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Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому
освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з ін -
валідністю: тези доповідей ХVIII Міжнародної  науково-практичної
конференції (м. Київ. — 21 листопада 2018 р.). Частина 1. — К.: Уні -
верситет «Україна», 2018. — 484 с.

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

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



ВСТУПНЕ СЛОВО

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

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

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

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

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

П.М. Таланчук
Президент Університету «Україна»
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Annotation. The article presents the problems of the involvement of persons
with disability into applied physical activity, indicators of physical activeness, life
satisfaction and attitude towards one’s disability. Research have shown that people
with physical disability who go in for sports feel life satisfaction, their psychical
health more favorably than those who are not go involved in sports. Meanwhile,
the insufficiently unadjusted environment more often hinders the respondents not
involved in sports from feeling like an able person of full value. 

Key words: sport for persons with disability, disability, indicators of psy-
chosocial health, socialization, applied physical activity, leisure time.

Introduction. The system of social integration ensures equal possibi -
lities for people with disabilities to participate in culture, sport and other
areas of social life. The society members with disabilities have exceptional
physical and psychological features and special needs that are revealed when
people with disabilities strive for equal possibilities to participate in the
areas of physical education, sport for people with disabilities, recreational



and everyday physical activity. The variety of special needs is conditioned
by different kinds of disabilities (physical, visual, hearing, intellectual,
etc) and the degree of the disorder of a function. Application of various
means of physical, psychological and social rehabilitation and edu cation
meeting the needs for physical activity of people with disabilities is one of
the tasks of applied physical activity encouraging the possibility for peo-
ple with disabilities to participate in social life (social integration) and at
the same time reducing the manifestations of disability (Adomaitienė,
2003). According to Mikelkevičiūtė (2002); Kennedy, P., Smithson, E.,
McClelland, M., Short, D., Royle, J., & Wilson, C. (2010) in improving life
quality of persons with disabilities and their social integration especially
much attention is paid to applied physical activity that can increase the
potential of independence and positive self-evaluation of the aforemen-
tioned persons to the maximum. Therefore, it is not a coincidence that in
many countries people with disabilities are involved to a greater and greater
extent in applied physical, sports and other recreational activities. Accor -
ding to Skučas (2003, 2012) applied physical activity is one of the factors
of successful integration of people with disabilities in the society. The
development of recreational and competitive sports of people with dis-
abilities is an important factor of improving their life quality and physical,
psychological and social welfare (Samsonien  et al, 2008; Rimmer, J.,
Chen, Ming-De, McCubbin, Jeffrey A., Drum, Ch. & Peterson, J.(2010). 

Recently there have been many researches on the problems of the
socialization of people with disabilities (Skučas, 2012; Rimmer, J. et al.,
2010). However, there is a lack of works that deal with the influence of
applied physical and sport activity on persons having motor disability in the
aspect of psychosocial functions. The problem under research is described
by the essential question — how sports activity influences the life quality of peo-
ple with physical disability. It is important to compare the indicators of life
quality of persons having physical disability who are involved and who are
not involved in sports, to identify what influence physical activity has on the
aforementioned persons. Such research on the comparison of the indicators
of life quality of persons having physical disability who are involved and who
are not involved in sports would at least partially fill the lack of knowledge
and information about physical activity of people with disabilities, their atti-
tude towards disability, life satisfaction, etc., would allow revealing essential
peculiarities of the influence of applied physical activity on life quality. 

Object of the research: applied physical activities, self-realization and
leisure time of persons with motor disabilities. The research was aimed to
reveal characteristics of applied physical activities, self-realization and
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leisure time of persons with motor disabilities who participate and do not
participate in applied physical activity. 

Organization and methods of the research: To assess partly life quali-
ty the dependant variables have been chosen: indicators of physical activ-
ity, life satisfaction and attitude towards one’s disability. 111 persons at the
age from14 to77 years with motor disability participated in the research.
To form research sample random target selection has been used. The
main criterion of the selection of participants was physical disability and
possibility to move in a wheelchair only. The survey took place in Šiauliai
town sports club for people with disabilities «Entuziastas» and in the sum-
mer camps of Centre of Landscape Therapy and Recreation of Lithua -
nian Paraplegic Association in Monciškės.

In order to find out the peculiarities of the influence of applied phys-
ical activity to improve life quality of persons having physical disability,
the respondents were divided into two groups:

1. The group of respondents — involved in sports (60,4%) — was made
up of persons participating in applied sports activity of various level, who in
organized manner and systematically train and participate in the club com-
petitions, represent the club in national sport events for people with disabi -
lities or who are involved in sports inactively or with recreational goals, who
are involved in sports irregularly, represent their sports club and are mostly
involved in sports as recreation — a form of spending leisure time.

2. The group of respondents — not involved in sports (39,6%) — con-
sisted of persons who do not participate at all in applied physical activity
of any level.

To perform empirical research a qualitative method of questionnaire
survey has been chosen. The questionnaire by its content and structure is
oriented towards measuring the attitude towards life quality of persons ha -
ving physical disability. Questionnaire was made according to the scien -
tific literature (Adomaitienė, 2003; Mikelkevičiūtė, 2002; Kennedy, P., et
al., 2010). Diagnostic part of the questionnaire consists of 84 statements
that in their turn are divided into separate blocks having internal structure
and meant for collecting information necessary to answer the problematic
questions of the research. The data of the research have been generalized
by statistical methods (analysis of percentage, means and frequencies, chi
square, non-parametrical Mann-Whitney U test). Empirical data have
been processed using SPSS 18.0 and Microsoft Excel software.

Questionnaire was oriented not only towards the assessment of the
present state but also towards the needs, in other words, the necessity and
purposefulness of changes. 

міждисциплінарний підхід Секція І



Discussion: Application of various means of physical, psychological
and social rehabilitation and education meeting the needs for physical
activity of people with disabilities is one of the tasks of applied physical
activity encouraging the possibility for people with disabilities to partici-
pate in social life (social integration) and at the same time reducing the ma -
nifestations of disability (Adomaitienė, 2003). The object of the research
is applied physical activities, self-realization and leisure time of persons
with motor disabilities. The research was aimed to reveal characteristics
of applied physical activities, self-realization and leisure time of persons
with motor disabilities who participate and do not participate in applied
physical activity. To assess partly life quality the dependant variables have
been chosen: indicators of physical activity, life satisfaction and attitude
towards one’s disability. 111 persons at the age from 14 to77 years with
motor disability participated in the research. To form research sample ran -
dom target selection has been used. The main criterion of the selection of
participants was physical disability and possibility to move in a wheelchair
only. The results of the research have revealed that the number of people
with disability involved in sports is larger by one-third than of those who are
not involved. The most popular kind of sports among people with disabi -
lities is basketball. Persons with motor disabilities are going to choose the
kind of sport activity by themselves. This kind of sports is chosen by about
30 % of the respondents involved in sports. The respondents with physical
disability involved in sports are more satisfied with their lives than those
who are not involved. Physically active respondents assess their mental
health more favorably; moreover, the respondents involved in sports have
lower indicators of factors causing stress than those who are not involved.
The attitude towards their disability of people with disabilities that are
involved in sports is much more favorable than of those who are not
involved. People with disabilities participating in physical activity tend to
rely on their strengths to a greater extent, even when favorable conditions
are not created for them. Meanwhile, the respondents not involved in sports
unadjusted environment more often hinders from feeling like an able per-
son of full value. Both groups of the respondents pointed out another per-
son with disability as the most important agent of socialization. However,
people with disabilities both involved and not involved in sports different-
ly assessed the institutions that helped them to socialize. The respondents
involved in sports favorably evaluated the information given by many
institutions; meanwhile those not involved in sports restricted themselves
with the information received in treatment institution or active rehabili-
tation centre. People with disabilities themselves pointed out the wish to
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spend leisure time with friends as the most important factor that condi-
tioned the respondents’ participation in sports or physical activity. As the
main reason why people having motor disability are not actively involved
into applied physical activity is the lack of perception of sports activities
as a significant factor of bettering their life quality. 

Conclusions: We can talk about the tendencies, which were carried
out in the research:

1. The results of the research have revealed that the number of peo-
ple with disability involved in sports is larger by one-third than of those
who are not involved. The most popular kind of sports among people with
disabilities is basketball. This kind of sports is chosen by about 30 % of the
respondents involved in sports. 

2. The respondents with physical disability involved in sports are
more satisfied with their lives than those who are not involved. Physically
active respondents assess their mental health more favorably; moreover,
the respondents involved in sports have lower indicators of factors causing
stress than those who are not involved. 

3. The attitude towards their disability of people with disabilities that are
involved in sports is much more favorable than of those who are not involved.
People with disabilities participating in physical activity tend to rely on their
strengths to a greater extent, even when favorable conditions are not created
for them. Meanwhile, the respondents not involved in sports unadjusted
environment more often hinders from feeling like an able person of full value. 

4. Both groups of the respondents pointed out another person with dis-
ability as the most important agent of socialization. However, people with
disabilities both involved and not involved in sports differently assessed the
institutions that helped them to socialize. The respondents involved in
sports favorably evaluated the information given by many institutions;
meanwhile those not involved in sports restricted themselves with the infor-
mation received in treatment institution or active rehabilitation centre.

5. People with disabilities themselves pointed out the wish to spend
leisure time with friends as the most important factor that conditioned the
respondents’ participation in sports or physical activity. As the main rea-
son of not involving into applied physical activity people with disability
indicated lack of perception of the usefulness of sports. 
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galimybės savivertės ir biosocialinių įgūdžių aspektais. Specialusis ugdymas 2012.
Nr. 2 (27), 42–47. ISSN 13925369.

