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ЛАМАЄМО СТЕРЕОТИПИ ЗАРАДИ ЛЮДЯНОСТІ 

Перед великим розумом я схиляю голову, 

 перед великим серцем я стаю навколішки 

Гете 

 

Нові концептуальні засади суспільного облаштування, як зазначено в 

Декларації ООН про соціальний розвиток, полягають у здатності сучасного 

суспільства розвиватися на основі толерантності, терпимості, засудження 

дискримінації, поваги до людського розмаїття, рівності можливостей, 

солідарності та безпеки. Ці підходи зумовлені визначенням головної мети 

соціального розвитку – створення „суспільства для всіх”, що забезпечує захист 

та повну інтеграцію в соціум усіх верств населення, в тому числі й осіб з 

обмеженими можливостями здоров’я. В основу такої інтеграції покладено 

концепцію цілісного підходу, яка відкриває шлях до реалізації прав і 

можливостей для кожної людини і, насамперед, передбачає рівний доступ до 

здобуття якісної освіти. 16 листопада – Міжнародний день толерантності. Його 

декларативно запроваджено у 1995 році за рішенням ЮНЕСКО.  

Толерантність – це та межа, яка стримує від негативних емоцій до іншої 

неподібної до людини, до її особливостей, природніх можливостей тощо. 

Багатогранне слово – з глибоким змістом для великого серця. Людяність і 

толерантність будь-якого суспільства перевіряється ставленням до людей з 

особливими потребами. Адже зазвичай особам з інвалідністю не хвороба 

створює обмеження діяльності, а умови життя, які пропонуються цим 

суспільством громадянам з обмеженими функціональними можливостями.  

 Натомість, аби досягти рівних можливостей для всіх, передусім має бути. 

відсутня дискримінація громадян з інвалідністю словами чи діями здорових 

людей. 

 Необхідно вчитися толерантному спілкуванню. Люди з обмеженими 

можливостями потребують не лише побутових зручностей, але й толерантного 

відношення суспільства.  
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Все частіше ми говоримо про толерантність до  кожної людини, незалежно 

від її особливостей, соціального статусу, нозології, фізичних даних, поглядів, 

переконань, думок. Для нашої свідомості поняття «толерантність» дещо 

незвичне. Нам, напевно, ближче слово «терпимість». 

Але по своїй суті ці два слова тотожні і випливають із одного змісту, адже 

толерантність (від лат.tolerance) – це терпіння, прийняття іншої людини такою, 

якою вона є, зі всіма її достоїнствами і недоліками.  

Толерантність – це поступливість, це активна позиція, викликана визнанням 

прав і свобод кожної  людини. Це умова миру і злагоди, взаємодопомоги і 

братерства в людському суспільстві. 

 Ми живемо в різноманітному соціумі, серед різних людей. Однозначно, нам 

не обійтись без спілкування з ними. Попри все, людські стосунки нерідко 

спричиняють проблеми: непорозуміння, суперечки, конфлікти. Щоб запобігти 

цьому, треба навчитися ладнати з іншими людьми. На допомогу приходить 

саме толерантність – як мистецтво жити у світі несхожих людей, як терпимість 

до їх думок, поведінки і життєвих потреб.  

Усі люди різняться між собою, за кольором шкіри, волосся, очей. Різняться 

за ростом і вагою. Різняться за зовнішнім виглядом, станом здоров’я, силою та 

розумовими здібностями. Ніякі відмінності не означають, що хтось є кращим. 

Ми маємо миритися з таким розмаїттям і сприймати усіх рівноправними 

членами суспільства, у якому ми живемо. 

Інтерес до толерантності як однієї зі сторін людської психіки й соціального 

життя з'явився порівняно недавно. Термін «толерантність» виник у минулому 

тисячолітті. Сучасне поняття толерантності багато в чому пов'язане з 

діяльністю філософів XVI—XVII сторіч, які повстали проти «терпіння 

нетерпимості» і жорстких релігійних зіткнень. Послідовним критиком 

фанатизму й захисником толерантності був Вольтер. Англійський філософ 

Джон Локк уперше поставив питання про необхідність виховання 

толерантності в «Нарисах про терпимість» у 1667 році й у «Листах про 
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терпимість» у 1685 році. Найважливішим результатом роздумів філософів того 

часу було визнання толерантності загальною цінністю й компонентом миру й 

розуміння між релігіями, народами й різними соціальними групами.  

Оскільки толерантність – домінанта конструктивної реалізації ідей 

інклюзій, то різні аспекти проблеми толерантності досліджувались 

неодноразово і висвітлені в працях  вітчизняних авторів. 

