснюється

шляхом побудови індивідуальних навчальних програм різних рівнів

складності, залежно від конкретних потреб, використання можли�

востей Інтернету. Одним із шляхів підвищення якості навчання

і виховання, зазначених у Концепції Державної програми розвитку

освіти, є впровадження новітніх педагогічних та інформаційних

технологій, що має відбуватися поетапно, з дотриманням певних

методичних умов та передбачає творче застосування різноманітних

форм і методів. 

Використання інформаційних технологій значно підвищує

інтенсивність навчального процесу. При навчанні із використан�

ням інформаційних технологій засвоюється набагато більша

кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах тра�

диційного навчання. Крім того, за допомогою метода наочності,

матеріал при використанні комп'ютера краще засвоюється. Також

застосування інформаційних технологій змінює функції викладача

щодо організації навчального процесу, активізації аудиторії, прове�

дення інструктажу та індивідуального підходу до студентів, але цей

засіб може бути лише доповненням до інших засобів навчання.

Універсальність інформаційних технологій визначається тим, що

вони можуть бути застосовані у навчальному процесі майже здоро�

вих студентів та студентів з особливими освітніми потребами. 
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При застосуванні інформаційних технологій у навчальному

процесі класичного університету необхідно враховувати наступні

аспекти: ступінь відповідності інформаційного і технологічного за�

безпечення посібника навчальній програмі з даного предмета;

індивідуальність навчальних завдань; інтенсивність використання

інноваційних методів навчання. переваг, які привносять інфор�

маційні комп'ютерні технології в процес навчання. Застосування

інформаційних технологій у навчальному процесі має багато пере�

ваг: велика гнучкість у виборі місця і часі навчання; навчальні і тре�

нувальні матеріали можуть легко поновлюватися; студенти, а не

викладачі, можуть управляти вибором навчального матеріалу;

здатність стежити за виконанням інструкцій особою, що навчаєть�

ся, запам'ятовувати її відповіді; можливість моделювання аналізу

середовища і ситуації взаємодії з тим, хто навчається; забезпечення

on�line зв'язку між студентом і віддаленим вчителем; привабливість

для сприйняття мультімедійного представлення інформації; мож�

ливість організації контролю за порядком і темпом подачі ма�

теріалу, навчальною активністю що навчається; забезпечення ефек�

ту симуляції складних процесів без ризику і з надзвичайно

низькими витратами; можливість настройки сервісу навчання і

тренінгу на осіб з різним рівнем здібностей та можливостей; мож�

ливість ефективної доставки для користувача широкого діапазону

тренувального матеріалу; доступ до розподілених банків інфор�

маційних ресурсів, навчальних і контролюючих матеріалів; мож�

ливість ефективного поширення накопиченого досвіду; пристосо�

ваність для реалізації моделі безперервної освіти; свобода в пошуці

і відборі матеріалу, співзвучного власним цілям і завданням навчан�

ня; забезпечення більшого контролю студентом за процесом нав�

чання;забезпечення ефекту групової співпраці, створення корис�

ного дискусійного середовища і ефективної спеціалізації учасників

віртуальних робочих груп.
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МОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ПРОГРАМА 
РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ

Ляшенко А. І., 
група КС'61, Інститут комп'ютерних технологій

Дана програма дозволяє диктувати комп'ютеру на російській  й

на англійскій для швидкого введення текстів у комп'ютер у будь�

якому редакторі під Windows.

Також за допомогою програми можна повністю контролювати

комп'ютер мовними командами. При невеликому тренуванні

комп'ютер здатний вводити тексти зі швидкістю від 600 до 1000

знаків у хвилину, що в кілька разів перевершує швидкість будь�якої

професійної друкарки.  При цьому у ваших текстах виключені ор�

фографічні помилки, що практично недосяжно при використанні

друкарки.

Перед першим використанням системи в деяких випадках (за�

лежно від типу русифікації Windows) потрібно зробити наступне

(тільки один раз після інсталяції): увійшовши в меню вибрати

опцію. Серед закладок, що з'явилися, вам потрібно вибрати нас�

тупні – (в обох рекомендуємо вибрати шрифт System, якщо він не

встановлений за замовчуванням) плюс  (вибрати шрифт MS Sans

Serif, також якщо він не встановлений за замовчуванням). Кегль

(розмір шрифту) найкраще виставити не нижче 14�го.

Рекомендуємо вставити мікрофон, курсор перемістити небага�

то вправо самої верхньої панелі, що дозволить домогтися кращої

якості розпізнавання (правда, на не дуже потужних комп'ютерах це

може істотно сповільнити роботу).

Після закінчення роботи із програмою вона завжди пропонує

вам зберегти бібліотеку вимов користувача. Якщо ви при дикту�

ванні допустили помилки, які були поправлені вами не голосом або

мишкою, а із клавіатури, – відмовтеся від запам'ятовування нап�

рикінці роботи. В іншому випадку, програма почне накопичувати

ваші помилки проголошення слів. Це стосується й випадків, коли

сторонні звуки (наприклад, телефон, чужа мова) викликали під час

вашої роботи появи на екрані величезної кількості випадкових слів.

Увага: команди складаються із двох і більше слів вимовляєте ра�

зом (наприклад, <новий документ>). Надалі для спрощення в зли�

тих командах будемо використати символ < _ >. <блокнот> – так
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іменується Notepad (виклик – командою <відкрити блокнот>).

<буду_диктувати> – щоб з режиму команд вам перейти в режим

диктування, досить сказати <буду диктувати>. (У меню з'явиться –

<Можете диктувати>). <режим_команд> – повернення в режим

команд. <прокинься> – активація мікрофона (у меню з'явиться –

<Весь в увазі>). <відпочивай> – переведення мікрофона в режим

очікування (у меню – Відпочиваю>).

НЕЙРОКОМПЮТЕРНИЙ ІНТЕРФЕЙС

Нечипорук Євген,
група: ПА'51м jekel@ukr.net
Науковий керівник: Забара С. С.

Останнім часом інтенсивно розробляється нова технологія ней�

роінтерфейса – система уловлювання електричних сигналів мозку,

або впровадження в кору головного мозку спеціальних сенсорів. Це

робить можливим отримувати сигнали роботи нейронів, контро�

люючих рух м'язів. Потім посилені і декодовані сигнали використо�

вуються для управління зовнішніми девайсами, або ж їх можна пе�

ретворити для відновлення функцій паралізованих кінцівок

людини. У цій технології беру участь різні науки, наприклад ней�

рохірургія, неврологія, інженерія та можливості комп'ютера.

Такі технології остаточно будуть доопрацьовані в найближчому

майбутньому. Однією з розробок є BrainGate Neural Interface

System, що виділяється своєю ефективністю. Вже зараз вона здатна

виділяти і перетворювати сигнали головного мозку.

Технологія являє собою бездротової електронний гаджет, який

передає сигнали кори головного мозку на спеціальний зовнішній

контролер. Інтерфейс складається з двох модулів – датчиків, що

передають дані про мозкової активності, і контролера, пов'язаного

з основним блоком, гнучким шлейфом. Датчики знаходяться під

черепом, в руховій зоні кори головного мозку. Контролер обробляє

дані і передає їх за допомогою бездротового зв'язку на зовнішній

контролер. Найважливішою частиною BrainGate є саме датчик,

впроваджуваний в кору головного мозку, і складається він з елект�

ронних датчиків типу електродів, підсилювачів сигналу надмалої

потужності і блоку аналогового мультиплексування. Вже зараз ця

новітня система дозволяє передавати і записувати нейросигналів
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по 16�ти окремих каналах. Потім Brain Gate конвертує аналоговий

сигнал в цифровий.

Найбільш складний елемент нової мікросистеми – це модуль

масиву датчиків і попереднього посилення \ мультиплексування

сигналу. Розробники створили процес інтеграції за допомогою

монтажу методом перевернутого кристала (висновками до підклад�

ки). Електронний чіп підсилювачів \ мультиплексорів прикріплю�

ється смолою, що містить срібло із зворотного підкладки боку ма�

сиву нейродатчіков. Як результат, розробники максимально

зменшили товщину конструкції. Така мінімалізація дозволила вче�

ним досягти якісного співвідношення сигнал \ шум через макси�

мального наближення початкових підсилювачів і датчиків нервової

активності.

Наступна частина системи – це інтерфейсний кабель, який

з'єднує подчерепной модуль датчиків і попередні підсилювачі з мо�

дулем передачі та обробки даних, що знаходяться на шкірі черепа.

Кабель запобігає розриви і порушення конструкції, від'єднання

електродних датчиків від кортикального шару мозку. Подібне може

статися як результат переміщення головного мозку в порожнині

черепа.

Всі комплектуючі розроблені із застосуванням дуже гнучкою

підстилки з полімерного каптона (поліамідної плівки і полиимида),

з внутрішнім шаром, ламінованим оксидом алюмінію. Це робиться

для підвищення міцності і надійності на вигин і розміщення мета�

левих провідників. Каптон як полімер відрізняється поліпшеною

гнучкістю і не схильний до поглинання вологи.

Потім під впроваджується під шкіру голови модулі відбувається

обробка даних і передача їх на зовнішній комп'ютер. Чіп контроле�

ра даної частини девайса був створений з використанням виробни�

чого сервісу MOSIS, з дотриманням стандартів 0,5�мкм техпроцесу.

У даному чіпі суміщені цифровий перетворювач, цифровий конт�

ролер малої потужності і інфрачервоний випромінювач, що пере�

дає цифровий потік даних через інфрачервоні імпульси прямо крізь

шкіру. IR�інтерфейс забезпечує бездротове підключення до

зовнішнього комп'ютера з метою контролю активності мозку і ви�

користання додаткових додатків, що поліпшують ефективність

всієї системи.

Важливим елементом впроваджуваних в кору півкуль мозку

пристроїв, звичайно, є система забезпечення енергією. Загальна
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кількість енергії, яка споживається комплексом BrainGate Neural

Interface, становить близько 12мкВт. Харчування також здійсню�

ється без використання проводів. Можливі кілька варіантів такої

схеми енергозабезпечення. Серед них конвертація інфрачервоного

вивчення за допомогою фотоелектричного перетворювача, пряме

наведення радіочастотної індукції та деякі інші.

Вже проводиться клінічне тестування BrainGate Neural Inter�

face. В результаті ймовірно використання даної системи для прове�

дення лікування хворих тетраплегией, які страждають м'язовою

дистрофією, бічний аміотрофічний склероз (хворобою Шарко),

ушкодженнями провідних шляхів спинного мозку, та інвалідам, які

втратили кінцівки. Зараз компанія BrainGate проводить відбір для

набору пацієнтів, добровільно тестуючих нову технологію. Клінічні

випробування почалися в травні 2009 року і продовжаться до груд�

ня 2015.

СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ3ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ
ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ ДОСТУПУ ДО ОСВІТИ 

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Патра С. М.,
студентка 5 курсу, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інституту філології та масових комунікацій 
Університету «Україна», E'mail: svetlana2481@gmail.com

Навички користування комп'ютером та можливостями Інтер�

нет�мережі нині – одна із суттєвих складових успіху та професійно�

го зростання людини в сучасному світі. Особливо цей чинник є

важливим для людей з інвалідністю, адже вони, як ніхто інший,

відчувають усю користь сучасних Інтернет�технологій, насамперед

у навчанні.

Стаючи студентом, людина з особливими потребами починає

вирішувати набагато більше різних завдань, адже в обов'язки сту�

дента входить ретельне вивчення навчального матеріалу, робота з

науковою літературою, підготовка та захист контрольних, курсових

та дипломних робіт тощо.

Так, Інтернет стає для студента не іграшкою, а незамінним

помічником у навчанні. Ми не говоримо про численні сайти, з яких
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можна «скачувати» реферати. Адже якісна підготовка до сесії пе�

редбачає самостійне написання рефератів. Мова йде про веб�сайти

та технології, що суттєво допомагають студентові у навчанні та еко�

номлять дорогоцінний час і кошти.

Серед таких сайтів можна виокремити електронні бібліотеки. За

певної неоднозначності, зокрема – через проблеми із захистом ав�

торських прав, такі сайти – безцінний помічник студента у нав�

чанні. Адже на них розміщено дуже багато книг, створених

спеціально для того, щоб їх можна було читати на моніторах зви�

чайних комп'ютерів.  До того ж, певні формати дозволяють бачити

книгу саме як книгу – з нумерацією сторінок, як у паперовому ви�

данні, анотацією, змістом. Це важливо, адже одна із обов'язкових

складових якісної контрольної роботи – посилання на джерела і

список використаної літератури. Цієї інформації немає в книгах

формату WORD чи TXT, адже вони не зберігають самі по собі роз�

ташування сторінок паперового варіанту. Для точного копіювання

паперової книги у зазначених форматах потрібно докласти надто

багато зусиль. Конвертація у DJVU чи PDF значно економить ці зу�

силля і час.

Електронна пошта. Користуючись цим найдавнішим засобом

Інтернет�зв'язку, студент може отримати поточні завдання, кон�

сультації, надіслати виконані письмові роботи, отримати та переда�

ти свіжу інформацію щодо кількості поточних завдань чи дати по�

чатку сесії тощо.

Соціальні мережі виконують ту ж функцію, що й електронна

пошта, тільки набагато швидше, адже є змога побачити співроз�

мовника он�лайн та задати певні запитання в режимі реального ча�

су. До того ж, Facebook та «Вконтакте» дозволяють користувачам

передавати файли багатьох популярних форматів, що теж надає не�

оціненну допомогу студенту з особливими потребами.

Інтернет�месенджери дуже допомагають студентам з особливи�

ми потребами. Адже  Skype надає можливість проводити відео кон�

ференції в режимі реального часу, що дає змогу студентові, хоч і

віртуально, але бути присутнім на зібраннях і лекціях.

Усе це добре. Однак і тут є певні проблеми. Найголовніша, на

нашу думку – стійке ігнорування провайдерами сільської місце�

вості. Розширюючи мережі покриття, провайдери додають у спис�

ки потенційних клієнтів великі, часом і маленькі міста, але не села.

А там теж живуть люди з інвалідністю студентського віку, які
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залишаються осторонь технологічного та інформаційного прогресу,

адже швидкість передавання даних через застарілі кабелі або у ме�

режах мобільного зв'язку часом не витримує ніякої критики. Мож�

ливо, цим і пояснюється мала кількість студентів з інвалідністю, що

живуть у селах.

Які висновки з цього випливають?
1. Інтернет допомагає людині використати право на освіту без

обмежень здоров'я.

2. Сайти для безкоштовного скачування файлів (бібліотеки)

та соціальні мережі, попри всю критику, що на них обрушується, –

надійні помічники сумлінного студента у навчанні.

3. Провайдерам варто все ж звернути увагу на село, адже це

збільшить кількість клієнтів та прибутки, а повна комп'ютеризація

та поліпшений доступ сільської місцевості до Інтернет�технологій

дозволить більшій кількості студентів з інвалідністю отримати дос�

туп до освіти та майбутньої роботи.

Інтернет�технології насправді – невичерпне багатство сучасної

України. Треба лише навчитися раціонально його використовувати.

ГІБРИДНИЙ ПОМІЧНИК КІНЦІВКАМ – 
Hybrid Assisted Limb – (ЕКЗОСКЕЛЕТ)

Руденко Олександра Миколаївна,
Інститут комп'ютерних технологій, група ПА'51м, flanki@ukr.net
Науковий керівник: Забара С. С.

Незвичні випробування затіяв Йошиюкі Санкай (Yoshiyuki

Sankai) – професор Університету Цукуби (Tsukuba University), який

створив роботизований костюм (robo�suit) під назвою Hybrid

Assisted Limb (HAL) – дослівно: гібридний помічник кінцівкам.

Подібні конструкції називаються ще екзоскелет, розробляють для

посилення людських скелетів і немічних м'язів. Вони дозволяють

піднімати великі тяжкості і рухатися паралізованим.

Професор має намір оснастити однією зі своїх конструкцій па�

ралізованого земляка, 49�річного Сейджі Учіда (Seiji Uchida), який

ось уже 28 років прикутий до інвалідного крісла. Той одягне на се�

бе HAL професора і за його сприяння підніметься на гору Святого

Михайла у Франції (Нормандія).
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Принцип дії вже створених і перспективних екзоскелетів приб�

лизно однаковий. Особливі датчики вловлюють біосигнали –

своєрідні команди мозку здійснити ті чи інші рухи. Система

управління їх сприймає і приводить в дію електроніку з механіку.

І вже важелі роблять ті рухи, які збирався зробити чоловік.

А оскільки елементи екзоскелета кріпляться до кінцівок, то руха�

ються і кінцівки. Привід, за допомогою електромоторів і гідрав�

ліки. Живлення – від акумуляторів.

Паралізований японець піде в гору з конструкцією, яка рухає

лише нижню частину тіла. Але у професора є розробки екзоскелетів

і для всіх чотирьох кінцівок. У таких роботизованих костюмах здо�

рова людина стає в 10 разів сильнішою.

Йошиюкі Санкай затіяв, звичайно, PR�акцію, покликану при�

вернути увагу до розробки, яку він збирається запустити в промис�

лове виробництво. А потім, природно, продавати. Тим не менш він

і його колеги з інших японських університетів, зайняті подібним

конструюванням, демонструють успіхи технічного прогресу. І все�

ляють надію в інвалідів, у яких з'являється реальна можливість

встати з інвалідних крісел. І почекати поки медики знайдуть спосо�

би відновити пошкоджені нерви і повернути природну здатність ру�

хатися.

Поки екзоскелети дуже дорогі. Але можуть подешевшати в про�

цесі масового виробництва і конкуренції.

Штани�самоходи. Досить простий і компактний екзоскелет для

нижньої частини тіла створила і автокомпанія Хонда. Він, правда,

не для паралізованих, а для немічних. Ці кібернетичні штани доз�

воляють ходити. У тому числі і по сходах. Кріпляться поверх влас�

них ніг.

Щоб скористатися штанами, треба взути спеціальні черевики

(входять в комплект), підігнати сідло, схоже на велосипедне. І йти.

Комп'ютер проаналізує ходу, а електромотори почнуть, згідно їй,

переставляти штани. В такт своїм. При цьому власні ноги будуть

розвантажені.

Головним чином кібернетичні штани призначені для людей по�

хилого віку, які ледь можуть пересуватися без сторонньої допомоги.

Або для реабілітації пацієнтів, які перенесли інсульт. Або серйозні

травми, наприклад, хребта.

«Хонда» ж збирається оснастити додатковими ногами робочих

складального конвеєра свого автомобільного заводу. Передбачається,
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що після зміни у них не будуть гудіти від втоми власні ноги. Особ�

ливе полегшення очікується у тих, хто змушений працювати напів

присідаючи – штани дозволять приймати такі пози практично без

напруги.

Segway для інвалідів. Команда японських інженерів і дизайнерів

порахувала несправедливим, що обладнання та допоміжні інстру�

менти для людей з обмеженими можливостями зазвичай вигляда�

ють не дуже привабливо. Тому на світ з'явився проект WHILL, це

інвалідний візок з божевільним футуристичним дизайном, це май�

же електромобіль, який дозволяє людині пересуватися значно

швидше, ніж на звичайному візку.

Подібність тут в тому, що для набору швидкості пасажиру

потрібно нахилити керуючу секцію вперед або відхилити її назад,

щоб загальмувати.

Вбудовані акумулятори заряджаються за дві години, їх ресурсу

вистачає на 30 км шляху при максимальній швидкості в 20 км/ч.

В даний час японський проект WHILL залучає добровольців для

польових випробувань та інформації про всі що виникають у про�

цесі експлуатації проблемах. Про вартість і виході коляски в про�

даж поки нічого не повідомляється.

ЕЛЕКТРОННА ТРОСТИНА ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ

Садовніков В. С.,
VI курс, група КМ'61/11м, спеціальність 
«Комп'ютерний еколого'економічний моніторинг»
Науковий керівник: Зеленський К.Х., к. т. н, доц. 

Інженери Національного центру наукових досліджень у Парижі

розробили свого роду електронну тростину для сліпих. Цей прилад

звуковими сигналами повідомляє корістувачеві про перепони на

його шляху. Низько�рівний тон означає стіну прямо по курсу, пере�

ривчасті високі звуки, що виникають при погойдуванні приладу,

вказують на наявність стовпів перед стіною. 

Фізик Рене Фарсі (Pen Farcy) пояснює: «Ми стоїмо перед

стіною, розташованої в 5�6 метрах від нас. Прилад вімірює цю

відстань за допомогою лазерного променя перетворюючи у звуко�

вий сигнал певної частоти. Чим ближче я підходжу до стіни, тим

вище стає звук. Коли до перешкоди лишається 30 сантиметрів, звук
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переростає в сигнал тривоги. Електронна тростина – власне кажу�

чи, ніяка не тростина. Це невеликий циліндр розміром з товсту

кулькову ручку. Прилад важить 200 грамів, легко поміщається в ки�

шені і обладнаий мініатюрними навушниками. Всередині ціліндра,

крім оптичної системи з безліччю лінз, змонтовані мініатюрні дат�

чики і приймачі лазерного та інфрачервоного випромінювання.

Прилад живиться від двох батарей напругою в 1,5 вольта. Рене

Фарсі говорить: «Наявність інфрачервоного датчика дозволяє

користувачу приладу отримувати загальні уявлення про оточуючі

його перешкоди, розташовані у деякій віддаленності. Наша елект�

ронна тростина перетворює цю інформацію в постукування, покла�

цування, потріскування. 

Приблизно так само сприймає все навколишнє і зрячий: краєм

ока, тобто бічним зором, він фіксує лише розмиті  предмети. Щоб

дізнатися, що ж це за предмет, він повинен направити на нього пог�

ляд. Сліпий ходить практично так само, тільки замість того, щоб

подивитись, направляє на перешкоду наш «телетакт». 