10. Skučas, K. Sportuojančių ir nesportuojančių Lietuvos fiziškai neįgalių
asmenų socializacijos galimybės psichosocialinės sveikatos aspektu. Filosofija.
Sociologija 2010 (2), p. 179–185

ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ 
З ОБМЕЖЕНОЮ РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ

Бабчук Г.І.,
викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»
galia.svirida1994@gmail.com 

Анотація. У тезах аналізується сутність інклюзивної освіти яка
є ефективним методом досягнення якісних змін в особистому розвитку
дітей з обмеженою руховою активністю, створення освітнього середови-
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ща, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалеж-
но від особливостей її психофізичного розвитку.

Annotation. In theses in analysing being of inclusive education which is
effective method in achievement qualitative changes in self-development of kids
which limited motor skills, creating educational environment which would be
appropriate to necessities and capacities of every child in spite of their features in
psychphysical development.

Інклюзивна освіта є інноваційним підходом до навчання дітей
з обмеженою руховою активністю, який передбачає модифікацію
освітньої програми та освітнього середовище до потреб учнів, які
відрізняються своїми навчальними можливостями. 

Інклюзивний підхід до організації інклюзивної освіти полягає у:
— створенні таких умов, за яких усі учні мають однаковий до -

ступ до освіти, у тому числі діти з особливими освітніми потребами,
які навчаються у загальноосвітніх школах;

— усі учні мають можливість отримати досвід, знання, які спри-
яють подоланню упереджень й дискримінації та сприяють форму-
ванню позитивного ставлення до тих, хто «відрізняється».

Основна мета інклюзивної освіти — це досягнення якісних
змін в особистому розвитку дітей з обмеженою руховою активністю.
Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища,
яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, неза-
лежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Завдання інклюзивної освіти полягає в організації навчально-
виховного процесу, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей.
Задля цього необхідно розробити систему надання освітніх і спеці-
альних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, створити
позитивний клімат у шкільному середовищі та поза його межами. Для
кожного контингенту з певним рівнем фізичного розвитку і рухової
підготовленості є свій оптимальний режим рухової активності. 

Саме це положення є основою суворої регламентації в органі-
зації і плануванні навчального навантаження у процесі занять з фі -
зичного виховання у навчальних закладах різного рівня та категорії

Недостатній руховий режим негативно впливає на стан здо-
ров’я учнів та студентів. Тому проблема компенсації негативних
наслідків дефіциту рухової активності засобами фізичної культури
учнів загальних навчальних закладів та студентів вищих навчальних
закладів і є пріоритетним в дослідженнях значної кількості фахівців
фізичного виховання.
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Такі розлади спостерігаються у 5–7 % дітей і можуть бути вродже-
ними чи набутими. Серед порушень опорно-рухового апарату
виділяють: 

— захворювання нервової системи: дитячий церебральний па ра -
ліч; поліомієліт; 

— вроджені патології опорно-рухового апарату: вроджений ви -
вих стегна, кривошия, клишоногість та інші деформації стоп; 

— аномалії розвитку хребта (сколіоз); 
— недорозвиток і дефекти кінцівок: аномалії розвитку пальців

кисті; артрогрипоз (природжене каліцтво); 
— набуті захворювання та ураження опорно-рухового апарату:

травматичні ушкодження спинного мозку і кінцівок; поліартрит; 
— захворювання скелету (туберкульоз, пухлини кісток, остео -

міє літ); 
— системні захворювання скелету (хондродитрофія, рахіт). 
У всіх цих дітей провідним порушенням є недорозвиток, пору-

шення або втрата рухових функцій. Домінуючим серед цих розладів
є дитячий церебральний параліч (близько 90%). 

Для пристосування соціального середовища, необхідно підготува-
ти вчителів та учнів школи, класу до сприйняття ними дитини з таки-
ми порушеннями як звичайного учня. Церебральний параліч виникає
внаслідок уражень мозку плоду у допологовий період та під час пологів. 

Серед факторів, що призводять до церебрального паралічу —
киснева недостатність, пологові черепно-мозкові травми, інтокси-
кація в період вагітності, інфекційні захворювання тощо. 

Саме рухова активність розглядає невід’ємну частину способу
життя і поведінку людини, котра визначається соціально-економіч -
ними і культурними факторами, залежить від організації фізичного
виховання, морфофункціональних особливостей організму, типу
нер вової системи, кількості вільного часу, мотивації до занять, до -
ступності спортивних споруд і місць відпочинку молоді.

Недостатній руховий режим звісно негативно впливає на стан
здоров’я учнів та студентів. Тому проблема компенсації негативних
наслідків дефіциту рухової активності засобами фізичної культури
учнів загальних навчальних закладів та студентів вищих навчальних
закладів і є пріоритетним в дослідженнях значної кількості фахівців
фізичного виховання.

Таким чином, однією з важливих умов для дітей з обмеженою
руховою активністю є формування інклюзивного освітнього сере-
довища який би задовольняв освітні потреби всіх дітей.
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СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Базиленко А.К.,
к.психол.н., завідуюча кафедри Соціальної роботи та педагогіки 

Університету «Україна»
univer_ukraine@ukr.net 

Анотація. Ми розглядаємо соціальну справедливість як явище, безпосе-
редньо пов’язане з інклюзією, адже вона передбачає рівність у розподілі мате-
ріальних і духовних благ, у становищі різних суспільних груп. Соціальної спра-
ведливості можна досягти лише через переорієнтацію моральних цінностей
суспільства на забезпечення рівного доступу всіх людей до освіти, працевлаш -
тування, створення сім’ї, спілкування, дозвілля та інших сфер життєдіяль-
ності. На заваді соціальній справедливості стоїть дискримінація на основі
національності, сексуальних уподобань, інвалідності, релігії тощо. У процесі
розвитку особистості дуже важливою стає роль батьків та фахівців
у ранньому втручанні, включенні в освіту та незалежне життя.

Annotation. We consider the social justice as a phenomenon which directly rela-
ted to inclusion, because it involves equality in the distribution of material and spiri-
tual goods, in the position of various social groups. The social justice can only be
achieved through reorientation of the society moral values to ensure equal access of
all people to the education, to the employment, to the creation of a family, to the com-
munication, to the leisure and other spheres of life. Discrimination on the basis of
nationality, sexual preferences, disability, religion, etc. is hindered by social justice.
In the process of personality development the role of parents and specialists of early
intervention, inclusion in education and independent life becomes very important.

Серед багатьох процесів європейської інтеграції, що нині акти-
візовані в Україні, ми особливо виділяємо процес зміни соціально-
психологічних стереотипів, нормативно-правових документів, соці-
альної політики, пріоритетів та нових напрямів діяльності державних
і недержавних організацій задля забезпечення рівних прав та можли-
востей всіх людей, виключаючи будь-які форми дискримінації. 
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Розуміння та ставлення до соціальної справедливості зміню ється
у різні періоди існування суспільства і відмінне для різних верств насе-
лення та окремих осіб [4]. Саме соціальна справедливість врівноважує
права та обов’язки людей, інтереси суспільства з інтересами особи.

На жаль, досить часто зустрічаються випадки соціальної ексклю-
зії (відторгнення) людей, які мають перепони у доступі до суспільних
благ, ресурсів та відповідно обмеження задоволення їхніх потреб [5].
Для сучасного українського суспільства характерна значна поляриза-
ція, пов’язана з нерівністю у забезпеченні різних груп населення еко-
номічними, соціальними, культурними та іншими ресурсами. 

На противагу соціальній ексклюзії виступає соціальна інклюзія
(включення), покликана зменшувати соціальну напругу та неспра-
ведливість, шляхом залучення осіб та груп до повноцінного суспіль-
ного життя [3]. У цьому процесі дуже важливою є система раннього
втручання, яка допомагає: якомога раніше нормалізувати життя сім’ї,
сприяти прийняттю батьками інвалідності дитини, адекватному
сприйняттю допомоги спеціалізованих організацій та фахівців, готов-
ності дотримуватись рекомендацій фахівців щодо спільної роботи
з дитиною, організувати особливий простір необхідний для здобуття
дитиною навичок самообслуговування та навчання. Перепонами до
раннього втручання часто стають: відчуття вини батьками та нав’язу-
вання медичної моделі інвалідності певними інстанціями.

Також система раннього втручання через відкриття можливостей
інклюзії дитини та сім’ї, створює прецедент для переосмислення
моральних орієнтирів і норм, акцентування уваги суспільства на не об -
хідності забезпечення повноцінного життя кожної людини в усіх сфе-
рах життєдіяльності, поваги до відмінностей й людської гідності [1].

Для збільшення соціальної справедливості важливим є також
формування певних психологічних характеристик пригнічених груп,
зокрема: особистісної відповідальності, відмови від «споживацької
позиції», підвищення самооцінки, формування віри у свої сили та
оточення тощо. Ці характеристики формуються шляхом набуття
особистісного позитивного досвіду соціальної взаємодії, де значну
роль відіграє соціальний працівник та середовище «відкрите для всіх».