Гуманність закладена у систему цінностей окремої людини – визнання 

рівності іншої людини, її прав та свобод і є основою загальної особистісної 

толерантності, виступає формою взаємодії та спілкування з іншими на основі 

мирного діалогу. Міжособистісна толерантність індивіда є свідомим 

осмисленим вибором, при якому, маючи власне світосприйняття, світобачення 

та думку, надання іншій людині права думати та сприймати світ по-іншому. 

Відтак, саме толерантність виступає загальним системостворюючим чинником, 

що переходить в особистісну позицію.  

Складність розуміння поняття «толерантність» полягає в його різному 

значенні в різних мовах. Воно залежить від історичного досвіду народів. 

В англійській мові – це готовність і здатність без протестів сприймати 

особистість або подію. 

У французькій – повага до свободи іншого, його думки, політичних та 

ідейних міркувань. 

У китайській – уміння дозволяти, допомагати, допускати, проявляти 

терпимість до інших. 

У арабській – прощення, поблажливість, схильність до інших. 

У перській – терпимість, витривалість, готовність до примирення. 

Останнім часом поняття «толерантність» стало міжнародним терміном. 

Воно має зміст, в основі якого — загальне значення цього слова в будь-якій 

мові світу. Отже, толерантність (від лат. tolerantia — стійкий, терпимий, що 

допускає відхилення) — особистісна риса людини, терпиме ставлення до чужої 

думки, релігії, поведінки, повага до гідності й прав інших людей; здатність 
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поставити себе на місце іншої людини. Це повага, прийняття й правильне 

розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження й 

способів прояву людської індивідуальності. Толерантність вважається 

показником високого духовного й інтелектуального розвитку особистості. 

Отже, толерантність – це доброзичливість, визнання за кожною людиною 

права бути іншою і повага до цього права і до кожної людини не схожою за 

зовнішнім виглядом, за нозологією, за розумовим рівнем, за поглядами чи 

смаком. 

Життя в інклюзивному соціумі — проблема кожної особистості, групи 

людей і певних інститутів влади. Основою такого існування є толерантність як 

універсальний принцип людської життєдіяльності.  

Головне - Людина, а не її інвалідність.  

Люди з обмеженими можливостями потребують не лише побутових 

зручностей, але й гуманного відношення суспільства. Вони часто потрапляють 

в ситуацію, коли оточуючі хочуть їм допомогти, але не знають як це зробити 

правильно. Піднятися східцями, перейти дорогу або купити продукти - це 

щоденні випробовування для людей з обмеженими можливостями. 

Елементарна допомога оточуючих може значно полегшити їм життя.  

Втім, навіть маючи бажання не всі знають як це зробити. Найпростіше — 

поцікавитися, чи потребує людина чогось, можливо можна запропонувати 

цікаве заняття, поділитись книжкою, кулінарним рецептом, узором вишивки, 

технікою в’язання на спицях тощо.  Якщо у неї є інвалідність, це не означає, що 

їй обов'язково буде некомфортно щось робити.  

Однозначно, епідемія Covid-19 та пов’язані з цим противірусні карантинні 

заходи не лише негативно вплинули, а можливо й значно ускладнили побут 

найбільш вразливої й менш соціально-захищеної ланки нашого суспільства. 

Дізнайтеся, як змінилося життя вашого знайомого, друга, сусіда, колеги у 

зв'язку з карантином. Нам усім зараз важко дочекатися потрібного тролейбуса, 

ще тяжче — комфортно в ньому доїхати. Здебільшого громадський транспорт 
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мало адаптований під потреби пасажирів у інвалідних візках: або немає 

відкидних пандусів, або водії їх не використовують. Для людини з особливими 

потребами великим щастям буде, коли її підвезуть у потрібне місце на 

автомобілі. 

 Якщо особистого автомобіля немає, а допомогти хочеться, дізнайтесь, які 

продукти або ліки потрібні людині. Можливо, найближчий відкритий магазин 

знаходиться далеко від будинку, а аптека з антисептиками — через дорогу на 

іншій вулиці. Здоровій людині потрапити туди простіше. Нам, здоровим людям, 

потрібно звернути особливу увагу на проблеми тих хто живе поруч.  

Вільно говорите іноземною мовою, розбираєтеся в ремонті техніки, уміло 

вишиваєте картини, рушники, або готуєте смачні солодощі? Запропонуйте 

власні навички та вміння на знак допомоги у такий непростий період. 

Незважаючи на те, що багато курсів і викладачів безкоштовно поділилися 

контентом в Інтернеті, сучасними технологіями повноцінно оволоділи не всі. 