Обмацавши перешкоду лазерним променем, електронна трос�

тина генерує звуки, що дають сліпому додаткову інформацію про

форму предмета. Тобто в нашому приладі поєднуються одразу дві

технології, що доповнюють одна одну.

Звуки генерує розташований усередіні «телетакта» спеціальний

мікрочіп. На сьогоднішній день Рене Фарсі запрограмував 32

різних акустичних сигнали. Щоб перетворити їх у зображення,

потрібно чималий досвід, який дається лише багатомісячними тре�

нуваннями. А ті, хто страждає приглухуватістю, може отримувати

інформацію у вігляді механічніх сигналів, тобто вібрації різної час�

тоти, яка подається на великий палець руки користувача. Рене

Фарсі говорить: Щоб повною мірою скористатися перевагами

електронної тростини, сліпий повинен добре володіти звичайною

тростиною. Тим більше що без неї йому все одне не обійтися – во�

на необхідна, щоб обмацувати дорогу. Але «телетакт» дозволяє от�

римувати уявлення про всі перешкоди в радіусі до 15 метрів. Це

вперше надає сліпому повну автономію. Тепер він може, скажімо,

один відправлятися в супермаркет – раніше це було майже немож�

ливо. Точно так само сліпий може тепер завдяки лазеру йти слідом

за іншою людиною, зберігаючи дистанцію в 2�3 метрах і не привер�

таючи до себе увагу. Навіть в натовпі поведінка сліпого, озброєного

«телетактом», майже не відрізнятиметься від поведінки зрячого: і

ті, і інші змушені пристосовуватися до руху натовпу.
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Електронна начинка представлена, головним чином, ультразву�

ковими сенсорами, які здатні виявляти перешкоди в діапазоні 25

градусів в горизонтальному напрямі і 50 градусів по вертикалі.

Більш того, чутливість сенсора дозволяє йому виявляти об'єкти

розміром 3 см на відстані до 2 метрів. Про наявність перешкод

пристрій повідомляє власника за допомогою вібросигналу. Але, що

найцікавіше, ця тростина може навіть розпізнавати кольори до 10

відтінків яскравості і оповіщати про них голосом.

Рене Фарсі створював свій «телетакт» в тісній співпраці з тими,

кому він, власне, і призначенний. Сьогодні вчений завершує роз�

робку ще одного покоління. Вдосконалений «телетакт» повинен

мати здатність відрізняти темне від світле.

ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СИСТЕМ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Щербина О. А., 
Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна», oscherbyna@i.ua

Розвиток інклюзивної освіти, що базується на інформаційно�

комунікаційних технологіях (ІКТ), потребує залучення великої

кількості викладачів. У їх числі чимало і тих, хто є хорошим

фахівцем у своїй предметній галузі, має бажання долучитися до цієї

благородної справи, однак не володіє на достатньому рівні не�

обхідними ІКТ та не має досвіду викладання у віртуальному середо�

вищі. Особливо це стосується викладачів старшого віку. 

Вирішення цієї проблеми вимагає, з одного боку, підвищення

кваліфікації викладачів у сфері використання ІКТ, а з іншого – ви�

бору саме таких ІКТ, які були б не лише ефективними і сучасними

(зокрема придатними для використання усіх доступних нині

технічних засобів: комп'ютерів, планшетів, смартфонів тощо), а й

максимально простими і зручними у використанні, як для названих

вище категорій викладачів, так і для студентів – людей з особливи�

ми потребами.

Як показує практика, переважна більшість створених нашими

викладачами навчальних матеріалів, зараз існує у вигляді файлів у

форматах документів Microsoft Office. У зв'язку з цим виникає
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проблема: як у найпростіший спосіб і з найменшими затратами ви�

користати ці матеріали при створенні електронних навчальних ре�

сурсів для систем дистанційного навчання?

В університеті «Україна» перший досвід вирішення цієї пробле�

ми пов'язаний з використання системи дистанційного навчання

NeoCAD. Навчальний курс у цій системі фактично являв собою на�

лежним чином структуроване сховище файлів саме цих форматів,

причому викладачі займалися лише створенням і оновленням

файлів, а їх розміщення у системі потребувало залучення від�

повідних фахівців, що є недоліком такої системи. Ще одним її

недоліком є саме використання файлів Microsoft Office, бо це пот�

ребує встановлення небезкоштовного програмного забезпечення і

спричиняє додаткові незручності, зокрема пов'язані з затратами ча�

су на завантаження файлів та їх відкриття у відповідних програмах.

Ці недоліки були нами подолані при переході до системи уп�

равління навчанням Moodle, де викладачі одержали змогу са�

мостійно розміщувати на сайті навчальні ресурси та оперативно їх

оновлювати. Зокрема розміщення на сайті документів Word, збере�

жених у форматі HTML, дає змогу студентам швидко переглядати

їх безпосередньо у браузері, не встановлюючи на своїх комп'ютерах

жодного додаткового (тим більше платного) програмного забезпе�

чення. Однак, для багатьох викладачів ця процедура залишалась

надто складною і трудомісткою. Саме для них фахівцями Українсь�

кого інституту інформаційних технологій в освіті була розроблена

програма Uploader, яка дозволяє перетворити файл Word на ресурс

типу веб�сторінка, який не лише студент може переглядати, а й

викладач редагувати безпосередньо у браузері.

Зараз, у зв'язку зі створенням в університеті «Україна» нових

платформ Інтернет�підтримки навчального процесу на базі новіт�

ньої системи управління навчанням Moodle 2, виникла потреба пе�

реглянути технології створення електронних навчальних ресурсів із

врахуванням можливостей використання хмарних Інтернет�

сервісів. Виконані нами дослідження приводять до висновку, що

найбільш зручною і ефективною технологією є завантаження

файлів Microsoft Office на Інтернет�сервіс Документи Google з їх

перетворенням до внутрішнього формату цього сервісу та створен�

ня на них посилань у курсах Moodle.

На додачу до розглянутих вище, основними перевагами такої

технології є: можливість редагувати у браузері не тільки документи

Word, а й Excel, PowerPoint та ін., що дозволяє взагалі відмовитись
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від використання платного Microsoft Office; економія місця на сайті

Moodle і можливість використання єдиного документа у різних

курсах і на різних сайтах; можливість спільної роботи над докумен�

тами, відновлення їх попередніх версій тощо; використання значно

кращого ніж у Moodle 1 і 2 редактора Документів Google, а також

інших корисних можливостей цього та інших хмарних сервісів.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ДЛЯ СЛІПИХ ЛЮДЕЙ 

(мобільний зв'язок та електронні поводирі)

Юрченко Б. М.,
студент 6'го курсу, група КМ'51/11М

Вищий рівень реабілітації людей з обмеженими можливостя�

ми – це затребуваність їх в суспільстві. При цьому найбільш значу�

щою така затребуваність буде в суспільстві людей з обмеженими

можливостями.

Далі розглянуті деякі сучасні інформаційні технології, які доз�

воляють підвищити рівень соціальної затребуваності людей з обме�

женими можливостями.

Мобільні пристрої.
У липні 2006 року мобільний телефон «Touch Messenger» від

Samsung, розрахований на людей зі слабким зором, виграв золоту

медаль на виставці IDEA (Industrial Design Excellence Awards). Теле�

фон розділений на дві функціональні частини: поле для набору

повідомлення з 12�ма кнопками, які дозволяють використовувати

шрифт Брайля, та активний екран для зчитування повідомлення.

У лютому 2008 року індійський конгломерат Spice представив

ультрадешевий телефон без екрану «People's Phone» вартістю мен�

ше $ 20. Таку ж ціну має і варіант для сліпих «Braille Phone», на

кнопки якого нанесений шрифт Брайля.

На сьогодні пристрій DrawBraille Mobile Phone компанії Yanko

Design реалізує одну з найбільш привабливих концепцій, спрямо�

ваних на створення зручних у використанні мобільних телефонів

для сліпих людей (лив. малюнок).

Електронні поводирі.
Сенсорний замісний пристрій (СЗП) становить собою набір

неімплантованих датчиків, які дозволяють сліпій людині підвищи�
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ти якість свого життя. СЗУ повідомляє

людині за допомогою стереонавуш�

ників візуальну інформацію, яка пот�

рапляє в поле зору його мікровідеока�

мери. Зображення з відеокамери

конвертується в звуковий ландшафт за

допомогою невеликого переносного

комп'ютера або смартфона.

Ефективність цього пристрою дос�

ліджувалась в лабораторії д�ра Аміра

Амеді з Центру Едмонда і Лілі Зафра з

вивчення головного мозку (Ізраїль).

Користувачам, які пройшли інтенсив�

ний курс навчання з використання ць�

ого пристрою, вдається застосовувати його для ідентифікації склад�

них повсякденних об'єктів, виявлення людей, «зчитування» їх поз і

навіть читання букв чи слів звичайного шрифту.

Інший проект передбачає встановлення на голові незрячої лю�

дини веб�камери, інформація з якої передається з використанням

Wi�Fi або широкосмугових мобільних мереж передачі даних на

комп'ютер людини з обмеженими можливостями по руху. Ця друга

людина з використанням тієї ж інформаційної мережі передає нез�

рячій людині вказівки про те, куди треба рухатися і, таким чином,

стає його віддаленим поводирем.

Дві людини з різними обмеженими можливостями стають

взаємно затребуваними, вони доповнють одне одного і підвищую�

ють якість свого життя.

Розробляються також супутникові електронні поводирі.

Розробники з Національної іспанської організації сліпих

(ONCE) спільно з фахівцями компанії GMV Sistemas створили

пристрій під назвою «Тормес». Це портативний комп'ютер з

клавіатурою Брайля та система супутникової навігації, яка дає усні

команди.

Європейське космічне агентство (ESA) зацікавилося проектом

«Тормес», та, враховуючи той факт, що система GPS не досить точ�

но визначає місце розташування об'єкта (від 15 до 20 метрів), за�

пропонувало новий інструмент – EGNOS (European Geostationary

Navigation Overlay Service), який забезпечує 2�во метрову точність

навігації.



СЕКЦІЯ VІІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

ТА РІВНОГО ДОСТУПУ ДО

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЕРГОНОМІКА В МЕБЛЯХ 
ДЛЯ ФІЗИЧНО ОБМЕЖЕНИХ ОСІБ

О. І. Антонюк, О. Р. Горбик,
Кафедра дизайну, інженерно'технологічний інститут 
Університет «Україна»

У сучасному дизайні склалися визначені ергономічні вимоги і

нормативи. Так, ми знаємо з меблевого конструювання, що висота

робочої площини письмового столу – 750 мм, сидіння стільця або

табуретки – 450 мм, крісла для відпочинку – 350 мм. Незважаючи

на зміни художніх стилів і напрямів, щонесуть з собою свої особ�

ливі форми, деталі, матеріали і конструкції, ці параметри, витіка�

ючі з стабільних на протязі століть фізичних розмірів людини,

залишаються практично незмінними.