Тут на допомогу приходить інклюзивне освітнє середовище, як
перша ланка, куди потрапляє дитина з сім’ї. Інклюзія в освіті пе -
редбачає взаємне збагачення соціального досвіду дітей з інвалідніс -
тю та їхніх однокласників, формує гуманістичні цінності, чуйність,
толерантність, емпатію та, в результаті, сприяє соціальній справед-
ливості [2].
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У процесі розвитку особистості дуже важливою стає роль бать-
ків та фахівців у впровадженні концепції «незалежного життя», що
передбачає формування духовної і інтелектуальної сфери особисто-
сті, організацію діяльності, позитивні зміни середовища, допомогу
у вирішенні екзистенційних проблем, зміну відносин, поведінки,
життєвої ситуації. В межах концепції незалежного життя людина
отримує рівний доступ до освіти, працевлаштування, створення
власної сім’ї, захисту своїх прав, розвитку необхідних здібностей
для повноцінної життєдіяльності у суспільстві.
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СОЦІАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ «СТАТІ» 
ОСОБИ З ІНВАЛІДІНСТЮ

(за результатами соціологічного дослідження)

Бацман О.С., 
ст.викладач кафедри соціальної роботи

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Бондаренко П.І., 

ст. викладач кафедри управління та адміністрування 
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»

Анотація. Проаналізовані існуючі в суспільстві стереотипи щодо
чоловіків та жінок з інвалідністю.

Annotation. The existing stereotypes about men and women with disabilities
in society are analyzed.

Існують наявні протиріччя між задекларованими принципами щодо
становища людини з інвалідністю та реальними соціальними процесами,
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що ґрунтуються на упередженому ставленні щодо осіб з інвалідністю.
Одним з таких суттєвих упереджень є поширене уявлення про те, що
інвалід не може бути справжньою жінкою чи справжнім чоловіком.
Актуальність дослідження обумовлена упередженим ставленням соціу-
му до людей з фізичними обмеженнями здоров’я. Одним із суттєвих
стереотипів, що існують в суспільстві, є поширене уявлення про те, що
інвалід не може бути справжньою жінкою чи справжнім чоловіком. 

Об’єктом дослідження є інвалідність як соціальне явище, пред-
метом — соціальне конструювання інвалідності з точки зору ген-
дерних аспектів. 

Метою дослідження є вивчення існуючих в нашому суспільстві
стереотипів щодо чоловіків та жінок з інвалідністю і поглядів самих
інвалідів стосовно цього питання. 

Гіпотеза дослідження базується на науковому припущенні, що
інвалідність є соціальним конструктом, який створюється соціаль-
ними агентами і функціонує в призмі соціокультурних стереотипів. 

Об’єкт, предмет та мета дозволили виділити наступні завдання
дослідження:

1) виявити загальні стереотипи стосовно чоловіків та жінок з ін -
валідінстю шляхом опитування майбутніх соціальних працівників;

2) дослідити бачення жінок з інвалідінстю своєї гендерної іден-
тичності та засобів її репрезентації;

3) виявити основні засоби репрезентації образів жінок та чоло-
віків з інвалідністю у світовому кінематографі.

Вибірка дослідження — студенти спеціальності «Соціальна
робота» ПІЕП (69 осіб), жінки-інваліди різних вікових груп у кіль-
кості 6 осіб (однією з вимог для відбору інформанток була наявна
«стигма інвалідності», тобто наявність зовнішніх ознак інваліднос-
ті. Саме така ситуація, на наш погляд, проблематизує конструю-
вання гендерних біографій та ідентичностей жінок-інвалідів. Через
певну інтимність обговорюваних проблем та, враховуючи стать
інтерв’юера, інтерв’ю у чоловіків-інвалідів не бралося).

Методи дослідження — вільне інтерв’ю, асоціативне опитуван-
ня та якісний аналіз кінематографічних відеоматеріалів.

Отримані результати першого дослідження підтвердили існу-
вання в нашому суспільстві стереотипів щодо інвалідів, які таврують
їх і ускладнюють життя, таких, наприклад, як «безпорадність»,
«жалюгідність», «бідність», «асексуальність», «самотність» тощо.

За результатами другого дослідження деякі стереотипи, виявле-
ні в першому дослідженні, взагалі себе не виправдали, так як часто
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не мають місця в житті інваліда. Жінки-інваліди мають сім’ю, вихо-
вують дітей, намагаються постійно за собою доглядати, щоб вигляда-
ти привабливими і сексуальними, займаються спортом, не явля -
ють ся обмеженими в спілкуванні, комунікабельні і відкриті. 

Друге дослідження підтвердило нашу гіпотезу, поставлену на по -
чатку практичного його втілення. Дійсність і звична для нашого розу-
міння картина інвалідності далекі від правди і цей факт робить ще
важчим ту боротьбу, яку розпочинає кожен з людей-інвалідів на почат-
ку нового дня. Ми своїм баченням їх проблем ускладнюємо їм життя,
на моральному рівні порушуючи їх права, затверджені на міжнародно-
му рівні. Ми як прообраз іншого, створюємо ярлики і встановлюємо
обмеження в процесі соціалізації і адаптації інвалідів до соціуму.

В третьому дослідженні ми проаналізували кінематограф як
один із соціальних агентів конструювання соціальної реальності.
Розглянуті нами фільми демонструють загальноприйняті погляди
на статево-рольову стратифікацію. 

Отже, ми розглянули три сторони гендерної ситуації в соціумі
відносно інвалідності: сторона того, хто відтворює і закріплює сте-
реотипи (ЗМІ), сторона тих, хто їх сприймає і будує свою поведін-
ку відносно цих знань, і сторона самих інвалідів, реальний погляд
на ситуацію. Стереотипізація суспільства досить сильно впливає на
життя інвалідів.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ: 
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

Богун В.С.,
практикуючий психолог-консультант, арт-терапевт, тренер з розвитку

гармонічної особистості (Німеччина)
Бойченко Л.Д.,

к.і.н., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання 
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»

Анотація. На основі аналізу першоджерел сучасних вітчизняних нау ков -
ців, а також зарубіжних вчених висвітлено деякі особливості розвитку
ін клюзивної освіти в Європі, зокрема, в Німеччині, Італії, Австрії, Бельгії,
кроки інклюзії в Україні. Виявлено, що індивідуальний підхід до навчання ді -
тей з особливими освітними потребами є пріоритетним. Визначено меха-
нізми підготовки фахівців для інклюзивної освіти. 

Annotation. On the basis of analysis of the primary sources of modern
Ukrainian scientists in Ukraine, as well as foreign scientists, some features of the

міждисциплінарний підхід Секція І



development of inclusive education in Europe, in particular, in Germany, Italy,
Austria, Belgium, steps, and inclusions in Ukraine are highlighted. It is revealed that
an individual approach to teaching children with special educational needs is a pri-
ority. The mechanisms of training specialists for inclusive education are determined.

У передових країнах Західної Європи, починаючи з 70-х років
ХХ ст., відбувається перебудова спеціальної освіти. Зокрема, інтег-
роване та інклюзивне навчання дітей з особливостями розвитку
визначено як основну форму здобуття освіти неповносправними.

B Німеччині реформування освітньої галузі відбулося завдяки
діяльності громадської батьківської організації «Життєва допомога».
Міністерством у справах освіти, релігії і культури були ухвалені норма-
тивно-правові акти, які засвідчили, що кожна дитина з обмеженими
можливостями має право на вибір навчального закладу, повинна бути
забезпечена психолого-педагогічним супроводом, за лучена до педаго-
гічного процесу, незалежно від ступеня складності захворювання. Перш
за все, у цій країні сформовано законодавчу базу і розроблена система
підготовки майбутніх фахівців до роботи в галузі інклюзивної освіти.

В основному законі (Grundgesetz, Artikel 3) зазначається право
дітей з особливими потребами на освіту та навчання відповідно до
їх потреб. Зокрема, зазначається: «Ніхто не повинен зазнавати дис-
кримінації через свої обмежені можливості» [1].

Серед європейських країн Італія посідає чільне місце у впрова -
дженні ідей інтегрованого та інклюзивного навчання, оскільки однією
з перших визнала інтегративне та інклюзивне навчання най прийнят -
нішою для неповносправних дітей формою здобуття освіти. За визна-
ченням директора Департаменту Національних досліджень у галузі
освітніх інновацій в Італії P. Tortora, «Італія у цьому відношенні стала
лабораторією для всього світу, оскільки саме латинська культура зорі-
єнтована на визнання автономності та гідності кожної людини» [2]. 

Корисним видається досвід й іншої європейської держави —
Авст рії. В цій країні функціонувала добре налагоджена система спе -
ціальної освіти, до складу якої входили спеціальні школи для дітей
з особливими потребами. У 80-х роках почали організовуватися
громадські співтовариства, до яких входили батьки дітей з особли-
востями розвитку, вчителі, працівники різних медичних та освітян-
ських закладів, які керувалися ідеями рівноправності, в тому числі,
і в здобутті освіти. Розроблено експериментальну програму чоти-
рьох моделей інтегрованого навчання, зокрема: інтегровані класи,
взаємодіючі класи, малокомплектні класи, звичайні класи.
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На думку експертів, найбільш дієвою моделлю стали інтегрова-
ні класи; модель із залученням шкільних консультантів найкраще
зарекомендувала себе у сільській місцевості. Експеримент дав по -
штовх до функціонування в країні 290 інтегрованих класів, 24 взає-
модіючих класів, а також запровадження посад спеціальних педаго-
гів (понад 3200 ставок), які працюють шкільними консультантами.

Цікавий досвід навчання дітей з порушеннями психофізичного роз -
витку має Бельгія. У Бельгії функціонують 8 типів спеціальних за кла -
дів: для дітей з легким ступенем розумової відсталості, із се реднім і важ-
ким, з емоційно-вольовими порушеннями та розладами поведінки [2].

Отже, у європейських країнах, склалася і продовжує удоскона-
люватися система розвитку інклюзивної освіти. У Литві, Норвегії
показник інклюзії становить 90%; в Угорщині — 57%, в Польщі,
Словаччині — 42% [3].