Ось такі прояви уваги і людяності створюють толерантне середовище, яке 

вкрай потрібне людям, котрі за станом здоров’я і фізіологічними 

особливостями відокремлені від світу. В наших силах допомогти їм повірити в 

доброзичливість і гуманність, зблизитися і ввійти в соціум повноправними 

людьми, з якими рахуються і яких поважають. 

Побільше спілкування і уваги до людей, які поруч з нами. Нам усім треба 

вчитись спілкуватись і дотримуватись доброзичливості, спілкуючись з ними. 

 Розмовляючи з людиною, яка має труднощі у спілкуванні, слухайте її 

уважно. Будьте терплячі, дочекайтеся, поки він/вона самостійно закінчить 

фразу. Не варто виправляти і договорювати за нього/неї, краще уточніть 

подробиці. А якщо не зрозуміли співрозмовника, не соромтеся перепитати. 

Коли знайомимось з людиною з інвалідністю, хочемо привітати її потиском 

руки, треба робити це невимушено. Якщо це людина з порушенням зору, слуху 

протягніть руку для привітання перші та назвіть своє ім`я.  



7 

 

7 

 

Коли хочете запропонувати свою допомогу, запитайте спочатку чи вона 

потрібна.  

Не проявляйте слізну поблажливість до людини з інвалідністю на візку, не 

кладіть йому руку на голову, на плече, не звертайтесь зменшуваними іменами. 

Візок, крісло – це частина недоторканого простору людини. Спиратися на 

інвалідний візок теж саме що і спиратися на саму людину.  

Розмовляючи з людиною, яка пересувається на візку, намагайтесь 

розташуватися так, щоб її та Ваші очі були на одному рівні, тоді Вам буде 

простіше вести розмову. Розмовляючи з людиною, яка має труднощі в 

спілкуванні, слухайте її уважно. Майте терпіння її вислухати, чекайте доки 

людина закінчить фразу. Не виправляйте її та не намагайтесь пояснити щось 

замість неї. Якщо це потрібно, ставте короткі запитання, які потребують 

коротких відповідей. 

Розмовляючи з людиною з порушенням зору, обов`язково назвіть себе і тих 

людей, які прийшли з Вами. Якщо Ваша розмова проходить в групі, не 

забувайте пояснити до кого Ви на даний час звертаєтесь. Озвучуйте все, що ви 

пишете на дошці або показуєте на екрані. 

Щоб звернути на себе увагу людини з порушенням слуху помахайте рукою, 

або доторкніться до неї. Говорячи з нею, дивіться їй у прямо у вічі і говоріть 

чітко. Деякі люди читають по губам. Намагайтесь стояти так, щоб Вас та Ваші 

уста було добре видно та щоб Вам нічого не заважало (чашка з кавою, їжа, 

папка і т.п).  

Якщо в чомусь сумніваєтесь — покладіться на здоровий глузд і співчуття. 

Будьте спокійними та привітними. Якщо не знаєте, що робити, — спитайте 

свого співрозмовника. Не бійтеся зачепити його цим, адже ви показуєте, що 

щиро зацікавлені у спілкуванні. Якщо хочете, щоб вас зрозуміли, — вас 

зрозуміють. Не бійтеся жартувати. Ставтеся до іншої людини як до себе. 

Поважайте її, і все буде гаразд. 
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Відкрите спілкування допомагає змінити ставлення до людей з інвалідністю 

та ліквідувати непорозуміння. 

Доброзичливість і чуйність в кожній добрій справі, у кожному вчинку 

здорової людини по відношенню до людини з особливими потребами – 

запорука оздоровлення суспільства. 

Відкритість душі і доброта закладені в людині від природи. Їх тільки треба 

розбудити і вчасно підтримати ще в дитинстві. Виховання толерантності у дітей 

– це шлях до гуманізації  суспільства, партнерства, співпраці. 

Починати вчитись толерантності, напевно, треба з уникання вживання у 

своїй мові слів, які ображають: дебіл, жертва, аутик, карлик, прикутий, сліпий, 

каліка, неповноцінний, хворий, інклюз. Натомість кажемо: людина з 

інтелектуальними порушеннями, людина/дитина з аутизмом, людина низького 

зросту, людина з інвалідністю, людина з травмою хребта, людина з 

порушеннями зору, людина на візку, дитина з особливими освітніми потребами 

І найважливіше те, що у ніякому разі не можна дозволяти зверхнього 

ставлення до будь-кого із людей, що мають обмежені фізичні можливості. Там, 

де панують тепла довірлива атмосфера, толерантне ставлення до особи та 

чуйність – там  шлях до розуміння і добра. Найголовнішим у цьому є: зрозуміти 

і прийняти один одного таким, яким він є – з усіма прикрощами й перевагами, 

негативними й позитивними  сторонами характеру, складнощами і специфікою 

Основна роль у формуванні толерантності належить педагогу; від його 

особистісного потенціалу, професійної компетентності, від переконань, 

поглядів залежить продуктивність, насамперед двох чинників впливу на 

особистість – спілкування та спільної діяльності. Діти переймають від педагога 

не тільки манеру поведінки, але й уявлення про цінності, переконання, 

філософію життя. Система професійної підготовки вчителя в цих умовах 

повинна відповідати вимогам гуманізації освіти, формуванню толерантної 

свідомості та поведінки самого педагога, що стають важливими 

характеристиками його професійної діяльності.  