Розробки в області ергономіки привели до створення спеціа�

лізованих меблів, призначених для певних функціональних про�

цесів. До таких можна віднести знайоме нам всім з дитинства сто�

матологічне крісло. Його конструкція, з одного боку, продиктована

умовами організації процессу лікування зубів, з іншого – зручністю

участі в цьому процесі пацієнта (форма підголовника, кут нахилу

спинки, фіксована підставка для ніг). Яскравим прикладом може

служити також розроблене ергономістами «анатомічне крісло»,

вживане в спортивних автомобілях. Його конструкція до дрібниць

враховує особливості будови людського тіла. У кріслі можна не

втомлюватися тривалий час – залежно від ситуації воно може

змінювати свою форму. У кріслі�катапульті військового винищува�

ча поряд із зручністю керування літаком вирішується завдання без�

пеки пілота в екстремальній ситуації. Прикметою нашого часу ста�

ли такі додаткові зручності, що з'явилися, в робочих меблях, як
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можливість зміни висоти сидіння і спинки крісла, обертання і пе�

ресування крісла по офісу.

Багатообразні складові, з яких складається дизайнерське проек�

тування. В його витоках лежать уявлення про наочне середовище і

особливості його сприйняття. Зовнішні якості окремого предмету,

якими б досконалими естетичними властивостями вони не во�

лоділи, недостатні для створення гармонійного навколишнього се�

редовища. У ньому мають бути не лише предмети, що поєднуються

між собою, але і облік закономірностей простору [ 1 ], і розуміння

життя предметів в просторі. Сучасний дизайн ламає звичні нам

рамки проектування окремих предметів. Його об'єктом стає прос�

тір – салон автомобіля, батискафа, космічного корабля. І провідну

роль тут грає ергономіка, що дозволяє раціонально і комфортно ор�

ганізувати людині довкілля, з урахуванням специфічних потреб

фізично обмежених персон.

До мало мобільних групп населення (ММГН) відносяться:

інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки,

люди похилого віку,  з малими дітьми, дитячими колясками тощо.

Прямуючи у європейське співтовариство, наша країна проводить

у відповідність законодавства і нормування до рівня розвинутих

держав, особливо які стосуються створення оптимальних ерго�

номічних умов для ММГН. При дизайнерському проектуванні

інтер'єрів об'єктів пристосованих для людей з фізичними недоліка�

ми ергономічні параметри у т. ч. меблів змінюються у відповідності

до їх категорії, наприклад, нормативи різняться для осіб з вадами

зору, мови і слуху, опорно�рухового апарату, загального захворю�

вання  і т. п. [ 2 ].
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НАПРЯМ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ3ДИЗАЙНЕРІВ 
З ОБМЕЖЕННИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ОСНОВНИМ

КУРСАМ ЖИВОПИСУ
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Кафедра дизайну, Інженерно'технологічий інститут, 
Університет «Україна»

Навчання живопису у Відкритому міжнародному університеті

розвитку людини «Україна» (ВМУРОЛ) на кафедрі дизайну надає

засади професійної грамотності й майстерності, формує світогляд

художника. 

Всі барви природи, розсіяне освітлення, яке дає не чітку

світлотінь, передання середовища – все це ставить перед студентом

ряд завдань живописного порядку, вирішення яких відбувається за

допомогою тону.

Якщо ми візьмемо, наприклад, жовтий та синій кольори, які

знаходяться в однакових умовах освітлення, вони будуть здаватися:

один світлим, другий темним. Рожевий буде здаватися світлішим

ніж ліловий, коричневий – темнішим за голубий і так далі.

За допомогою різних градацій світлого і темного можна давати

деяку кольорову характеристику стосовно одягу, кольору обличчя,

волосся, очей, тощо.

Визначивши на полотні основні плями світла і тіні, художник

повинен помістити між ними необхідну гамму відтінків у правиль�

ному співпідпорядкуванні.

Перед тим, як почати рисувати, необхідно вирішити питання

про точку зору, глибину зображуваного простору, розміщення

в цьому просторі фігур та предметів, які входять в композицію.

Вміння мисленно, в уяві розділити видимий простір на плани

допомогає побудувати, організувати зображуваний простір.  Про�

фесійний художник усвідомлює предмет свого зображення, відки�

даючи при цьому більшість непотрібних дрібниць. Він намагається

відобразити на полотні саму суть 

зображуваного предмету. Важливу роль у зоровому сприйняті

предмета грає навколишнє його середовище, наприклад: сонячний

день, сумерки, час дня, пора року. В силу фізичних властивостей

нашого зору об'єм предметів, розташованих на різному віддаленні

від ока, сприймається по�різному: на невеликій відстані більш
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чітко, по мірі віддалення предмети здаються більш плоскими, а на

задньому плані здаються нам силуетами. Це явище необхідно вра�

ховувати художникам, що зображують на картинах глибокі просто�

рові плани.

В навчальному курсі живопису головне – навчально�пізнаваль�

ний процес. Учбовий живопис ведеться на основі вивчення та

набуття необхідних знань і навиків. Творчий живопис ведеться на

основі вже отриманих знань і навиків з метою створення нового

і оригінального твору мистецтва. 

Живопис – це одне із найцікавіших засобів художнього зобра�

ження – зображення барв та форм навколишнього світу. Теорія і

практика образотворчого мистецтва пропонують постійно удоско�

налюючу методику оволодіння професійними навичками: поглиб�

лене вивчення натури, засвоєння технік живопису, підвищення

художньої цінності навчальних робіт. Таким чином, навчання

живопису обумовлює пізнання реальної дійсності, шляхів та зако�

номірностей її відображення в живопису, усвідомлення взаємо�

зв'язку учбово�аналітичних і творчих завдань зображення. 

Якщо вивчення пластичної форми в рисунку надає добуткам

художника найбільшу життєвість і виразність, то розуміння тону

вводить його в техніку живопису. Відчуваючи світлотньові відноси�

ни, він з більшою легкістю знайде потрібну силу кольору. Також

вивчаючи творчість видатних майстрів суденти набувають знань та

навичок у тональному та кольоровому вирішенні, композиційній

побудові власного живописного твору. 

Зображувальне мистецтво бере свій початок у житті і відтворює

це життя, повне руху, мінливості, різноманітності. Тому можна

з впевненістю сказати, що перше без чого не може утворитися твір

мистецтва, це живе сприйняття того, що рисується і звичайно

розуміння його.

Розуміння та володіння цими особливостями, поглиблене

вивчення техніки живопису, допомагають студентам з обмеженни�

ми можливостями набути професійної грамотності й майстерності

в живопису. 
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ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
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Ю. А. Бодрова, О. Р. Горбик, Н. М. Лис
кафедра дизайну, інженерно'технологічний інститут 
Університет «Україна»

Маломобільні групи населення (МГН) – люди, які відчувають

труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, не�

обхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До мало

мобільних група населення тут віднесені інваліди, люди з тимчасо�

вим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого віку, люди

з дитячими колясками і т.п.

Тісний зв'язок між житловими умовами і станом здоров'я є дав�

но відомим фактом. Доведено, що смертність серед мешканців

щільнонаселених квартир в 1,5�2 раза вища, ніж у людей, які про�

живають у просторих приміщеннях. Найбільш типовою хворобою

тісних квартир є легеневий туберкульоз. Надзвичайно легко мо�

жуть розповсюджуватись і такі інфекції, як грип, кір, скарлатина,

дифтерія, кашлюк, вітряна віспа.

Повноцінне в гігієнічному відношенні житло повинно бути

достатньо просторим, сухим, мати сприятливий мікроклімат, чисте

повітря, важливо, щоб у нього потрапляло сонячне світло, 2,5 год.

безперервної інсоаляції.[1]У висотних житлових будинках більше

9 поверхів з кожним поверхом погіршуються фізичні властивості й

хімічний склад повітря.Дослідження багатьох учених�гігієністів

свідчать про те, що чим більше в одній кімнаті проживає людей,

тим більша їхня захворюваність.При оцінці мікрокліматичних умов

житла основне значення має його температурний режим, відносна

вологість повітря, швидкість руху повітря [2].

Для гігієнічної оцінки повітря, крім хімічного складу, має зна�

чення й іонний склад повітря. Чим чистіше повітря, тим більше во�

но містить легких електровід'ємних іонів. Експериментально

підтверджено негативну дію деіонізованого повітря. У людей з'яв�

ляються сонливість, головний біль, підвищується артеріальний

тиск, збільшується кількість недоокислених продуктів у сечі. Для

поліпшення якості повітря його збагачують легкими іонами до

рівня 4000�5000 в 1 см3.
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Табл. 1 
Оптимальні та допустимі норми температури, відносної  вологості і

швидкості руху повітря в житлових приміщеннях

Дизайнери, що проектують інтер'єри житлових приміщень по�

винні досконало знати державні нормативні вимоги щодо створен�

ня оптимальних санітарно�гігієнічних умов у помешканнях і у

співпраці з інженерами�технологами, фахівцями з опалення та вен�

тиляції та ін., неухильно дотримуватися їх у проектах житлових бу�

динків та їх інтер'єрів.

Література
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ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ЕТНІЧНОГО 
ТА СУЧАСНОГО В ДИЗАЙН3ПРОЕКТАХ

ІНТЕР'ЄРІВ ПРИСТОСОВАНИХ 
ДО МАЛО МОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Вінтоняк Н. М., Гук Л. Й.,
кафедра дизайну, Інженерно'технологічний інститут
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

«Етнічний ренесанс – це спроби віднайти й зберегти своє 

етнічне минуле і водночас трансформувати його у дещо сучасне, 

побудувати новий тип життя на стародавніх підвалинах, 

створити нову людину, сформувати нове суспільство через відродження

старої етнічної ідентичності та зберегти кільця у ланцюгу поколінь».

Ентоні Сміт

Інтер'єр може серйозно впливати на психіку людини. Невдалий

дизайн може призвести до нервових розладів, і навпаки вдало

підібрані меблі піднімають настрій та покращують самопочуття.

А також при створенні дизайн�проектів необхідно враховувати і

потреби мало мобільних груп населення. Наявність великої кіль�

кості осіб цієї категорії в Україні зумовлює необхідність спеціальних

архітектурно�просторових вирішень. Особливо це актуально для

інвалідів з ураженням опорно�рухової функції, оскільки при проек�

туванні житлового середовища для них, поруч зі специфікою спосо�

бу життя, необхідно враховувати розміри крісел�візків та інших

пристроїв, які використовуються інвалідами для пересування.

Етнічний стиль передбачає гармонію в поєднанні всіх матеріа�

лів, меблів і квітів, які характерні для певної країни або культури.

Саме завдяки гармонії створюється унікальна атмосфера затишку.

Тут не підходить просте нагромадження квартири етнічними меб�

лями і речами. Потрібно стежити за тим, щоб кожна з них гар�

моніювала як одна з одною, так і з загальною атмосферою певного

інтер'єру.