В Україні цей показник становить лише 7%. Але ситуація зміню-
ється, відбуваються зрушення в системі інклюзивної освіти. В 2017 ро -
ці прийнятий закон України «Про інклюзивну освіту». Створений Фонд
президента України П.Порошенка, який розпочав реалізацію низ ки
регіональних проектів з інклюзивної освіти у деяких регіонах країни.

Базовим документом для створення інклюзивної освіти є Кон -
цепція «Нової української школи». У звязку з впровадженням цієї
програми кількість дітей, охоплених системою інклюзивної освіти,
збільшилась в Україні в 2 рази. Досвід інклюзивної освіти європей-
ських країн надзвичайно важливий для України.

В кожній країні всі проекти реалізуються по-різному. Але, для
успішного виконання цього завдання необхідні певні критерії: висо-
ка відповідальність за стан інклюзивної освіти; ефективна підтрим-
ка шкіл, які впроваджують цю форму освіти; визначення чітких
механізмів розвитку інклюзивної освіти; пропагування цінностей
громадянського суспільства, яке базується на ідеях рівноправності,
толерантності, інклюзії.
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Анотація. Вказано на не коректність використання поняття «інва-
лід», у зв’язку з переходом до інклюзивного навчання. Проведено аналіз ук -
раїнських освітніх Законів і нормативно-правових документів з даної про -
блеми дослідження. Висвітлено необхідність застосування поняття «особи
з особливими освітніми потребами» у педагогічній науці. 

Annotation. It is indicated on the incorrect use of the concept of «disabled»
in connection with the transition to inclusive education. The analysis of Ukrai -
nian educational Laws and normative-legal documents on this research problem
was conducted. The necessity of applying the concept of «person with special edu-
cational needs» in pedagogical science is highlighted.

В українській мові до кінця XVIII ст. людина з вадою розвитку
тлумачилась як каліка, хромець, сліпець. Пізніше починає вжива-
тися поняття «інвалід», що прийшло в українську мову з французької
і до кінця ХІХ ст. вживалось у значенні «відслуживший, заслужений
воїн, який непристосований до служби через каліцтво, поранення,
старість» [1].

У законодавчих документах, до сьогодні, домінує поняття «ін ва -
лід». Інвалід — особа, яка має порушення здоров’я зі стійкими роз-
ладами функцій організму, обумовлене захворюванням, наслідками
травми чи дефектами, що призводять до обмеженої життєдіяльно-
сті та викликають необхідність її соціального захисту і допомоги.
Інвалідність — це обмеження в можливостях, обумовлені фізични-
ми, психічними, сенсорними, соціальними, культурними, законо-
давчими та іншими бар’єрами, що не дозволяють людині бути
інтегрованою в суспільство і брати участь в житті сім’ї і держави на
тих же умовах, що і інші члени суспільства.

Залежно від типу порушення виділяють наступні категорії осіб [3]:
з порушеннями слуху (глухі, оглухлі, зі зниженим слухом); з пору-
шеннями зору (сліпі, осліплі, зі зниженим зором); з порушеннями
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інтелекту (розумово відсталі, із затримкою психічного розвитку);
з мовленнєвими порушеннями (дислалія, порушення голосу,
дизартрія, заїкання, алалія, афазія, дисграфія, дислексія, загальний
недорозвиток мовлення); з порушеннями опорно-рухового апарату
(захворювання нервової системи: дитячий церебральний параліч;
поліомієліт; вроджені патології опорно-рухового апарату: вродже-
ний вивих стегна, кривошия, клишоногість та інші деформації
стоп; аномалії розвитку хребта (сколіоз); недорозвиток і дефекти
кінцівокзахворювання нервової системи: дитячий церебральний
параліч; поліомієліт; вроджені патології опорно-рухового апарату:
вроджений вивих стегна, кривошия, клишоногість та інші дефор-
мації стоп; аномалії розвитку хребта (сколіоз); недорозвиток
і дефекти кінцівок); зі складною структурою порушень (розумово
відсталі і сліпі чи глухі; сліпоглухонімі тощо); з емоційно-вольови-
ми порушеннями і з аутизмом.

Донедавна загальновживаними і законодавчо закріпленими були
поняття «інваліди», «особи з вадами», «аномальні особи», «дефек-
тивні», які з часом стали вважатися не коректними відносно таких
осіб. Ще у 1927 р. Л. Виготський передбачав: «… доведеться відмо-
витися від поняття «дефективні діти». У зв’язку з чим ці поняття
були деформовані. 

Аналіз українських освітніх Законів і нормативно-правових
документів показав, що загальновживаними є поняття: «діти-інва-
ліди», «діти з вадами розумового або фізичного розвитку», «особи,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»,
«особи з обмеженими можливостями здоров’я», «особи з особливо-
стями психофізичного розвитку». 

Наразі в освітніх нормативно-правових документах України
(«Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливи-
ми освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»
(2010 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року (2013 р.), «Про затвердження заходів щодо впроваджен-
ня інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх на вчаль -
них закладах на період до 2015 року» (2013 р.) використовується
термін «особи з особливими освітніми потребами», тому в наукових
дослідженнях доречним є оперувати саме цим поняттям [4,5].

Крім того, підтвердженням доцільності використання поняття
«особа з особливими освітніми потребами» є оновлена редакція за -
кону України «Про вищу освіту». А саме в розділі про загальні поло-
ження, пункті 18, говориться, що особа з особливими освітніми
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потребами — це особа з інвалідністю, яка потребує додаткової підт-
римки для забезпечення здобуття вищої освіти [2].
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СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 
З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ (ОРА)

Бундак О.А., 
к.і.н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи Луцького

інституту розвитку людини Університету «Україна»
olenabundak@gmail.com 

Анотація. Окреслено специфіку організації проведення навчально-вихов-
ного процесу зі студентами, які мають порушенням опорно-рухового апара-
ту. Підкреслено, що в основі навчального процесу повинен зберігатися прин-
цип корекційної спрямованості навчання, що забезпечується спеціальними
методами, спеціальними індивідуальними та груповими заняттями.

Annotation. We outlined the specific features of organization of educational
process with the students, who have motor disabilities. It is emphasized that prin-
cipal of remedial teaching should be the basis of educational process. It is imple-
mented through special methods, individual and group activities.

Специфікою організації навчально-виховного процесу у Луць -
кому інституті розвитку людини Університету «Україна» є створення
сприятливих умов для забезпечення навчання студентів з інвалід -
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ніс тю. Серед таких дітей особливою категорією є студенти з пору-
шенням опорно-рухового апарату, пов’язане з порушеннями зору,
слуху, чутливості, просторової орієнтації. 

Порушення ОРА проявляються в порушенні уваги і пам’яті,
розсіюванні, зменшені обсягу уваги, переважанні слухової пам’яті
над зорової. Емоційні порушення проявляються у вигляді підвище-
ної збудженості, прояві страхів, схильності до коливань настрою.
Це знаходить свій прояв в уповільненому формуванні понять, які
визначають положення предметів і частин власного тіла в просторі,
нездатності впізнавати і відтворювати фігури, складати з двох час-
тин ціле тощо. При письмі виявляються помилки в графічному зоб-
раженні букв і цифр (асиметрія, дзеркальність), початок письма
і читання з середини сторінки.

З огляду на що, викладацько-професорський склад інституту
повинен знати і враховувати в освітньому процесі особливості роз-
витку даної категорії студентів. В основі навчального процесу по -
винен зберігатися принцип корекційної спрямованості навчання,
що забезпечується спеціальними методами, спеціальними індиві-
дуальними та груповими заняттями.

Навчання студентів з порушеннями функцій ОРА має здійснюва-
тися на фоні лікувально-відновлювальної роботи, яка може здій с ню ва -
тися в таких напрямках: посильна медична корекція рухового де фек -
ту; терапія нервово-психічних відхилень; заняття ЛФК та логопедичні
заняття на базі медичного закладу або реабілітаційного центру.

Для організації навчального процесу необхідно визначити
навчальне місце в аудиторії, слід дозволити студенту самому підби-
рати зручну позу для виконання письмових та усних робіт (сидячи,
стоячи, спершись і т.д.). 

Під час заняття слід враховувати обсяг і форми виконання
усних і письмових робіт, темп роботи аудиторії і по можливості змі-
нювати форми проведення занять. Бажано звуковий матеріал дуб-
лювати зоровими повідомленнями: використання наочного мате-
ріалу, навчальних відеоматеріалів.

Особи, що працюють з такою категорією людей, завжди повинні
розуміти, що фізичний недолік істотно впливає на соціальну позицію
студента, на його ставлення до навколишнього світу. У таких сту-
дентів спостерігаються порушення особистісного розвитку: знижена
мотивація до діяльності, страхи, пов’язані з пересуванням і спілку-
ванням, прагнення до обмеження соціальних контактів. Тому завдан-
ня педагога — використовувати методи, що активізують пізнавальну
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діяльність студента, розвивають усне і писемне мовлення, форму-
ють необхідні навчальні навички.

ІНТЕГРОВАНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
ЯК ЗАСІБ ЗАДОВОЛЕННЯ ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

СВОЇХ ПОТРЕБ ОТРИМАННЯ ОСВІТИ

Войціх І.В.,
к.пед.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи

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

Анотація. У сучасній державі гостро стоїть проблема отримання
освіти та працевлаштування особами з інвалідністю, тому як вони поро -
джують ще велику кількість інших проблем. Можливість отримання знан -
ня, отримання освіти — це одна із «особливих» потреб осіб з інвалідністю.
Не задоволення цієї потреби породжують велику кількість різних проблем
в різних сферах. Інтегроване освітнє середовище виступає засобом задо-
волення особами з інвалідністю своїх потреб отримання освіти.