9 

 

9 

 

Усі означені аспекти в єдності і можуть бути розцінені одночасно і 

передумовами, і чинниками, і площиною результативності формування 

вихованця в інклюзивному середовищі.  

Сучасний педагог повинен володіти технологією спілкування, яка полягає у 

здатності на підставі зовнішніх проявів, зрозуміти психічний стан іншої 

людини, опанувати ефективні шляхи спілкування з цією людиною, і на цій 

підставі організувати процес суб’єктивної взаємодії.  

Особистий приклад і сприятливе оточення допомагають утвердженню і 

практичному втіленню цінності інклюзивної освіти для усіх.  

Впевнена, що тоінклюзивна освіта сприяє також об’єднанню педагогів, які 

не сприймають ніяких форм агресії в закладах освіти.  

Професіоналізм педагогічного спілкування, як важлива особистісно-

професійна якість творчого фахівця виявляється в готовності й умінні 

використовувати наявні знання на практиці, вирішувати безліч педагогічних 

завдань; у формуванні норм поведінки; у готовності співпрацювати 

вихованцями, батьками та колегами; в емоційній контактності, що виявляється 

в чуйності, здатності до співпереживання; у високому рівні емоційної 

стабільності, педагогічної толерантності в різних соціально-педагогічних 

ситуаціях. Творче використання принципу толерантності у процесі 

інклюзивного навчання стає, з одного боку запорукою ефективності освіти, а з 

іншого – створює сприятливі умови для подальшої експансії толерантності в 

інші сфери соціальних відносин.  

Процес формування інклюзивної освіти у суб’єктів освітнього учасників 

навчально-виховного процесу значною мірою залежить від практико-

орієнтованих гуманістичних принципів, які відображають його сутність. Так, у 

психолого-педагогічних працях визнаних освітянською спільнотою учених ( І. 

Бех,, О. Савченко, В. Сухомлинський та інших) чітко виокремлені основні 

гуманістичні принципи педагогічної взаємодії: ставлення до людини як 

найвищої цінності, імператив кожної особистості, визнання демократичних 
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свобод щодо іншої культури, мови, віросповідання тощо. У цьому контексті 

розвиток толерантності у сфері інклюзивної освіти означає культивування 

відносин відкритості, зацікавленість у відмінностях, визнання різноманіття, а 

також уміння конструктивно усувати суперечності та долати протиріччя.  

Як демократична цінність, яка має соціальне коріння, толерантність 

формується поступово. Це складний, тривалий процес, що проходить певні 

стадії, а саме:  

− загальна проінформованість про того, з ким встановлюються стосунки;  

− формування позитивного ставлення про цю особистість/групу;  

− спілкування шляхом обміну думками з виявленням спільного та 

відмінного;  

− домовленість про взаємоповагу до відмінностей та ідентичності (етнічної, 

соціокультурної, індивідуальної, статевої), визначення принципів та умов 

спілкування, співробітництва і співіснування, виявлення спільного і 

розходження;  

− формування ефективних стосунків: перехід від етапу пасивності, від 

простого співіснування до етапу активності, спільної участі, кооперації, 

взаємодії.  

За науковими працями Д. Брауна, напрямами роботи з формування у 

підростаючого покоління толерантного ставлення до людей з особливими 

потребами визначено: 

− формування внутрішньої концепції соціальної рівності, незалежно від 

фізичних можливостей людей;  

− формування розуміння поняття «інвалідність»;  

- роз’яснення суті цих явищ;  

- розуміння, що обмежені фізичні можливості не є відображенням самої 

особистості людини;  

− безпосередня робота і спілкування з людьми, які мають особливі освітні 

потреби;  
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− роз’яснення різних видів інвалідності, які дитина може зустріти в 

суспільстві, особливо серед однолітків. 

Для того, щоб реалізувати інклюзивну педагогіку, вчитель у школі чи  

викладач у вищому закладі, насамперед сам мусить усвідомлювати цінність 

інших, створювати атмосферу взаємоповаги, взаєморозуміння і співчуття. Тому 

й виховання починається там, де вихователь ставиться до вихованців з повагою 

до кожного як до особистості, а завершується, коли його кожен учень стає 

справжньою вихованою людиною. 