Можна знайти ідеальне сполучення різних стилів навіть у прос�

торі однієї кімнати. Це може знадобитися, наприклад, якщо людині

по душі сучасний стиль хай�тек, але в той же час вона не в змозі

розстатися з різьбленим бабусиним комодом з дуба. Головне – пра�

вильно організувати простір навколо комода, тобто зробити так,
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щоб він не виглядав стороннім предметом, а ще краще – вигідно

підкреслити загальну ідею рішення кімнати. Крім того, змішання

стилів стає необхідністю, якщо в квартирі проживає родина з кіль�

кох людей, що належать до різних поколінь. У кожного з них свої

смаки, і при цьому кожний повинен мати в квартирі куточок, де б

він почував себе максимально затишно.

Однією з чудових особливостей інтер'єру є те, що для передачі

відповідної енергетики досить правильно підібрати матеріали, фор�

ми, колірну гамму, предмети меблів і інші елементи декору. Але при

цьому необхідно враховувати, щоб речі не стали перешкодою для

мало мобільних осіб. Зайвий декор, конструкційні зміни, перепла�

нування, повного переобладнання приміщення можуть значно уск�

ладнити їм життя.

Мінімальна площа загальної кімнати, яка дозволяє розмістити

необхідні меблі і маневрувати у кріслі�візку коливається від 22 м2 до

28�30 м2. Необхідно враховувати, що важливою умовою при розта�

шуванні меблів є передбачення можливості повороту крісла�візка

на 360° С.

І лише після цього можна з упевненістю говорити, що інтер'єр,

який би він не був в результаті буде по справжньому комфортним і

зручним, не залежно від того чи живуть у ньому звичайні здорові

люди, або люди, які змушені пересуватися за допомогою інвалідної

коляски. Адже саме такими, здавалося б дрібницями, можна знач�

но полегшити їхній побут, і оточити повсякденне життя увагою і

турботою.

Література
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О. Р. Горбик, Д. Ю. Дерегуз, Г. К. Мовчан,
кафедра дизайну, Інженерно'технологічний інститут
Університет «Україна»

Планування садибних ділянок пов’язане із загальною функ�

ціональною схемою садибного житла – функціональні зони на

ділянках мають бути пов’язані з відповідними зонами помешкання.

Крім площі, що займає власне житловий будинок, на території са�

диби виділяють такі функціональні зони:

• вхідна зона;

• зони відпочинку (дитяча та для дорослих);

• господарська зона;

• побутова зона;

• зона декоративного (плодового) саду;

• зона городу.

На ділянках мешканок  площі можливі лише обмежені побутові

процеси, а головне призначення садибної ділянки – розширення в

літній період загальносімейної зони. 

Проектуючи житлове середовище та його оточення для мало

мобільних груп населення, нам необхідно точно знати, для якої

групи або груп потрібно зробити зручним це середовище та масш�

таби проведення відповідних заходів, оскільки не при всіх видах

фізичних порушень виникає така потреба.

При вирішенні слід передбачати у місцях переходу через вули�

цю, висота бортових каменів тротуару не повинна  перевищувати

40мм і бути не меншою, ніж 25 мм, слід також передбачувати підйо�

ми пандусами.

Тому при проектуванні треба враховувати всі норми та стандар�

ти, які при проектуванні житлових котеджів для мало мобільних

груп населення забезпечать їм простоту та легкість пересування.

Використана література

1. Данчак І.О. , Лінда С.М. Пристосування житлового середовища для

потреб людей з обмеж. фіз. можл.. –  Л.: Львівська політехніка, 2002. – 127 с.

2. Король В.П. Архітектурне проектування житла. – К.: – Фенікс, 2000.

– 206 с.
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ВРАХУВАННЯ ПОТРЕБ МАЛОМОБІЛЬНИХ ОСІБ
ПРИ ДИЗАЙНЕРСЬКОМУ ПРОЕКТУВАННІ 

МАЛОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

О. Р. Горбик, М. І. Кутна,
Кафедра дизайну, Інженерно'технологічний інститут 

Університет «Україна»

Малоповерхові житлові будинки, у т. ч. одноповерхові, в усі

часи історичного розвитку людства, були і залишаються основним,

найбільш поширеним типом помешкання. Переваги у комфорт�

ності, що визначаються наближенням до землі, земельної ділянки

незначними вертикальними комунікаціями, застосуванням тра�

диційних і надсучасних будівельних матеріалів, економічність,

простота і висока надійність конструктивних вирішень, швидкість

спорудження, надзвичайна гуманність і людяність формуємого

середовища малоповерхової забудови, все це дозволяє прогнозува�

ти широке розповсюдження такого типу життя і у майбутньому,

порівняно з будівлями середньої висотної і надвисотної категорій.

На цей час, малоповерхові житлові будинки складають не мен�

ше 70% вітчизняного житлового фонду. Найбільш відповідають

новітнім тенденціям системи рівномірного розселення по території

у наближених до природи осередках малоповерхової житлової забу�

дови. Саме в таких умовах помешкань, сучасна перевантажена пра�

цею та інформацією людина зможе знайти справжній відпочинок

посеред чудового природного оточення, поблизу полів, лісів, во�

дойм, гір, тощо.

Сучасне проектування, у т. ч. архітектурне і дизайнерське, прос�

то неможливе без вивчення і застосування на практиці затвердже�

них державними органами будівельних нормативів.

Типи квартир  за кількістю житлових кімнат і їхньої площі у ба�

гатоповерхових житлових будинках ІІ категорії слід приймати по

табл. 1.
Кількість житлових кімнат

1 2 3 4 3

Нижня і

верхня 

межа площі

квартир, м2

30�40 48�58 60�70 74�85 92�98
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Примітка 1. Площі квартир дано без урахування площі літніх

приміщень.

Примітка 2. Площі квартир одноквартирних і зблокованих бу�

динків можуть бути збільшені на 5%.

Примітка 3. З метою уніфікації конструктивно�планувальних

рішень багатоквартирних будинків допускається збільшувати пло�

щу окремих типів квартир на 5%.

Одно� двокімнатні квартири для осіб похилого віку повинні ма�

ти загальну площу, не менше зазначеної в таблиці 1 і з можливим

збільшенням на 5%. Площа квартир для сімей з інвалідами повин�

на бути збільшена на 10�12 м2 проти показників, зазначених у таб�

лиці 1.

У будинках із квартирами для осіб похилого віку та інвалідів, у

коридорах, при вході до будинку, підході до ліфта та сміттєпроводу

не повинно бути сходів і порогів. У цих випадках слід передбачати

пандуси шириною не менше 1,2 м з уклоном не більше 1:20 або

підйомники. Ширина поза квартирних коридорні має бути не мен�

ше 1,8 м, дверей – не менше 0,9 м. При входах до будинку слід пе�

редбачати тамбури глибиною не менше 1,5 м.

У квартирах для осіб похилого віку та інвалідів влаштування

лоджій або балконів обов'язкове. Їх ширина для інвалідів повинна

бути не меншою 1,5 м.

У квартирах для сімей з інвалідами�колясочниками ширина

підсобних приміщень повинна бути не менше: кухні – 2,3 м при од�

нобічному і 2,9 м при двобічному або кутовому розміщенні обладнан�

ня; передпокою – 1,6 м (з можливістю зберігання крісла коляски);

внутрішньоквартирних коридорів – 1,5 м; розміри у плані ванної

кімнати або суміщеного санвузла – 2,3 м х 2,3 м, вбиральні з умиваль�

ником – 1,6 м х 2,2 м; вбиральні без умивальника – 1,2 м х 1,6 м [1].

При дизайнерському проектуванні котеджів для мало мобіль�

них груп населення слід користуватися нещодавно виданими Дер�

жавними будівельними нормами України [2].

Використана література

1. Горбик О.Р. Збірник державних будівельних норм України щодо

архітектурного та дизайнерського проектування малоповерхових житло�

вих будинків та їх інтер'єрів: нав.�метод. посіб./ уклад. Горбик О.Р., Ло�

мовський А.І. – К.: Університет «Україна», 2011. – 224 с.

2. Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення.

ДБК В.2.2 – 17.2006. – К: Мінрегіонбуд України, 2007. – 21 с.
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ДО МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОМУ
ПРОЄКТУВАННЮ СТУДЕНТІВ3ДИЗАЙНЕРІВ 

В ІНТЕГРОВАНИХ ГРУПАХ

Горбик Олександр Романович, Творонович Олександр Євгенович,
кафедра дизайну інженерно'технологічного інституту Відкритого

міжнародного університету розвитку людини «Україна», 
тел. (044)532'96'20, e'mail: kafedra_dizaina@ukr.net

Концепція незалежного життя, зокрема студентів з обмежени�

ми можливостями, це право людини бути невід'ємною частиною

життя суспільства і брати активну участь в соціальних, політичних і

економічних процесах, це свобода вибору і свобода доступу до жит�

лових і суспільних будівель, транспорту, засобів комунікації, стра�

хування, праці і освіти. Вивчення вітчизняного і зарубіжного

досвіду реалізації концепції незалежного життя переконує, що ви�

ща професійна освіта виступає найважливішим ресурсом її втілен�

ня. Студенти з інвалідністю у свою чергу дістають великі можли�

вості соціального досвіду в інтегрованому середовищі.

На сьогоднішній день 85�90% студентів навчаються в ВУЗах  ви�

користовуючи знання персонального комп'ютеру – ПК, та основи

комп'ютерної графіки. Серед них 10�15% – студенти, які відносять�

ся до мало мобільної  категорії населення, це люди з особливими

потребами. До них відносяться студенти з хворобами загального

захворювання, хворобами враження слуху, зору, порушеннями рух�

ливості та іншими  хворобами. Така категорія студентів потребує

особливої уваги і особливих налаштувань ПК. Внаслідок цього

створені інтегровані групи. Що стосується комп'ютерного на�

вчання, то для студентів з особливими потребами необхідно налаш�

товувати спеціально комп'ютери. І для цього є всі можливості,

особливо в останній час, з розвитком науково�технічного прогресу.

Після винайдення та стрімкого прогресу комп'ютерних технологій

ХХI століття відбувається справжня нова революція у всіх галузях

світової економіки, планування розвитку суспільства, виробництва

загалом. Не оминула ера комп'ютерізації і проектної справи, зокре�

ма, таких значних її сфер, як архітектура, та дизайн, прикладна

графіка та інші.