Annotation. In today’s state, the problem of obtaining education and
employment with people with disabilities is acute, as they generate a lot of other
problems. The ability to get knowledge, education is one of the «special» needs of
the disabled. Not satisfying this need generates a large number of different pro-
blems in different spheres. Integrated educational environment serves as a means
of satisfying disabled people for their education needs.

Інвалідність як соціальне явище само є актуальною проблемою
сучасності. Воно обумовлює появу такої категорії населення як особи
з інвалідністю — люди з обмеженими можливостями здоров’я. Особи
з інвалідністю, як і всі люди, мають потреби. Тільки особи з інва-
лідністю поряд з загальними потребами — аналогічним потребам
інших громадян, мають особливі потреби, які викликаються тією
чи іншою хворобою.

Найбільш типовим з «особливих» потреб особи з інвалідністю
є наступні: відновлення (компенсації) порушених можливостей до різ-
них видів діяльності (соціальна реабілітація); можливість переміщен-
ня; спілкування з іншими людьми; вільний доступ до об’єктів соціаль-
но-побутової, культурної та іншої сфери; можливість отримання
знання, отримання освіти; можливість працевлаштування; комфортні
домашні умови; соціально-психологічна адаптація; матеріальна під-
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тримка. В сучасних умовах можна виділити кілька найбільш гострих
проблем: 1) соціально-побутові проблеми, 2) психологічні проблеми,
3) проблеми в отриманні освіти і 4) проблеми працевлаштування.
Сьогодні гостро стоїть проблема отримання освіти та працевлашту-
вання, тому як вони породжують ще велику кількість інших проблем.

В сучасному світі освіта виступає в якості одного з основних
факторів збереження та зміни соціальної структури суспільства, а та -
кож соціальної, професійної мобільності особистості. Освіта як фак-
тор мобільності в значній мірі підвищує можливості підйому по соці-
альній структурі, а в цілому ряді випадків — це його умова. Проблема
отримання освіти обумовлена обмеженою інвалідністю у пересуванні,
доступності інформації, нерозвиненою інфраструктурою тощо [2].

В галузі здобуття освіти, особам з інвалідністю гарантується: здо-
буття дошкільної та шкільної освіти у загальних або спеціальних
навчальних закладах; обдаровані діти з інвалідністю мають право
безоплатно навчатися музиці, образотворчому, художньо-приклад-
ному мистецтву у загальних або спеціальних позашкільних на вчаль -
них закладах; зарахування поза конкурсом; право брати участь у кон -
курсі для вступу у заклад вищої освіти за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання або за результатами співбесіди — мають
особи з інвалідністю І та ІІ груп, діти з інвалідністю (при вступі у ЗВО
2018 році); використання у навчальному процесі спеціальних засо-
бів: жестової мови, засобів забезпечення ефективної комунікації осіб
з інвалідністю по зору, тощо; після закінчення навчання особам
з інвалідністю надається право вибрати місце роботи з наявних варі-
антів або за їх бажанням право працевлаштуватися самостійно. 

Навчальні заклади зобов’язані надавати освітні послуги особам
з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, у тому числі шляхом
створення належного кадрового, матеріально-технічного забезпе-
чення та забезпечення розумного пристосування, що враховує ін -
ди відуальні потреби особи з інвалідністю. Але, вступивши до ЗВО,
більшість молоді з інвалідністю не мають можливості реалізувати
своє законне право на отримання освіти і подальше працевлашту-
вання. Перш за все, через відсутність допоміжних технологій і умов
для навчання осіб з інвалідністю [1].

Зараз держава вживає активних заходів для вирішення проблеми
отримання освіти, зокрема, розроблена система додаткової освіти.
У широкому сенсі додаткова освіту є процес реалізації додаткових про -
грам навчання, освітніх послуг та інформаційно-освітньої ді яльності
за межами основних програм в інтересах особистості, суспільства,
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держави. Розглянемо додаткову освіту, орієнтоване на конкретну
соціальну групу — осіб з інвалідністю. 

Система додаткової освіти виконує дві функції: перша — доз віл -
лєва (освіта музична, художня, спортивна тощо), друга — професій-
на освіта, спрямоване на отримання людиною нової спеціальності,
підвищення професійної кваліфікації, перепідготовку фахівця.
Перше можна розглядати також і як освіта «для себе» розвитку своєї
творчий потенціал, тому що реалізація його програми в основному
пов’язані з розвитком у людини креативних здібностей, розкриття
особистісні ресурси, природні задатки. Споживання програм додатко-
вої освіти другого типу — професійного, перш за все, пов’язано з само-
вдосконаленням особистості в професійному плані, потребою в досяг-
ненні кар’єрних цілей, або зміною свого становища на ринку праці.

Для людей з обмеженими можливостями здоров’я отримання
освіти і придбання професії — це ефективний засіб соціалізації,
соціокультурної та економічної мобільності.
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Однією з умов ефективної соціальної адаптації дітей, які мають
інвалідність, має стати інклюзивне навчання. Адже європейська прак-
тика свідчить, що більшість із цих учнів можуть навчатися в загаль-
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ноосвітніх школах за моделлю інклюзивної освіти, яка передбачає
надання якісних освітніх послуг школярам з особливими освітніми
потребами у звичайних класах (групах) загальноосвітніх (дошкіль-
них) навчальних закладів за умови відповідної підготовки вчителів
і підтримки сімей.

Доцільним є аналіз понять «інклюзія» та «інклюзивна освіта».
Термін «інклюзія» (англ. — inclusion) означає включення або приєд-
нання. Він запозичений з англійської мови, але не має точного
перекладу. Однокореневі англійські слова перекладаються як inclu-
de — включати, залучати; including — включаючи; inclusive — включ-
но, містить [1, с. 5].

Національна асамблея осіб з інвалідністю України, зазначає,
що інклюзія — політика і процес, які забезпечують повну участь
усім членам суспільства в усіх сферах життєдіяльності [3, с. 306].
Сучасне суспільство визнає, що саме інклюзія є більш гуманною та
ефективною освітньою системою, яка здатна задовольнити потре-
би всіх категорій дітей, незалежно від рівня психофізичного роз-
витку, та сприяє створенню інклюзивного суспільства, яке б повною
мірою сприймало таких учнів, визнавало їхні права на освіту, осо-
бистісний розвиток, професійну діяльність, участь у суспільному жит -
ті. Впроваджуючи інклюзію в освітньо-виховний процес, можна
досягти розбудови українського суспільства, яке дозволить кожно-
му громадянину «незалежно від віку й статі, етнічної належності,
здібностей, наявності або відсутності особливостей у розвитку,
брати участь у житті суспільства й робити свій внесок в його розви-
ток. У такому суспільстві особливості поважають і цінують» [4, с. 14].

Інклюзивне навчання — це комплексний процес забезпечення
рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми по -
требами шляхом організації їхнього навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнто-
ваних методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливос-
тей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. Воно передба-
чає створення освітнього середовища, яке відповідало б потребам
і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її пси-
хофізичного розвитку, забезпечення наукового супроводу, створення
навчальних програм, навчального методичного забезпечення [1, с. 5].

Мета інклюзивного навчання — реалізація права дітей з особ-
ливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх
соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі
у навчально-виховному процесі.
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Основними завданнями інклюзивного навчання є:
— здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти

відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до
Державного стандарту загальної середньої освіти;

— забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здіб-
ностей;

— створення освітньо-реабілітаційного середовища для задо-
волення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного
розвитку;

— створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому
навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування ак -
тив ного міжособистісного спілкування дітей з особливими освітні-
ми потребами з іншими учнями;

— забезпечення диференційованого психолого-педагогічного
супроводу дітей з особливими освітніми потребами;

— надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують ді -
тей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до роз-
роблення індивідуальних планів та програм навчання.

Головні засади інклюзивної освіти чітко визначені в Сала ман -
ській декларації (1994 р.). У документі зазначено, що всі діти, неза-
лежно від наявних відмінностей між ними, мають право отримува-
ти знання разом з іншими. Інклюзивні заклади освіти повинні
використовувати різноманітні методи навчання та виховання, роз-
робляти індивідуальні плани навчання з урахуванням будь-яких
потреб своїх вихованців [4, с.24].

Як показують вітчизняні та закордонні дослідження, навчання
таких дітей поряд зі здоровими однолітками створює умови для
їхнього саморозвитку та самореалізації, сприяє кращій соціалізації
та адаптації, формуванню адекватної системи стосунків із одноліт-
ками, якомога повнішому включенню в соціальне життя [2, с. 156].

До того ж, інклюзивне навчання корисне не лише для дітей
з особливостями психофізичного розвитку, а й для їхніх однолітків,
яке сприятиме їх особистісному розвитку. Таке навчання розвиває
у здорових школярів здатність до емпатії, тактовної взаємодії, чуй-
ності та толерантності щодо хворих однолітків, сприяє формуван-
ню ставлення до них, як до рівноправних членів колективу.

Вивчення даного питання дозволило зробити такі висновки:
1) Враховуючи світові тенденції розвитку освіти, з метою забез-

печення конституційних прав і державних гарантій дітей з особли-
вими освітніми потребами на здобуття якісної освіти в умовах
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загальноосвітнього навчального закладу, сьогодні в Україні запро-
ваджено інклюзивне навчання, яке є однією з умов їхньої ефектив-
ної соціальної адаптації та інтеграції в суспільство.