Закласти основи толерантності через освіту – це важливе завдання 

навчальних закладів усіх ланок і рівнів. Вчити спостерігати життя, помічати 

людську доброту, жертовність, щирість, а також, не допускати жорстокості, 

безсердечності, байдужості – має бути дороговказом для працівників освіти. 

Звідси ознаки уваги до  інклюзивного середовища: терпіння, поблажливість, 

терпимість до відмінностей, доброзичливість, уміння вислухати інших, не 

засуджувати, співпереживати, стримувати свої емоції.  

Виховання в дусі доброзичливості в інклюзивному середовищі навчального 

закладу починається з раннього віку і має бути спрямоване на протидію впливу 

що викликає почуття страху, жалю чи відчуження стосовно до інших.  

Інтегрована інклюзивна освіта, яка набирає обертів в освітньому просторі 

нашої держави, дає змогу не лише отримати освіту для дітей з особливими 

потребами й організовувати спільне навчання, а й сформувати культуру 

стосунків, завдяки створенню толерантних взаємин між дітьми незалежно від 

фізичних, психологічних, соціальних та інших відмінностей. Тому 

впровадження інтегрованої/інклюзивної освіти у загальноосвітні, спеціальні 

технічні та вищі навчальні заклади дозволить створити модель освітнього 

процесу. Досягти ефективності педагогічної діяльності з дітьми з особливими 

освітніми потребами можна лише за умови, що складовою частиною 

навчального процесу будуть толерантність, справедливість, доброзичливість і 

повага людей. 
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«Гуманна місія школи й педагога – врятувати цих дітей, ввести їх у світ 

суспільства, духовного життя, краси повноцінними і щасливими» , - 

наголошував В.О.Сухомлинський. 

Формування доброзичливості повинне розпочинатися з перших класів, так 

як здебільшого в наш час для багатьох дітей школа стає першим місцем де вони 

можуть і повинні бути членами стабільного колективу однолітків. 

Ненасильницьке, шанобливе ставлення, гармонізація відносин у класі, 

виховання толерантності сприяють розвитку співпраці. 

Саме у навчальних закладах можна здійснювати заходи, свята, урочисті 

ранки та ін., які спрямовані на згуртування усіх дітей і підлітків. Формувати 

почуття толерантності з раннього дошкільного і шкільного віку розвиває їхню 

здатність до співпереживання, довіри, гідності, спів пізнання. Звісно, це процес 

непростий і довготривалий.  

Соціалізація дітей з обмеженими можливостями є складною з із-за низки 

перешкод: найчастіше це негативне ставлення до людей з інвалідністю у 

суспільстві, неприйняття їх однолітками, що призводить до їх. ізольованості 

таких дітей і вони переймаються почуттям неповноцінності, непотрібності, що 

утруднює їх соціальне самопочуття і входження у суспільство в майбутньому. 

Ситуація ускладнюється також особливостями поведінки цих дітей, 

пояснюваними характером вад (занадто голосна розмова, не завжди 

контрольовані емоції) і певною упередженістю шкільного оточення (учнів, 

вчителів, батьків). 

Навчаючись разом з дітьми з особливостями психофізичного розвитку 

здорові діти бачать, що поряд з ними живуть ті, хто за своїми нозологічними 

перешкодами не можуть так, як вони бігати, гратися, вчитися, проте вони 

стараються і хочуть бути такими, як усі інші.  

 Потрібні зміни у сфері освіти. Як не дивно, але у цьому допомагає 

карантин. У час карантину доведено, що можна ж зробити якісне дистанційне 
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навчання. І так само можна перевести у віддалений режим роботи важливі 

державні процеси, адаптувати базові послуги онлайн. 

Здобувачі вищої освіти з особливими потребами значну частину свого часу 

проводять за комп’ютером. Це для багатьох із них – найдоступніший спосіб 

спілкування з навколишнім світом, джерело пізнання і навіть спосіб життя. Для 

них дуже важливо мати постійний зв'язок з своїми одногрупниками та 

викладачами.  

Навчальні платформи дистанційного навчання, які інтенсивно 

запроваджуються в період карантинних заходів успішно дозволяють 

підтримувати такий зв'язок. В інтернет-спілкуванні також вкрай необхідно 

дотримуватись правил толерантності як однокурсникам, так і викладачам. 

Справедливість, повага, етичність, увага до кожного – запорука людяності. 

Вони відіграють провідну роль соціалізації людей з інвалідністю в 

інклюзивному середовищі. А толерантність – це саме те, чого так не вистачає 

сьогодні людям: терпіння, розуміння, дружнього ставлення, адекватного 

сприйняття.  