Десять років тому, коли створювалась кафедра дизайну у Від�

критому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»,
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усі студенти навчались використовувати тільки ручні засоби проек�

тування. В той час студентські та реальні проекти розроблялися

вручну на величезних дошках з фанери, які обклеювались ватма�

ном за допомогою борошняного клею, відмивалися аквареллю,

фарбувалися темперою, гуашшю, вручну будувалися перспективи

та усі креслення (плани, фасади, розрізи, деталі, вузли, тощо)

олівцем, потім обводилися тушшю за допомогою рейсфедерів або

рапідографів. Взагалі для високоякісної роботи архітекторів і ди�

зайнерів потрібно  володіти ручною та комп'ютерною графікою,

технікою малюнка, почуття кольору, а найголовніше – просторо�

вою уявою. Потрібні знання в галузі архітектури, конструктивне

мислення, вести необхідні розрахунки. В проектних організаціях,

куди направлялись студенти отримавши дипломи, вони разом з

фахівцями працювали на кульманах. Впровадження сучасних

комп'ютерних технологій в Україні, як і в усьому світі корінним чи�

ном змінила проектну справу, а саме:

– підвищила на кілька порядків якість проектної докумен�

тації, зменшила її вартість;

– прискорила термін розробки проектної документації з кіль�

кох років до кількох місяців та тижнів;

– на жаль, в деяких випадках замінила творчі процеси на ав�

томатизовані, що негативно відображається на підготовці сту�

дентів�дизайнерів.

В дизайнерському проектуванні відбулись значні зміни.

Комп'ютерна графіка має великі переваги у якості, термінах,

варіантності розроблення проектів. Настає актуальна проблема –

навчання студентів у тому числі з особливими потребами ком�

п'ютерної графіки, без якої неможлива професійна діяльність.

Необхідно кардинально пере форматувати навчальну програму

у бік збільшення навчальних годин на вивчення основ дизай�

нерського і комп'ютерного проектування.
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ЕКОДИЗАЙН – МЕТОД СТВОРЕННЯ ЗДОРОВОГО
СЕРЕДОВИЩА В ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ОСІБ 

З ФІЗИЧНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ

Горбик О. Р, Дехтяренко К. С.,
кафедра дизайну, Інженерно'технологічнийінститут, 

Університет «Україна»

Житло людини з'явилося як укриття від його ворогів і – негоди.

Росли потреби людини, ускладнювалася типологія його будівель,

архітектурні стилі змінювали один одного, і виявилось, що ми забу�

ли про первинну функцію архітектури – формувати комфортне і

безпечне для праці і відпочинку середовище. Середовище штучне,

але що залишається в гармонії з природою.

Екодизайн – цей сучасний напрямрозробкидизайн – проектів

житлових і комерційних приміщень з урахуваннямвимог до еко�

логічностіжитлового і громадського простору. Рекомендовані

санітарні і будівельнінормативи, включають облік екологічних ас�

пектів при проектуванні і розробці проекту приміщення[1]. Тобто,

на відміну від традиційного підходу до дизайну інтер'єрів, переслі�

дуючи реалізацію в інтер'єрахфункціональності, міцності, ергоно�

міки, естетики, ЕКО�

ДИЗАЙН, на додаток до перерахованого, робить акцент на здо�

ров'ї  і екологічній безпеці життєвого простору людини.

Сонячна архітектура – основа популярної сьогодні екологічної

або ресурсозберігаючої архітектури. Ще в древній китайській

будівельній практиці застосовувався «фен�шуй» мистецтво, яке

розглядає людину і все, що його оточує, як єдину структуру і праг�

не привести цю структуру до максимальної гармонії. Згідно «фен�

шуй», здоров'я, щастя і досягнення успіху людини багато в чому за�

лежать від того, як облаштовано його житло і робоче місце. В І ст.

до Р.Х., у римського архітектора Марка Витрувія Полліона в його

трактаті «Десять книг про архітектуру» ми знаходимо прямі вка�

зівки по збереженню сонячного тепла і захисту будівель від холод�

них вітрів. Але, тільки з появою каркасних конструкцій і скла, ста�

ло можливим ефективно використати, так званий «парниковий

ефект» [2].

Сьогодні сонячна архітектура – це широкий спектр технологіч�

них рішень від традиційної інсоляції південного вітража і акумулю�
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ючих тепло стін до технічно складнішого прийому «зігріваючої»

покрівлі. Звичайно, екобудинок – це не просто споруда, нехай

навіть і з популярними колекторами, що розігрівають воду на

сонячному теплі. Все розпочинається з початкової архітектурної

форми – розгорнувшись «глухою спиною» до зимового вітру і розк�

ривши вітражі  на сонці, ми вже зможемо економити на опалюванні

до 30�50%.

Використання будівельних і обробних  матеріалів значно впли�

ває на якість середовища проживання, особливо, у внутрішніх

приміщеннях будівель. Необхідно, щоб будівельні матеріали і меблі

відповідали наступним вимогам:

– складалися з натуральних матеріалів або близьких до них за

вмістом;

– мали власну радіоактивність не вище за нормативну;

– не виділяли токсичних газів, часток, шкідливих для здоров'я;

– мали нейтральний або приємний запах;

– підтримували кімнатну вологість в психологічно прийнятно�

му діапазоні;

– створювали нейтральну електричну атмосферу;

– не обумовлювали великих змін природного та штучного

магнітного поля;

– були здатні до рециклінгу(переробці);

– не обумовлювали надексплуатацію природних ресурсів, то�

що.

Враховуючи,що родини осіб з фізичними обмеженнями, мають

збільшені фінансові витрати на підтримування здоров'я та потребу�

ють максимальної уваги до створення безпечного середовища в

житлових та громадських приміщеннях, можна рекомендувати ши�

роке застосовування методів сучасного екодизайну при проекту�

ванні та будівництві.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕР'ЄРІВ ПРИМІЩЕНЬ
ОПТИМАЛЬНИМ ЗВУКОВИМ ТА СЛУХОВИМ

РЕЖИМОМ ДЛЯ МАЛО МОБІЛЬНИХ ГРУП 
НАСЕЛЕННЯ ПРИ ДИЗАЙНЕРСЬКОМУ

ПРОЕКТУВАННІ                                     

Горбик О. Р., Стародубенко Ю. В.
кафедра дизайну, Інженерно'технологічнийінститут, 

Університет «Україна»

Створення акустичного комфорту в приміщенні будь�якого

призначення передбачає збалансоване поєднання трьох чинників:

високої чіткості мови, низького шумового фону і достатньої зву�

коізоляції.

Тривалість реверберації — найважливіший параметр, що визна�

чає акустичну якість приміщення. Зайве тривале загасання звуку

зменшує чіткість і розбірливість мови, а звучання музики стає

ритмічно невизначеним. При короткій реверберації мова звучить

глухо, а музичне виконання (особливо композиції зі значним чис�

лом інструментів) втрачає злитість і виразність [1].

Під терміном звукоізоляція розуміють захист приміщень від

проникаючих в них звукових завад  або шумів.  Шуми потрапляють

в приміщення — через отвори в перегородках або вентиляційні

системи — через пружні поздовжні коливання перегородок, що

відокремлюють приміщення від джерела звуку, який заважає — че�

рез пружні поздовжні коливання несуміжних перегородок — через

вібрації, що створюються рухом транспорту, потужними машинами

і передаються через землю, фундамент та інші елементи будівлі,

тощо.

У приміщенні з хорошою акустикою корисні звуки підкреслю�

ються, а небажані звуки усуваються або заглушаються до рівня, що

не викликає роздратування.

Для проектування комфортного акустичного середовища не�

обхідні матеріалиі конструкції:звукоізоляція від небажаного шуму

стін та перегородок,стелі, вікон і дверей,систем вентиляції (канали,

повітроводи). Для цього застосовують в будівництві акустичні па�

нелі з тонкого волокна,звукопоглинальні плитиз пінополіуретану

(акустичний поролон),плитиперфоровані гіпсові [2].
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Сутність основної вимоги «захист від шуму» полягає у розгляді

питань щодо зменшення впливу на людину акустичних умов сере�

довища, в якому певну роль відіграють будівельні об'єкти, і вклю�

чає такі аспектизахисту: від повітряного шуму, який надходить у

приміщення ззовні будівельного об'єкта; від ударного шуму; від

шуму, спричиненого працюючим устаткуванням; від шуму, джерела

якого знаходяться всередині будівельного об'єкта або поєднані

з ним і т. п.

При проектуванні приміщень нормативними показниками

сили звуку є: для житлової кімнати до 60 дБ, промислові цехи до

80 дБ, метро до 100 дБ, студія звукозапису до 25 дБ, концертні зали

до 30 дБ, класи, аудиторії до 40 дБ, банки, ресторани до 50 дБ [3].

Акустичне проектування, що включає в себе вибір площі і фор�

ми залу, розміщення слухачів, застосування матеріалів для стін, які

розсіюють і поглинають шум конструкцій, встановлення окремих

елементів і т. п. вимагає, в більшості випадків, компромісних

дизайнерських рішень.

У нашому суспільстві існує чимало осіб, що відносяться до

маломобільних груп населення (ММГН), у т. ч. люди з вадами

зору. Для них обов'язково потрібно створити безпечне середовище

з оптимальними звуковими коливаннями.Дуже важливим для

незрячих людей є властивість встановити звуко — сповіщувачі, як

в житлових так і в громадських приміщеннях. Рекомендуємо зас�

тосування таких приладів у будівлях нового комплексу Універси�

тету «Україна», якщо розшириться наявність цієї групи обмеже�

них студентів та викладачів. 
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ЕРГОДИЗАЙН 
ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА

Губарь В. М., Ярошенко С. М.,
Полтавський інститут економіки і права

Ергодизайн – це сфера діяльності, що виникла на межі ерго�

номіки і дизайну, і поєднує в єдине ціле наукові ергономічні

дослідження «людського фактора» з проектними дизайнерськими

розробками, спрямованими на організацію гармонійного предмет�

ного середовища. 

Загальновідомо, що дизайн середовища активно впливає на

формування особистості дитини на всіх етапах її зростання і знач�

ною мірою визначає її майбутнє в дорослому суспільстві. Тому ви�

користання ергодизайнерських принципів під час організації пред�

метно�просторового оточення дитячих ігрових і фізкультурних

майданчиків є особливо актуальним. 

Поєднуючи ергономічні вимоги з вимогами дизайну можна

значно підвищити інформативність просторового середовища май�

данчика та сприяти розвитку і активізації дитячої діяльності.

Досягнення цих цілей можливе через використання відповідно�

го стаціонарного і мобільного обладнання дитячих майданчиків,

яке повинно бути зручним у користуванні та безпечним в експлуа�

тації і відповідати антропометричним даним дітей відповідного

віку.

Під час створення конкретного дитячого майданчика на основі

заданого слова�образу або слова�символу (наприклад «квіточка»)

передбачається не тільки його геометрична подібність природно�

квітковим формам, а і проектування зовнішнього вигляду ігрового

і фізкультурного обладнання з використанням структури біонічних

форм (див. рис. 1).

Симетрична в цілому композиція майданчика побудована на

н'юансних співвідношеннях окремих елементів і зон. Центром

композиції є альтанка, виконана у формі 8�ми пелюсткової квітки.

Кожен із чотирьох просторів майданчика має свої акценти: вишка,

карусель, басейн і пісочниця.

Зона активного відпочинку включає: басейн із декоративним

фонтаном; карусель для поєднання рухливих ігор і відпочинку,
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гойдалки підвісні, пеньки у вигляді стріли для розвитку коорди�

нації рухів і формування стопи; дуги для стрибків і підлізання.