2) Інклюзія — це нова філософія освіти, запровадження її при-
нципів в освіту нелегка справа, яка вимагає корінної перебудови
навчального процесу і свідомості всіх його учасників. Але результа-
том цієї важливої роботи може бути не тільки розширення можли-
востей для навчання та соціалізації дітей з особливими потребами,
а й оздоровлення суспільства в цілому [5].
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІМІКО-ЖЕСТОВОГО
МОВЛЕННЯ В СТРУКТУРІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Горлачов О.С.,
к. психол. н., доцент, докторант кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології

імені М. Д. Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

a.gorlachev@ukr.net

Анотація. Висвітлено особливості використання дактильного, мімі-
ко-жестового мовлення та сурдоперекладу в структурі інтегрованого
навчання дітей з порушеннями слуху. Розкрито здійснений порівняльний
аналіз включення глухих та слабочуючих дітей в спеціальне, інклюзивне
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та інтегроване навчання. Окреслено, на основі проведених психолого-педа-
гогічних та лінгвістичних дослідженнь, специфічність впливу дактильного
та міміко-жестового мовлення на загальний й інтелектуальний розвиток
дітей з порушеннями слуху та доведено результативність спеціального
навчання глухих і слабочуючих дітей в умовах сучасного підходу до їх со -
ціа лізації та інтеграції в суспільство.

Ключові слова: дактильне мовлення, міміко-жестове мовлення, інтег-
рація, соціалізація, навчання, діти з порушеннями слуху.

Annotation. The peculiarities of the use of finger spelling, sing language and
sign language translation in the structure of the integrated education of children
with hearing impairments. A comparative analysis of the inclusion of deaf and
hard of hearing children in the special, inclusive and integrated training is revea-
led. It is determined, on the basis of conducted psycho-pedagogical and linguis-
tic studies, the specificity of the influence of finger spelling and sing language on
the general and intellectual development of children with hearing impairments,
and the effectiveness of the special training of deaf and hard of hearing children
in the conditions of a modern approach to their socialization and integration into
society has been proved.

Keywords: finger spelling, sing language, integration, socialization, educa-
tion, children with hearing impairments.

Здійснюючи розбудову сучасної національної освіти в форматі
нової української школи увага наукової спільноти спрямовується на
існуючі різновекторні системи навчання осіб з особливими освітніми
потребами, зокрема і дітей з порушеннями слуху (глухих та слабочую-
чих), які допоможуть їм соціалізуватись й інтегруватись в оточуючо-
му соціумі та бути достойними членами демократичного суспільства
і повноцінними учасниками правової європейської держави.

На сьогодні виділяються, як основні, такі напрями освіти, що
є доступними для глухих та слабочуючих дітей, в тій чи іншій мірі:
спеціальне, інтегроване й інклюзивне навчання. Спеціальна освіта
пройшла тривалий час становлення, розвитку та апробації ефек-
тивності (перша задокументована спроба навчання глухих відно-
сяться до 685 р. н.е.) і в плані оволодіння знаннями, уміннями та
навичками дітьми з порушеннями слуху довела свою дієвість та по -
зитивний вплив, як на загальний, так і на інтелектуальний розви-
ток глухих та слабочуючих дітей [2].

Інклюзивна та інтегрована освіта в Україні, порівняно зі спеці-
альною, має набагато менший історичний доробок та наукову осно-
ву обґрунтування й становлення, але вже містить істотні надбання
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і неабиякі можливості забезпечення впливу на навчально-виховний
процес дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, дітей з по -
рушеннями слуху, за умов дотримання та врахування спеціальних
засад всіх освітніх інтересів глухих і слабочуючих дітей, а саме:
забезпечення повноцінної корекційної складової навчально-
виховного процесу щодо нечуючих. Історично доведено і практич-
но обґрунтовано, що певна кількість слабочуючих дітей легко
включається в процес інклюзивного та інтегрованого навчання, але
все ж переважна частина слабочуючих і глухих дітей більш пози-
тивні й кращі результати свого навчання та виховання показує
в межах спеціальної освіти.

Основними, провідними формами міжособистісної комунікації
осіб з порушеннями слуху в суспільстві стають дактильне та міміко-
жестове мовлення (P. M. Боскіс, Л. С. Виготський, Й. Ф. Гейльман,
О. П. Гозова, О. С. Горлачов, А. В. Дашьян, Г. Л. Зайцева, С. О. Зи -
ков, Р. Г. Краєвський, Н. Г. Морозова, Т. В. Розанова, О. І. Трикін,
Л. І. Фомічова, М. Д. Ярмаченко) [1]. Саме тому, в історичному
плані, від початку навчання глухих та слабочуючих дітей, і дотепер,
в усьому світі досить актуальною є проблема використання дак-
тильного, міміко-жестового мовлення й сурдоперекладу, в усіх сфе-
рах життєдіяльності осіб з порушеннями слуху, особливо в галузі
освіти, зокрема, в системі спеціального та інтегрованого й інклю-
зивного навчання.

В процесі інклюзивного навчання в масових школах діти з по -
рушеннями слуху, в переважній більшості, не мають змоги засвою-
вати таку специфічну форму мовлення, яка притаманна спільноті
глухих та слабочуючих, як міміко-жестове мовлення, а також дак-
тильне мовлення й сурдопереклад. Причина даної проблеми кри-
ється в тому, що педагогічний процес в закладах з інтеграційною
й інклюзивною формами навчання забезпечується суто словесною
мовою, так як педагоги масових закладів в переважній більшості не
володіють ні дактильним, ні міміко-жестовим мовленням, ні сур-
доперекладом, а міжособистісні взаємини, під час яких діти з пору-
шеннями слуху у власному мікросоціумі нечуючих оволодівають
жестами, також забезпечується усною мовою. Тому учні з порушен-
нями слуху позбавлені джерела оволодіння дактильним та міміко-
жестовим мовленням, які, як зазначено вище, є провідними фор-
мами їхньої міжособистісної комунікації.

Таким чином, з метою забезпечення повноцінного корекційно
спрямованого навчально-виховного процесу, як в спеціальному, так
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і в масовому закладі інтегрованої та інклюзивної форм навчання
стосовно дітей з порушеннями слуху педагог, сурдопедагог, асис-
тент вчителя або тьютер, тобто особи, які безпосередньо здійснюють
навчально-виховний процес щодо дитини з порушеннями слуху,
мають володіти всіма сурдопедагогічними компетенціями, зокрема
дактильним, міміко-жестовим мовленням та сурдоперекладом.
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ЖУРНАЛІСТИКА, ІНВАЛІДНІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО —
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
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Науковий керівник: Сухорукова Н.С.

Анотація. Медіа-інформаційний вплив відіграє важливу роль у соціаль-
ній адаптації людей з інвалідністю. ЗМІ покликані формувати суспільну
повагу до осіб з особливими потребами. Сприйняття соціумом їх як повно-
правних членів суспільства — одне з найактуальніших завдань сьогодення.
Журналістика майбутнього допоможе подолати стереотипи. Вона має
сприяти їх повній інтеграції в наше суспільство.

Annotation. Media-information influences play an important role in the
social adaptation of people with disabilities. Mass media are called to form soci-
al respect for people with special needs. The social perception of them as full
members of society is one of the most pressing tasks of the present. Future jour-
nalism will help to overcome stereotypes. It should contribute to their full integ-
ration into our society.

Вагома роль у створенні умов для розвитку та самореалізації
кожної особистості як громадянина, формуванні нового покоління
відводиться саме журналістиці, яка по праву вважається четвертою
владою в державі.
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Нові можливості ЗМІ та інформаційних технологій, зокрема
Інтернету, значно розширюють зону розвитку молодої людини. Для
осіб з обмеженими можливостями це найдоступніша форма просві-
ти, культури, соціалізації, спілкування, пізнання й сприйняття
навколишнього середовища.

Поряд з пріоритетними положеннями щодо засвоєння знань,
умінь, навичок, постали не менш пріоритетні завдання — розвиток
особистості, формування поваги до кожної людини, незалежно від її
статусу і фізичних можливостей. Однозначно, прерогатива у вирішен-
ні таких завдань покладається на журналістику. А починається процес
формування нового погляду на людські цінності саме з навчання на
факультеті журналістики. Тому, так важливо з перших днів навчання
цієї спеціальності прищеплювати майбутнім журналістам розуміння
важливості сприйняття суспільством людей з інвалідністю, коректно-
го ставлення до даної категорії людей, їх значимості для суспільства.

Створення розвиваючого освітнього інформаційного середо-
вища на основі широкого діапазону інформаційно-освітніх ресурсів
(Інтернету, ЗМІ, різновидів друкованої продукції), розкриває нові
можливості для вирішення цього завдання. В цих умовах медіа-освіта,
як розвиток медіа-компетентності молоді, забезпечує рівні можливо-
сті цілеспрямованого, розумного і адекватного використання інфор-
маційних ресурсів, стає ключовим завданням інклюзивної освіти.

Взаємовідносини у суспільстві і ставлення до людей з інвалід-
ністю формуються у значній мірі залежно від частоти та форми їх
представлення в ЗМІ. У наш час попри те, що є програми, при-
свячені тематиці інвалідності, люди з інвалідністю рідко з’являють-
ся у загально-тематичних програмах. Ще рідше вони виступають
експертами у питаннях, які не пов’язані з інвалідністю.