На Заході осіб з інвалідністю називають «особами з особливими 

потребами». Там це такі ж люди, як усі. І держава намагається створювати для 

них такі умови, щоб ці «особливі потреби» було враховано якнайповніше. За 

останні кілька років чимало держав здійснили ривок у сфері працевлаштування 

інвалідів. Цьому сприяли державні програми «селфімплойменту», тобто 

самостійного працевлаштування людей з інвалідністю і підтримки великих 

виробничих центрів, де вони мають можливість перенавчитися і по тому 

працювати. Перше, на що там акцентують увагу, — що людина, яка до 

інвалідності заробляла на хліб технічною чи фізичною працею, повинна 

усвідомити, що вона стала не гіршою, а просто іншою. Таким чином 

суспільство вирішує соціальну проблему і водночас само морально одужує: 

звільняється від старих догм і упереджень. 
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Нам треба запроваджувати цей досвід. Особливо в аспектах затребуваності 

людей цієї категорії. Серед них є багато таких, які на тлі фізичних вад мають 

неабиякі розумові здібності і природній талант, є й такі, які виділяються 

працьовитістю, наполегливістю, старанністю. 

 В Україні проблема працевлаштування людей з інвалідністю поки що не 

зсунулася з мертвої точки. Дещо, звісно, зроблено, але багато проектів не 

можуть бути втілені в життя через відсутність не тільки грошей, але й бажання. 

Саме через це у нас люди з інвалідністю, особливо ті, хто втратив здатність 

пересуватися, вважають себе зайвими в суспільств. Стереотип непридатності 

був зумовлений радянською практикою, коли державі вигідніше було надати 

інвалідові «подачку», а не можливість самому реалізувати себе за допомогою 

праці. Як виняток, існували однотипні спеціалізовані підприємства для 

інвалідів із вадами зору, слуху чи мови, де люди виконували однорідну роботу 

на замовлення. Особи з особливими потребами, які не здатні самостійно 

пересуватись, а, отже, виконувати посильну роботу, вважалися 

неповноцінними. Змінити такий стереотип у ставленні до них можливо, лише 

надавши їм можливість реалізуватися самостійно, а це означає — самостійно 

пересуватися і не бути тягарем для інших.  

 З іншого боку, навіть якщо людина отримала посильну роботу і потрапила 

в колектив, її або обходять стороною, або намагаються допомогти, постійно 

проявляючи надмірну турботу, не розуміючи, що цим лише роблять гірше. 

Отож, не лише від уваги до осіб з особливими потребами з боку державних 

органів влади, а й від громадян, тобто від усіх і кожного зокрема, залежить 

інтеграція даної категорії людей у соціум. 

 Я думаю, що спочатку ми маємо змінити свій погляд на людей з 

обмеженими можливостями, навчитися їх поважати, враховувати їхню думку, 

спосіб самовираження і досвід, зрозуміти, що вони нічим не гірші за нас, а вже 

потім говорити про те, що влада нічого не робить. 
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Перш за все, дуже важливим є ставлення оточуючих. Не треба передбачливо 

вважати, що певної роботи чи обов’язків вони не зможуть виконувати. Самі 

люди з інвалідністю — найкращі судді щодо того, що вони можуть або не 

можуть робити.  

Тільки-но ми виховаємо в собі гуманне ставлення й повагу, перестанемо 

відвертатися від людей з обмеженими можливостями, то, однозначно,  

позбудемося патології в суспільстві, яка не дозволяє нам спокійно сприймати 

всіх без винятку, незважаючи на індивідуальні відмінності. І саме тоді кількість 

подібних ситуацій через несприйняття інших, не подібних на нас за 

фізіологічними особливостями чи станом здоров’я,   почне стрімко 

зменшуватися. Люди з особливими потребами перестануть сидіти в чотирьох 

стінах, а ми з вами ще на один маленький крок станемо ближчими до них. 

На жаль, люди з інвалідністю в Україні стикаються з низкою бар’єрів — від 

суспільних упереджень до складнощів з працевлаштуванням. Закон передбачає 

для юридичних осіб і підприємців 4-відсоткову квоту на працевлаштування 

осіб з інвалідністю. Проте, як це не прикро, попри податкові пільги, велика 

кількість роботодавців воліють сплатити штраф, але не брати на роботу людей з 

інвалідністю.  

Дієвий спосіб боротьби з цими викликами — соціальне підприємництво, яке 

дасть можливість стабільно заробляти та вирішувати при цьому соціальну 

проблему. Наприклад, давати роботу людям з інвалідністю та допомагати їм 

інтегруватись у суспільство. Отже, такий спосіб працевлаштування треба 

підтримувати і широко запроваджувати. При цьому виграють усі суб’єкти 

даних трудових правовідносин: держава, роботодавці, працівники з групою 

інвалідності та інші. 