Зону пасивного відпочинку організують наступні елементи:

пісочниця у вигляді листочка з тіньовим навісом�квіточкою посе�

редині; лавочка з перголою, обвитою ліанами; центральна альтанка

з доріжками, що з'єднують окремі ділянки і одночасно використо�

вуються для їзди на велосипедах.

Зона занять фізкультурою складається із вишки, турніків і

шведської стінки. Вишка служить для лазіння і підтягування, що

зміцнює м'язи рук і кисті. Турніки і шведська стінка розвивають

фізичну силу, м'язи рук і спини.

На майданчику передбачені озеленені місця, декоративні кущі,

квітники, листяні і хвойні дерева, які створюють відповідний

мікроклімат. Крім функціонального призначення, озеленення ви�

конує декоративну функцію, що дуже важливо для естетичного ви�

ховання дітей та розвитку у них почуття поваги до живої природи. 

Отже, ергодизайн дитячого ігрового майданчика об'єднує в собі

чотири важливі функції: соціальну, естетичну, ергономічну та

фізкультурно�ігрову. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗБАР’ЄРНОГО
ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ФІЗКУЛЬТУРНО3
ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОЇ

ГРУПИ ДИТЯЧОГО САДКА

Губарь Т. В., Єльченко Н. В.,
Полтавський інститут економіки і права

Сьогодні особливої актуальності набуває проблема організації

фізкультурно�оздоровчої роботи з дітьми різних вікових та нозо�

логічних груп у дитячих садках�яслах, яка потребує, крім застосу�

вання новітніх методик, ефективного використання відповідного

ігрового і фізкультурного обладнання. 

Для кожної вікової інтегрованої групи необхідно мати спеціаль�

не ігрове приладдя і спортивне обладнання, які б відповідали зав�

данням навчання та були співрозмірними показникам фізичного

розвитку дітей. 

Основна композиційна ідея організації просторового середови�

ща майданчика асоціюється із заданим ключовим словом – обра�

зом, наприклад «хвиля» (див. рис. 1).

Композиція генплану майданчика базується на створенні єди�

ного простору, частини якого плавно перетікають одна в одну, що

дозволяє вільне поєднання окремих функцій за різними сце�

наріями без жорстко регламентованої їхньої послідовності.

Цілісність композиції досягається за рахунок зв'язку периферійних

зон із центром шляхом організації системи доріжок, які своїми

м'яким обрисом нагадують русла струмків, а загальна грайлива то�

нальність підтримується стилізованими образами окремих ігрових

елементів. 

Функціональна організація простору ґрунтується на поєднанні

традиційного і нестандартного ігрового та фізкультурного облад�

нання, яке формує окремі функціональні зони. Все це обладнання

повинно мати спеціальні пристрої для зручного їх використання

дітьми з особливими потребами. Обладнання розташовується з

дотриманням вимог щодо його експлуатації, забезпечує необхідні

умови безпеки та враховує ергономічні характеристики для даного

контингенту дітей.

Комфортність і естетичну виразність середовища дитячого

фізкультурно�ігрового майданчика підсилюють малі архітектурні
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форми та озеленення, яке крім естетичної функції, створює

відповідний мікроклімат, захищає від перегріву і потрапляння пря�

мих сонячних променів під час масового довгочасного  перебуван�

ня дітей, збагачує киснем повітря, захищає від вітру, шуму і пилу те�

риторію майданчика. 

Така організація просторового середовища фізкультурно�ігро�

вого майданчика, у поєднанні з ефективними методиками фізкуль�

турно�оздоровчої роботи, на наш погляд, забезпечить надійне

підґрунтя для гармонійного фізичного і духовного розвитку дітей

старшої інтегрованої групи у дитячому садку�яслах.

Рис. 1. – «Хвиля». Фізкультурно�ігровий майданчик для старшої

групи. Масштаб 1:50

Експлікація:
І. Зона активного відпочинку:
1. Гірка для лазіння – для розвитку координації, сили, розтягу�

вання 
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2. Каруселі

3. Гірка

4. Дошка для метання м'ячів (дротиків) – для розвитку влуч�

ності

5. Пеньки – для розвитку координації і відчуття простору

6. Доріжка для профілактики плоскостопості

7. Баскетбольне кільце – для розвитку влучності 

ІІ. Зона тихого відпочинку:
8. Навіс

9. Лавка для відпочинку

10. Фонтанчик для пиття

ІІІ. Зона занять фізкультурою:
11. Канати – для розвитку силових якостей

12. Турнік – для розвитку силових якостей, розтягування

13. Гойдалки

14. Стіл

15. Пергола (тіньовий навіс)

16. Велосипедні  доріжки

АНТРОПОМЕТРИЧНІ ДАНІ ЛЮДИНИ – 
БАЗОВІ ЗАСАДИ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ

ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ММНГ

A. Ю. Заремба, О. Р. Горбик,
кафедра дизайну, інженерно'технологічний інститут;

Університет «Україна»

При дизайнерському проектуванні треба обов'язково врахову�

вати антропометричні дані звичайної людини та для людини

ММНГ.

Антропоме′трія (від грец. ανθρωποζ – людина, μειρω – міряти)

– один з основних методів антропологічного дослідження, який

полягає у вимірюванні тіла людини та його частин з метою встанов�

лення вікових, статевих, расових та ін. особливостей фізичної будо�

ви. Антропометрія�розділ науки на стику:антропологія, прикладна

математика, геометрія, медицина.

Потреба в антропометричних дослідженнях зумовлюється ве�

ликою мінливістю розмірів тіла людини. Межі коливання розмірів
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людей однієї групи, як правило, заходять за межі коливань розмірів

людей іншої групи. Це т. з. трансгресивна мінливість, яка зумовлює

необхідність кількісних визначень. Результати антропометричних

вимірів порівнюються за спеціально розробленими правилами, що

ґрунтуються на принципах варіаційної статистики.

Антропометричні вимоги. Антропометричні дані людини базу�

ються на антропологічному розділі анатомії та фізіології, які

досліджують біологічну природу людини та розміри. 

Антропометричні дані людей різних країн і континентів

відрізняються між собою. Так середній ріст мужчин в Японії –

164 см., Англії, ФРН – 173, США – 176. Відповідно при виготов�

ленні багатьох видів виробів на експорт слід враховувати антропо�

метричні населення країни, в яку ці вироби експортуються. У кож�

ному випадку 95% людей будуть забезпечені достатнім комфортом

і лише 5% будуть відчувати деякі незручності. В основному ці 5% і є

ММНГ, тому для забезпечення їх комфорту слід це пам'ятати.

Людина працює стоячи, сидячи, лежачи та в інших положен�

нях. Залежно від цього, для кожного положення роботи створюєть�

ся обладнання чи інвентар. 

У даний час гостро постає питання про вивчення нових контин�

гентів населення. До сих пір антропометричні дослідження в ерго�

номіці проводились головним чином на дорослому здоровому на�

селенні. Зараз ставиться питання про необхідність дослідження

дітей, юнаків, людей похилого віку, інвалідів. 

Фізіологічні та естетичні вимоги. При проектуванні промисло�

вого обладнання (інструменти, верстати, машини та ін.) слід врахо�

вувати розхід робочої сили в процесі праці. 

У процесі праці у людини підвищується діяльність зорово�моз�

кового апарату, активізується моторна сфера, в результаті чого лю�

дина втомлюється. Це різко понижує увагу. Тому створення сприят�

ливого середовища для трудової діяльності людини, усесторонньої

пристосованості техніки до людини, особливо в небезпечних зонах,

має велике значення. 

Крім знань антропометричних розмірів людського тіла дизай�

неру слід знати анатомо�фізіологічні особливості: функціональні

особливості м'язів, величину зусиль, розподіл маси тіла, анатомію

внутрішніх органів і їх функціонування залежно від пози. 

Комплекс рухів людини в процесі праці: рухи повинні бути

прості і ритмічні; кожен рух повинен закінчуватись в положенні
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зручному для початку наступного руху; рухи повинні бути плавно

зв'язаними, горизонтальні рухи є швидкими і точнішими верти�

кальних. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗБАР'ЄРНОСТІ ТА РІВНОГО
ДОСТУПУ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Маньківська Л. П.,
5 курс, спеціальність «Фінанси і кредит», 

Інститут економіки і менеджменту, тел. 0976983374
Науковий керівник: Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н., доц.

Інвалідність зумовлює певні соціальні обмеження, ставить пе�

ред людиною бар'єри. Насамперед можна говорити про фізичне об�

меження, чи ізоляцію людини, – це зумовлено фізичними, сенсор�

ними або психічними недоліками, які заважають їй самостійно

пересуватись чи орієнтуватись у просторі. Чинники зовнішнього

середовища можуть поглибити вплив цих індивідуальних недоліків.

Важливим бар'єром, який важко подолати для людини з обме�

женими можливостями, є просторово�середовищний бар'єр.

Навіть у випадках, коли така людина має засоби пересування (про�

тез, візок, спеціально обладнаний автомобіль), сама організація

житлового середовища і транспорту не є поки що доброзичливою

до неї. Тому що на кожному його кроці зустрічаються бар'єри: вий�

ти з під'їзду не дозволяють сходинки, піднятися в автобус – висо�

кий посадочний майданчик, в ліфт на інвалідному візку не можна

заїхати через вузькі двері. Але ж при вільному доступі до об'єктів

інфраструктури, соціальних, громадських і виробничих будівель,

при можливості користуватися громадським транспортом, місцями

дозвілля та відпочинку – стануть реальними і ті самі рівні можли�

вості для повноцінної участі інвалідів у житті суспільства, до яких

прагне кожна держава.

Однак очевидно, що в більшості міст і сіл країни потреби

інвалідів не враховані. Входи в будівлі, ліфти, сходи, інші простори
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загального користування не дають можливості для переміщення.

Це стримує їх рухливість, а багатьом і зовсім не дозволяє залишати

своє житло.

Яким є загальне ставлення до потреб людей з функціональними

обмеженнями, можна судити з того, що в приміщеннях більшості

обласних управлінь соціального захисту населення, управлінь

праці та зайнятості райдержадміністрацій і виконавчих комітетів

рад відсутні навіть пандуси, інші ж пристосування, що допомага�

ють інвалідові пересуватися, продовжують здаватися в експлуа�

тацію житлові і побутові об'єкти, випускатися транспортні засоби

тощо без спеціального обладнання для користування інвалідами.

Суспільство, в якому людям із функціональними обмеженнями

не створюють можливостей для інтеграції, не передбачають навіть

елементарного безбар'єрного пересування, схильне сприймати

інваліда крізь призму негативних стереотипів. Значна кількість лю�

дей звикла ставитися до них упереджено, вважаючи інвалідів неп�

рацездатними, неспроможними, ні на що не придатними. Все це

принижує тих, кому доводиться жити з інвалідністю.