Зі студентської парти майбутні журналісти повинні з’ясувати для
себе певні істини ціннісних орієнтацій: люди з інвалідністю — такі,
як і ми, вони заслуговують поваги, а не жалю, адже кожен з них —
особистість і рівноправний член нашого суспільства. Студенти жур -
налістики, на мою думку, мають з перших років навчання вчитися
розвінчувати моделі загальноприйнятого суспільного сприйняття
інвалідності. Одна з них, чи не найпоширеніша в Україні, благодій-
на: усі люди з інвалідністю потребують опіки, неспроможні до
самостійного життя і їм треба допомогти. Відповідно до цієї моделі
журналісти у сучасних медіа поширюють жалісні матеріали. У тако-
му випадку ми бачимо не людину як особистість, а сприймаємо її
крізь інвалідність.
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Медійникам слід уникати такого висвітлення, яке зводить опис
людини до однієї характеристики — її інвалідності та заважає побачи-
ти індивіда. У сучасних медіа-засобах людей з інвалідністю нерідко
зображають, як окрему касту: їх або жаліють, або надмірно героїзують.

Ще півстоліття тому людину з інвалідністю найчастіше сприй-
мали, як немічного, безпорадного, безнадійного, неприємного, за -
леж ного від інших та й взагалі — як об’єкт благодійництва і по жертв.
Проте, відтоді, коли вони почали з’являтися на екранах і шпальтах
видань та заявляти свої права, їх стали сприймати як повноцінну
частину суспільства з правом на освіту, працю тощо.

Медіа першими заявили, що «інвалідами» роблять людей саме
наступні бар’єри: ментальні — стереотипи й судження щодо даних
людей, інституційні бар’єри, пов’язані із законами та політикою,
економічні бар’єри, а також бар’єри навколишнього середовища,
такі як фізична недоступність, обмеження в інформації та комуні-
кації. Бар’єри породжують дискримінацію, виключають із суспіль-
ного життя та ставлять осіб з інвалідністю у становище, що принижує
їхню гідність. Головний внесок, який повинні зробити журналісти
майбутнього у справу широкого залучення людей з обмеженими
можливостями у суспільство — це долати і руйнувати усі бар’єрні
стереотипи. ЗМІ мають показувати людей з інвалідністю, як актив-
них учасників сімейного, громадського та політичного життя і наго-
лошувати на тому, що усунення бар’єрів та задоволення потреб людей
з інвалідністю служить інтересам усього суспільства. Слід зображу-
вати людей з інвалідністю, як звичайних людей, часто з активною
позицією. Вони — поруч з нами: вчаться, відпочивають, займають-
ся улюбленими справами. Серед них — наші ровесники, однокурс-
ники і одногрупники.

Журналістиці відводиться велика роль як засобу комунікації та
формування культурних цінностей людини. Характером і спрямо-
ваністю своєї продукції вона впливає на суспільство і визначає стан
національної самосвідомості та культури. Відображаючи реальність
суспільних відносин, в основі яких лежать певні норми та ідеали
діяльності й поведінки, медіа тим самим вносять істотний внесок
у формування високих моральних цінностей в соціокультурному прос -
торі. Від журналістики залежить майбутнє інтеграції людей з особ-
ливими потребами у суспільство. Немає інваліда. Є людина.
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АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ БАТЬКІВ, 
ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ 

З КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯМИ У РОЗВИТКУ 

Гречко Д.С.,
Студентка магістратури спеціальності «Соціальна робота» 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Батьки, які виховують дитину з комплексними порушення-
ми розвитку стикаються з цілим блоком питань, які потребують вирішен-
ня. Програма дій спрямованих на пом’якшення наслідків травмуючої ситуа-
ції залежить від потреб родини та складності порушень у розвитку дитини.
У світлі теми інклюзивної освіти повинна бути налагоджена співпраця між
батьками та спеціалістами з метою координування зусиль щодо успішної
соціалізації дитини. У рамках підтримки таких родин у загальноосвітніх
школах, де є інклюзивні класи, так і в спеціальних закладах, можуть впро-
ваджуватися різні форми роботи з батьками. Останнім часом спостеріга-
ються позитивні тенденції з розв’язання соціальних і соціально-психологіч-
них проблем сімей, які виховують дітей з комплексними порушеннями.

Annotation. Parents raising children with complex developmental disorders
are confronted with a whole range of issues that need to be addressed. The pro-
gram of actions aimed at mitigating the consequences of a traumatic situation
depends on the needs of the family and the complexity of the violations in the
development of the child. In the light of issues of inclusive education, collabora-
tion between parents and specialists should be established to coordinate efforts to
successfully socialize the child. As part of the support of such families in secon-
dary schools where there are inclusive classes, as well as in special institutions,
different forms of work with parents can be implemented. Recently, there are
positive trends in solving social and socio-psychological problems of families edu-
cating children with complex disorders.

У час бурхливого розвитку суспільної свідомості перед людством
постає багато важливих проблемних питань, зокрема, допомога сім’ям,
які виховують дитину з комплексними порушеннями у розвитку.
Дуже багато праць присвячено дітям з особливими потребами, але
наші вчені лише починають висвітлювати проблеми батьків, які ви -
ховують дитину з інвалідністю. Сім’я є дуже важливою, особливо,
для дитини з порушеннями у розвитку для формування її соціально-
го середовища, першою ланкою у набутті дитиною вмінь та навичок,
і підтримки моральних цінностей. Більшість наукових розробок
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з теми підтримки батьків, що виховують дитину з інвалідністю поки
не розкривають увесь комплекс цих проблем, в той час, як кількість
дітей даної категорії зростає. Батьки, які виховують дитину з ком-
плексними порушеннями, з появою дитини у своїй родині стика-
ються з цілим блоком питань, які потребують вирішення. Програма
дій спрямованих на пом’якшення наслідків травмуючої ситуації
залежить від потреб родини та складності порушень у дитини. 

У світлі теми інклюзивної освіти повинна бути налагоджена
співпраця між батьками та спеціалістами з метою координування
зусиль щодо успішної соціалізації дитини в родині та суспільстві. Це,
такі види соціальної підтримки, як: соціально-психологічна, со ціаль -
но-медична, соціально-економічна, інформаційна, соціально-право-
ва, соціально педагогічна, соціально-побутова. У рамках підтримки
таких родин у загальноосвітніх школах, де є інклюзивні класи, так
і в спеціальних закладах, можуть впроваджуватися такі форми робо-
ти з батьками, як: робота у міждисциплінарній команді зі спеціа-
лістами, батьківські збори, волонтерська діяльність, бесіди на акту-
альну тему, впровадження інноваційних підходів щодо навчання
у домашніх умовах. Наведений вище комплекс заходів соціальної
роботи з означеною проблемою в таких сім’ях має на меті інтегра-
цію і реабілітацію дитини й родини в суспільстві. Бо родини, особ-
ливо, мами, які виховують дитину з комплексними порушеннями
у розвитку самі вимушені боротися з проблемами, що виникають
у процесі функціонування й розвитку сім’ї, а також формування
відносин з оточуючим світом. Це такі проблемні питання, як: від-
сутність можливостей самореалізації у соціальній і трудовій діяль-
ності через неможливість залишити хвору дитину саму вдома.
У зв’язку з інвалідністю дитини у родині, з’являється необхідність
нової реабілітаційної функції. Фінансова залежність від допомоги
з боку інших державних або приватних структур через неможли-
вість працювати віддалено. Зміна соціальних ролей, перш за все
у неповних родинах, коли батько не виконує покладених на нього
обов’язків. Брак інформації про соціальні заклади, які можуть нада-
ти допомогу, через необізнаність батьків щодо своїх прав, та фізич-
ну недоступність послуг. Не готовність деяких фахівців відповідних
напрямків: педагогічних, медичних, соціальних працівників нада-
вати допомогу батькам, які виховують дитину з особливими потре-
бами. Через упередження або через недостатність обладнання та
кваліфікації. Відсутність безбар’єрного простору. Через перешкоди
та погану інфраструктуру унеможливлюється, у деяких випадках,
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перебування цієї родини в громадських місцях, що може ізолювати
дитину від суспільства. Також ця проблема може існувати через
особливості поведінки дитини, яка має порушення у розвитку. Ще
однією проблемою цих сімей є нестача центрів для реабілітації. Бо
коли буде більше центрів реабілітації та розвитку, то більше родин
отримають допомогу у різних сферах життя.

Останнім часом спостерігаються позитивні тенденції: створю-
ються передумови для інтеграції дітей з обмеженням життєдіяльнос-
ті в життя суспільства: взаємодія освітніх закладів з батьками, залу-
чення їх до навчального процесу; партнерство педагогів, батьків,
дефектологів, психологів, фізичних реабілітологів, соціальних пра-
цівників у оцінюванні потреб і перспектив розвитку дитини, визна-
ченні індивідуальної програми її виховання і навчання.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
З СІМ’ЯМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ

ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ ЧЕРЕЗ ПРОБЛЕМУ НЕДУГИ

Григораш-Авдеева О.М.,
студентка магістратури Інституту соціальних технологій 

Університету «Україна»
grigorashavdeevaolena@ukr.net

Анотауція. У тезах представлено основні елементи моделі системи
соціальної роботі з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обста-
винах через проблему недуги, що ґрунтується на сімейно орієнтованому
підході. Модель передбачає об’єднання можливостей працівників соціаль-
ної сфери і громадськості для запровадження на партнерській основі ком-
плексу інтегрованих послуг, спрямованих на підтримку забезпечення
потреб, зміцнення інституту сім’ї, формування засад відповідальності за
підтримку найбільш вразливих громадян.

Annotation. The thesis presents the main elements of the model of the system
of social work with families that are in difficult living conditions due to the prob-
lem of an illness, based on a family-oriented approach. The model involves the
integration of opportunities for social workers and the public to implement on
a partnership basis an integrated services package aimed at supporting needs
provision, strengthening the family institution, forming the basis of responsibility
for supporting the most vulnerable citizens.