Люди з особливими потребами - такі ж як і ми. Їх багато, ми їх так мало 

бачимо серед нас тому, що ми не вміємо бути серед них. 

Наприклад, ми часто стикаємося з тим, що люди з обмеженими 

можливостями не беруть участі в звичних нам справах, не працюють поруч з 



16 

 

16 

 

нами, не голосують на виборах в сусідніх кабінках. Але це відбувається не 

через їхню нездатність це робити. Найчастіше - це наслідок недостатньої 

підготовленості середовища і оточення.  

Людям з ментальними особливостями необхідна наша підтримка і допомога 

саме в усуненні «бар'єрів», але в жодному разі не жалість або поблажливість. 

Подорожуючи Європою на початку поточного року, бачила, як на 

європейських фестивалях і концертах до квитка для людини з обмеженими 

можливостями безкоштовно надавався квиток для супроводжуючого. В 

аеропорту Мюнхена для всіх, хто з яких-небудь причин не може самостійно 

здійснити посадку на рейс, існує спеціальна служба, яка забирає людину прямо 

з дому і допомагає зайняти своє місце в літаку. І це все, звісно ж, входить у 

вартість квитка. 

Що стосується інфраструктури, то і тут дуже рідко до чогось можна 

причепитися. Автобуси і вагони метро обладнані спеціальними пандусами, на 

кожній станції підземки зазвичай є ліфт, а якщо знадобиться допомога, то 

черговий по станції або водій зробить усе, щоб людина відчувала себе 

комфортно. 

Кожна людина є особистістю, котра має свої особливості. Увага до кожного, 

врахування потреб і можливостей кожного – саме такий підхід має право на 

життя. 

 Відтак, тільки в інтегрованому середовищі є можливою взаємна 

толерантність. наявність і дієвість системи соціальних стандартів і гарантій 

щодо забезпечення потреб людини благами і послугами, а також для 

формування фінансових ресурсів, що спрямовуються на їх реалізацію. Вони 

дають змогу реалізувати стратегічну мету сучасної цивілізованої держави — 

забезпечити високі стандарти життя її громадянам, а особливо, якщо це 

стосується людей з особливими потребами.  

Для України проблема соціального захисту осіб з інвалідністю є особливо 

значущою у зв’язку зі стійкою тенденцією до зростання їх частки у загальній 
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структурі населення. До всіх проблем вродженого та набутого за станом 

здоров’я чи трудового каліцтва додалися чисельні військові, коли інвалідність 

наступає в результаті отримання поранень під час воєнних дій на Сході нашої 

країни.  

Інтеграція в суспільство осіб з інвалідністю, їх соціальний захист є одним з 

пріоритетних напрямів політики кожної розвиненої країни світу як у 

соціальній, так і в освітній сфері, оскільки рівень соціального захисту інвалідів 

та дітей-інвалідів, створення рівних умов для отримання ними освіти та 

професійної підготовки. 

Демократизація сучасного соціуму детермінує повагу до людського 

розмаїття, встановлення принципів солідарності та безпеки, що забезпечує 

захист та повне інтегрування у соціум усіх верств населення, перш за все – осіб 

з особливими потребами. Це зумовлено визначенням головної мети соціального 

розвитку – створення «суспільства для всіх». 

В житті на кожному кроці в комунікації і в діях кожного має бути місце 

цивілізованому підходу та толерантному ставленню до людей з ментальними 

особливостями в різноманітних життєвих ситуаціях: в побуті, на роботі, на 

вулиці, в громадських місцях, культурно-освітніх закладах тощо. Привітатись, 

посміхнутись, сказати приємне слово, допомогти морально і фізично – ось 

елементарна азбука толерантності. Треба уміти поставити подумки себе на 

місце людини з фізичною нозологією: як хотіла б я щоб до мене ставились інші 

в такій ситуації?  

Більшість наших співвітчизників, виїжджаючи за кордон, дивуються, як там 

багато людей з інвалідністю. Не те, що у нас! Але в Україні людей з 

обмеженими можливостями не менше, ніж у інших країнах світу. Їх  є понад 3 

млн. осіб на 46 млн. населення України. Вони просто не виходять на вулиці. А 

все тому, що вулиці, кафе, кінотеатри і навіть оточуючі не готові їх прийняти. 

На вулицях наших міст ще дуже мало світлофорів з дублюванням сигналу 

звуком, відсутнє рельєфне мощення вулиць, адекватні пандуси, дублювання 
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написів шрифтом Брайля та інші ознаки створення так званого доступного 

середовища.  