У багатьох країнах ставлення до людей з функціональними об�

меженнями зовсім інше, ніж в Україні. Скажімо, в столиці Великої

Британії – Лондоні міський транспорт обладнано спеціальними

східцями, які дають змогу інвалідам без перешкод користуватися

своїми допоміжними механізмами руху. На тротуарах обладнані

місця для пересування інвалідних візків без будь'якого фізичного

напруження або незручностей. Таке ставлення до інвалідів є нор�

мою життя, яка відповідає світовим стандартам. На жаль, у нашій

державі такі стандарти поки що застосовуються дуже рідко.

Частіше можна спостерігати протилежне тому, що є в інших

країнах.

Україна має запровадити європейські стандарти в соціальній

сфері, передусім у належному ставленні до людей з обмеженими

фізичними можливостями. Людина з функціональними обмежен�

нями має право, як і будь хто, відвідувати місця праці, відпочинку,

торгівлі, культури тощо. Проте реально це є неможливим. Та попри

це, люди з функціональними обмеженнями продовжують долати

бар'єри, нерідко ціною власного життя
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АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
СТУДЕНТІВ3ДИЗАЙНЕРІВ З ОБМЕЖЕНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ ПРИ ВИКОНАННІ
ДИПЛОМНИХ ТА КУРСОВИХ АНТАРКТИЧНИХ

ОБ’ЄКТІВ 

Литвинов В. А., Бочкаров В. І.,
Національний антарктичний науковий центр МОН України, 

тел. (044) 246 38 80, Е'mail: ех21@bk.ru
Горбик О. Р., Пархоменко В. Г.,

кафедра дизайну, Університет «Україна»

Уже кілька років поспіль Національний антарктичний науко�

вий центр (НАНЦ) МОН України підтримує творчі зв'язки з колек�

тивом кафедри дизайну Університет «України». Гостям українських

полярників неодноразово були завідувач кафедри Анатолій Івано�

вич Ломовський, співробітник управління соціальної адаптації та

реабілітації  Таїсія Святенко, викладачі та студенти, які цікавляться

унікальним регіоном планети, де працюють дослідники і науковці

багатьох країн світу. Співробітники НАНЦ та редакції журналу

«Експедиція — ХХІ» також неодноразово відвідували кафедру ди�

зайну. Вони влаштовували відкриті лекції для студентів на тему по�

лярних досліджень, життєдіяльності української наукової станції

«Академік Вернадський», демонстрували відео� і слайд�фільми з

далекого континенту, розповідали про полярні зимівлі, науково�

дослідну роботу вітчизняних науковців. Студентам кафедри в

НАНЦ завжди раді. Юнаки та дівчата охоче гортають фотоальбоми,

дивляться відеоматеріали зимівників та учасників сезонних антарк�

тичних експедицій. Це дивно можливість, так би мовити, з перших

рук отримати інформацію про далекий шостий континент та оточу�

ючий його Південний океан. Дивна краса цього краю стає джере�

лом творчого натхнення юних дизайнерів, розширює їхній світог�

ляд, стимулює бажання зробити свій маленький внесок у складний

процес освоєння та вивчення Антарктики, яка має величезний

вплив на всі природні процеси, що відбуваються на Землі. Це сто�

сується і глобального потепління, і збереження біорозмаїття Світо�

вого океану, зрештою, й долі континентів планети. 

НАНЦ  заснував премію за кращу студентську науково�дослідну

роботу на популярну тематику, сподіваючись, що хтось із обдарова�
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ної молоді запропонує цікаву, новаторську розробку для державної

цільової програми антарктичних досліджень на 2010�2020 рр. ідею

було підтримано як викладачами кафедри дизайну, так і дипломан�

тами науково�навчального рівня «бакалавр». Зокрема, випускник

О. Гарбарєв обрав собі тему модернізації антарктичної станції для

українських вчених. Нещодавно його проект полярники демон�

стрували в експозиції НАНЦ для учасників 21�ої міжнародної кон�

ференції «Codata» — «Наукова інформація для суспільства:  від сьо�

годення в майбутнє», яка тиждень тривала в Політехнічному

університету «КПІ".

О. Леонтьєва і М.Ісаєва створили проекти графічного дизайну

науково�популярного журналу «Експедиція — ХХІ», а Л. Плавська

— оригінального перекидного календаря «Українська антарктична

експедиція», присвяченого ІІІ Міжнародному Полярному року.

Статус людей з особливими потребами не завадив дівчатам

реалізувати свій задум з повною творчою віддачею, знайти пе�

ресічні дизайнерські рішення й отримати високу оцінку Державної

екзаменаційної комісії, схвалення колективу НАНЦ. Медійний

проект Л. Плавської був втілений у життя напередодні ХХХІ Кон�

сультативної наради країн�підписантів Антарктичного Договору,

яка проходила влітку 2008 року в Києві за участю делегацій 46 дер�

жав світу. Кожному з учасників КНДА — ХХХІ українські полярни�

ки із задоволенням вручили цей незвичайний художньо�філо�

софський календар. Керівники згаданих дипломних і курсових

робіт, викладачі кафедри дизайну, серед яких також є люди з особ�

ливими потребами, доклали чимало зусиль для успіху своїх вихо�

ванців і з повним правом можуть бути задоволені учнями.

Особистий приклад також важить багато. Картина завідувача

кафедри дизайну, члена Національної спілки художників України

А. Ломовського «Всесвіт», подарована зимівникам 11�ої УАЕ,ще

довго нагадуватиме нашим землякам про Україну, підноситиме

настрій і зніматиме психологічну напругу, яка має місце наприкінці

зимової вахти.

Цього навчального року співпраця кафедри дизайну із НАНЦ

успішно триває. Група студентів під керівництвом кандидата архі�

тектури професора О. Горбика продовжує розробки дизайнерських

проектів житлових комплексів і наукових лабораторій для дос�

лідників Льодового континенту. Проекти зараховуватимуться як
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курсові та дипломні роботи. Над ними працюють нині О. Гавриш,

О. Ліскевич, Т. Мойсієнко. Крім планів реконструкції станції «Ака$

демік Вернадський», молоді дизайнери міркуватимуть над спору$

дою літньої станції на узбережжі, притулком для туристів$екстре$

малів, які почали активно цікавитися Антарктикою.

Плідне продовження співдружності колективу НАНЦ із студен$

тством і викладачами із Університету «Україна» стає одним із перс$

пективних аспектів нової просвітницької програми, яку започатку$

вали цього року полярники — «Terra Antarctica — континент нових

знань». До цієї сфери діяльності НАНЦ щороку долучається чимраз

більше студентів, учнів шкіл, ліцеїв, інших навчальних закладів

столиці, а також юних прихильників полярної романтики з облас$

тей. Водночас нові знання, живі враження учасників експедицій,

контакти з ученими сприяють профорієнтації молоді, розширенню

її світогляду, формуванню активної громадянської та життєвої

позиції. Адже європейська інтеграція, Болонський процес — це

насамперед обмін інформацією, знаннями, культура взаємин.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ
ШКОЛИ  В НАВЧАННІ ФАХІВЦІВ 

З ДОКУМЕНТНО�ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Бондарєва Любов Іванівна,
к.пед.н., доцент НПУ ім. М. П. Драгомонова, 

тел: 066�240�36�58, e�mail: lubovbondareva@mail.ru

Педагогічні інновації, як і будь$які інші нововведення, пород$

жують проблеми, пов'язані з необхідністю поєднання інноваційних

програм із державними програмами виховання і навчання,

співіснування різних педагогічних концепцій. Вони потребують

принципово нових методичних розробок, вищої якості педагогіч$

ного новаторства. Успішність інноваційної діяльності передбачає,

що педагог усвідомлює практичну значущість інновацій у системі

освіти документно$інформаційних комунікацій не лише на про$

фесійному, а й на особистісному рівні.

Інноваційна діяльність викладача педагога – система мотивів,

знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує
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ефективність використання нових педагогічних технологій в сис$

темі навчання вищого навчального закладу. Особливість про$

фесійної підготовки для сфери документно$інформаційних ко$

мунікацій визначається тим, що забезпечується сучасна організація

документних потоків, технічні засоби оброблення внутрішньої і

зовнішньої документації, проведення експертизи та оцінки ефек$

тивності діяльності суб'єктів ринкових відносин з позиції доціль$

ності та достатності інформаційного забезпечення, впровадження

документно$інформаційних систем, вести пошук і аналітико$син$

тетичну переробку інформації. Задовольнити ці потреби можливо

шляхом підготовлення кваліфікованих фахівців, здатних здійсню$

вати економічну, аналітичну, організаційно$управлінську та науко$

во$дослідну діяльність на належному професійному рівні.

Серед інноваційних педагогічних технологій, здатних задоволь$

нити потреби якісної професійної підготовки, можна виділити такі:

особистісно$орієнтовані, інтеграційні, колективної дії, інфор$

маційні, дистанційні, розвивальні, модульно розвивальні. Разом

з тим, для професійної підготовки фахівців з документно$інфор$

маційних комунікацій особлива роль приділяється управлінським

інноваційним технологіям. До них відносяться сучасні економічні,

психологічні, діагностичні, інформаційні технології, що створюють

умови для оперативного й ефективного прийняття керівником$до$

кументознавцем управлінського рішення. До нових технологій

навчання належить і застосування різних тренінгових, комп'ютер$

них технологій, аудіо$ та відео курсів як форм активізації інтелекту$

альної діяльності тих, хто навчається.

Зазначимо, що педагог вищої професійної школи, на особис$

тісному рівні, повинен володіти необхідною інноваційною компе$

тентністю. Компонентами інноваційної компетентності викладача

є поінформованість про інноваційні педагогічні технології, належ$

не володіння їх змістом і методикою, висока культура використан$

ня інновацій у навчально$виховному процесі, особистісна переко$

наність у необхідності застосування  інноваційних педагогічних

технологій. З цієї позиції важливим є той факт, що до викладача ви$

суваються високі вимоги до рівня теоретичних знань і практичної

підготовки до навчального процесу. Йдеться про те, що під час нав$

чання він має набути: розвинуту творчу уяву; стійку систему знань,

що розкривають суть, структуру, види інноваційної педагогічної

діяльності; уміння цілеспрямовано генерувати нові нестандартні
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ідеї з використанням інтелектуальних інструментів і механізмів

самореалізації; психолого$педагогічні знання, прийоми, методи і

засоби, використання яких дає змогу активно прилучатися до інно$

ваційної педагогічної діяльності.

Отже, в основі інноваційної діяльності – вміння вибудовувати

концептуальні основи педагогічних нововведень, що охоплюють

діагностику, прогнозування, розроблення програми експерименту,

діяльнісну реалізацію інноваційної програми, педагогічну експер$

тизу інноваційної програми та ходу її втілення, корекцію і рефлек$

сію інноваційних дій.

Одним із важливих чинників інноваційної діяльності є твор$

чість викладача, яка необхідна для формування нових поглядів,

створення програм, підручників, а також модифікація всього ново$

го на рівні впровадження. Це слугує творчому освоєнню інновацій

та підготовці викладачів не лише як фахівців, а як носіїв високої ду$

ховної культури.
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