Згідно з даними ООН, від 10 до 15 відсотків населення Землі, а це майже 1 

мільярд осіб, є інвалідами тією чи іншою мірою. І в Україні цей відсоток не 

менше. Вони являють собою найчисельнішу групу меншин. І комфорт цих 

людей — не їхня приватна, а наша спільна проблема. 

У 2008 році набула чинності Конвенція про права інвалідів і 

Факультативний протокол до неї. Її підписала і Україна. Документ зобов'язує 

країни. які приєдналися до неї, заохочувати, захищати і забезпечувати повне і 

рівне здійснення всіма інвалідами всіх прав людини і основних свобод, а також 

розглядати проблематику інвалідності через призму прав людини. 

Якщо говорити простою мовою, Конвенція вимагає ставитися до людей не як 

до нещасних отримувачів гуманітарної допомоги, а як до повноцінних членів 

суспільства. 

На Заході в останні десятиліття справді зуміли змінити розуміння суті 

інвалідності. Зараз увага все менше і менше загострюється на тому, що не так з 

людиною. Натомість інвалідність визнається більше як наслідок взаємодії 

індивіда з довкіллям, яке не враховує особливостей індивіда та обмежує його 

участь у повноцінному житті суспільства. Цей підхід називають соціальною 

моделлю інвалідності.  

Доброзичливість і повага до всіх членів суспільства у всі часи вважалася 

людською чеснотою, яка передбачає терпимість відмінностей серед людей, 

уміння жити, не заважаючи та не порушуючи прав і свобод інших. 

 

Отже, відкритість суспільства до осіб з інвалідністю відображають рівень 

культури та духовного розвитку суспільства. Проблема інтеграції усіх суб’єктів 

інклюзивного суспільства як єдиного народу в наш час набуває особливого 

значення. Кожна людина є особистістю, незважаючи на свої особливості. І саме 

такий підхід має право на життя. Відтак, тільки в інтегрованому середовищі є 
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можливою взаємодопомога і повага. Починаючи з освітніх закладів. Діти з 

особливостями розвитку і здоров’я отримують підтримку і реальне сприйняття 

суспільством, що значно збільшує їх здібності та можливості. Здорові 

однолітки в інтегрованому середовищі з більшим ступенем ймовірності 

виростуть більш толерантними, з більш адекватною самооцінкою і менш 

тривожними та агресивними. 

Кожна людина є неповторною і унікальною. Бог не створив нас більш чи 

менш гарними, щасливішими і нещасними, перспективними і безуспішними. 

Він у своїй мудрості створив усіх рівними! Ось чому кожна людина заслуговує 

на особливу увагу та сприйняття. 

Кожен з нас є даром один для одного. На жаль, люди з особливими 

потребами не можуть скористатися цим даром у повній мірі, бо здебільшого 

ізольовані в суспільстві, бо воно не може чи не хоче їх приймати такими, якими 

вони є. тому одне із завдань усіх педагогів створити умови для розвитку 

толерантності через виховання з любов’ю і в ім’я любові, з добротою і 

милосердям, у дусі миру і поваги до прав людини. 

Вважаю, що проблема виховання і залучення до суспільного розвитку усіх 

членів інклюзивного середовища має об’єднати спеціалістів різних напрямів і 

рівнів: філософів, психологів, педагогів, менеджерів та ін; не є винятком і 

представники різних вікових груп. Доброзичливість, як ключова цінність 

особистості має, стати домінантою соціального партнерства всіх суб’єктів 

інклюзивної освіти, об’єднуючим будівельним цементним розчином  

повноцінного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 

Лише при умові прищеплення з дитинства кожній людині вищенаведених 

ознак зміниться світ люди стануть добрішими і ближчими одне до одного. Це 

повага права іншого бути таким, яким він є. 

В побуті особи з особливими потребами будуть почувати себе добре тоді 

коли для їх мобільності буде створено умови для зручного пересування. І це не 
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лише усунення бар’єрів, а створення толерантного середовища яке сприяє їх 

інтеграції в соціум. 

Надалі, важливим етапом для особи з інвалідністю є її зайнятість. 

Працевлаштування осіб з інвалідністю – це не тільки створення для них 

робочих місць, а створення соціальних підприємств. Це прерогатива органів 

державної влади і місцевого самоврядування. 

Толерантність і чуйність в кожній добрій справі, у кожному вчинку здорової 

людини по відношенню до людини з особливими потребами – запорука 

оздоровлення суспільства.  

Людина, яка живе в інклюзивному світі, по-справжньому щаслива і дарує 

щастя, любов людям довкола. Встановлення доброзичливих відносин – важливе 

завдання сучасного суспільства. І від того, як воно буде вирішене, залежить 

наше майбутнє.  
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