На шляху розбудови України як соціальної, демократичної, євро-
пейської держави одним із її пріоритетних завдань має стати сприяння
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розвитку сім’ї як основної ланки суспільства і провідного інституту
формування особистості, найкращого середовища для зростання
дитини та забезпечення гідної старості [1]. Сімейно орієнтований під-
хід ґрунтується на визнанні того, що оптимальний шлях до захисту та
допомоги особі, яка має недугу пролягає через збереження і зміцнення
її сім’ї. Відповідно, базовим завданням є гарантування права особи на
безпеку, стабільність і постійність перебування її в рідній сім’ї.

За останні роки соціальна робота збагатилася численними нау-
ковими доробками, що ґрунтуються на міжнародних стандартах дій
в інтересах сім’ї, кращому міжнародному досвіді розвитку соціаль-
них послуг. Разом із тим ключовим завданням соціальної роботи
залишається пошук шляхів інтеграції та взаємодії всіх соціальних
інституцій у забезпеченні добробуту сімей які перебувають у склад-
них життєвих обставинах через проблему недуги.

В умовах децентралізації на заміну обласним інституціям, вели-
ким інтернатним закладам мають прийти універсальні та доступні
послуги, орієнтовані на потреби членів громади. Саме територіальні
громади мають узяти на себе відповідальність за безпеку, благопо-
луччя, добробут дітей, своєчасну підтримку вразливих сімей з особа-
ми з інвалідністю, хворими та людьми похилого віку. Адміністративна
реформа зміцнила фінансові можливості громад і надала їм право
самостійно визначати потребу в послугах і планувати їх розвиток.
У зв’язку з цим особливого значення набувають питання розроб-
лення та запровадження оптимальних моделей організації соціаль-
ної роботи в громаді, максимально ефективного використання
наявних матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів, у тому числі
громадського сектору, розвитку ринку соціальних послуг.

Системний підхід у соціальній роботі з сім’ями, які перебува -
ють у складних життєвих обставинах через проблему недуги перед-
бачає визначення об’єкту та суб’єктів соціальної роботи та механіз-
мів їх взаємодії.

Основним об’єктом та одночасно суб’єктом соціальної роботи
має стати не окрема особа, а сім’я, яка опинилася у складних жит-
тєвих обставинах, або сім’я, в якій проживає особа, що опинилася
в складних життєвих обставинах.

Суб’єктами соціальної роботи мають стати медики, соціальні пра-
цівники, психологи, соціальні педагоги, учителі, вихователі, пра -
цівників служб у справах дітей, органи МВС.

В основу стратегічних підходів до подальшого розвитку сімейної
політики слід покласти концепцію партнерства із сім’єю, утверджен-
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ня сімейних цінностей, формування засад усвідомленої відповідаль-
ності, взаємоповаги, причетності до підтримки літніх членів сім’ї,
інвалідів, хворих, тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Новий формат соціальної роботи із вразливими сім’ями має
бути спрямований на забезпечення їх потреб, профілактику сімей-
ного неблагополуччя, а не на боротьбу з наслідками поширення тих
чи інших негативних чинників. У зв’язку з цим варто взяти до уваги
три групи факторів, наявність яких за несвоєчасного втручання
призводять до виникнення складних життєвих обставин, які сім’я
не в змозі самостійно подолати: 

1. Кризові явища в соціально-економічній сфері (падіння жит-
тєвого рівня, зростання бідності сімей; скорочення соціальної інф -
раструктури і різке зниження рівня соціальних гарантій для сімей;
невирішені житлові проблеми; вплив асоціальних груп у мікросере-
довищі життєдіяльності сім’ї).

2. Психолого-педагогічні фактори (проблеми, пов’язані з внут-
рішньо сімейними стосунками: самоусунення від відповідальності,
нехтування потребами хворих осіб, відчуження поколінь тощо). 

3. Фактори біологічного характеру (фізичні або психічні хворо-
би членів сімї, різні форми залежності у годувальників тощо).
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Анотація. Порушення слуху призводить до особливостей розвитку
пізнавальної та особистісної сфери, що в подальшому негативно проявляєть-
ся в особливостях комунікації з оточуючими людьми. Тому, психолого-педа-
гогічна корекційна робота з дітьми з порушеннями слуху в інклюзивній
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формі навчання має будуватися із врахуванням проблем, що викликані
слуховою депривацією. 

Annotation. Violations of hearing leads to the peculiarities of the development
of the cognitive and personal spheres, which in the future negatively manifests itself
in the peculiarities of communicating with others. Therefore, psychological and
pedagogical correction work with children with hearing impairments in an inclusive
form of training should be based on problems caused by auditory deprivation.

У сучасних умовах проблеми навчання та виховання дітей з пору-
шеннями слуху в умовах інклюзивної форми набувають все більшої
актуальності. 

Особливу роль у розвитку глухих і слабочуючих дітей відіграє мов-
леннєва діяльність. Мовленнєвий недорозвиток негативно впливає на
розвиток всіх психічних процесів дітей, що сприяє своєрідності їхньої
пізнавальної діяльності. Учні з порушеннями слуху не отримують
достатнього соціального досвіду через труднощі спілкування з ото-
чуючими дітьми й дорослими. Через дефект слуху та недорозвиток
мовлення для молодших школярів характерне неадекватне ставлення
до себе й до оточуючих; у них відзначається невміння правильно реа-
гувати на зауваження, вступати в спільну розмову, висловлювати свої
почуття та думки, реагувати на емоції інших тощо. Труднощі спілку-
вання знижують у школяра потребу в комунікативній діяльності.

Дослідження проблеми розвитку мовлення та мовленнєвого
спілкування глухих і слабочуючих показують, що в молодших учнів
з недоліками слуху спостерігаються порушення вимови, обмежен-
ня словника, не сформованість фразового мовлення. Окрім того,
відмічаються труднощі сприймання усного мовлення, нерозуміння
багатьох слів, порушення спілкування з однолітками та близькими
(Р. Боскіс, А. Зікеєв, С. Зиков, К. Коровін, Ж. Шиф).

Найбільшою специфікою в навчанні дітей з порушеннями слуху
вирізняються методи та прийоми, спрямовані на формування мов-
лення та вивчення мови. Питання формування та удосконалення
всіх сторін мовлення у дітей з порушеннями слуху є одними з най-
важливіших в практиці інклюзивної форми навчання.

Враховуючи особливості розуміння дітьми з порушеннями слуху
слів, словосполучень, речень та текстів, розвиток їхнього мовлення
доцільно проводити за відповідними напрямками: лексико-семантич-
ним (слово); синтаксичним (словосполучення та речення); текстовим.

Лексико-семантичний напрямок передбачає розширення та
поповнення словникового запасу дитини. Однією з основних умовою
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успішного формування лексичного запасу мовлення є те, як в процесі
навчання розкривається значення слова дитиною. З цією метою необ-
хідно використовувати різноманітні методи та прийоми розкриття
значення нових слів, уточнення або розширення значень вже відомих. 

Синтаксичний напрямок має на меті використання діалогічних
форм мовлення дитиною та описово-розповідне мовлення.

Вправи у використанні діалогічних форм мовлення сприяють
розвитку мовленнєвого спілкування, допомагають здійснювати само-
стійні контакти нечуючих дітей з оточуючими. Щоб навчити учнів
з порушеннями слуху словесному спілкуванню, необхідно удоскона-
лювати вміння слухати та розуміти діалогічне мовлення, ставити
перед дітьми мету — запам’ятати зміст розмови, репліки, питання та
відповіді на нього тощо. Реалізувати дане завдання можна лише за
умови дотримання певної послідовності в роботі над діалогом.

Розвиток описово-розповідного мовлення дитини з порушен-
нями слуху відбувається внаслідок збагачення її словникового запа-
су лексикою та оволодіння нею граматичними формами. В описово-
розповідному мовленні використовуються найбільш складні мовні
засоби. Розвиток описово-розповідних форм мовлення вимагає
застосування різних методичних прийомів.

Зокрема, однією з важливих форм роботи, що сприяють роз-
витку самостійного зв’язного мовлення, є ведення щоденників. Все,
що роблять школярі протягом дня, відбувається в певній послідов-
ності. Ведення щоденника сприяє розвитку в учнів уміння описувати
події з життя, привчає правильно викладати свої думки, бажання та
потреби, що в подальшому призводить до формування словесного
мовлення, як засобу спілкування та обміну думками. 

Необхідною умовою, що забезпечує розуміння змісту тексту,
є правильна організація читання. В процесі розкриття змісту будь-
якого твору важливо враховувати особливості розуміння дітьми
з порушеннями слуху тексту, який вони читають. Тому, в процесі
роботи над змістом твору відбувається як формування свідомості
читання, так і вироблення активного ставлення учнів до твору.

Отже, успішне навчання дитини з порушеннями слуху в загаль-
ноосвітній школі залежить не лише від кількості знань, але й від умін-
ня спілкуватися: слухати та розуміти мовлення, моделювати комуні-
кативну ситуацію у відповідності з певними цілями та завданнями,
орієнтуватися на партнера, послідовно викладати свої думки.
Розвиток слухового сприймання у таких дітей — один з найважли-
віших складників успішності їхнього навчання.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

Гуцало О.В.,
студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Соціальна робота»

Житомирського економіко-гуманітарного інституту 
Університету «Україна»

Анотація. У статті розкрито сучасний стан соціальної роботи
з людьми похилого віку. Визначено особливості організації соціальної робо-
ти з людьми похилого віку. Проаналізовано законодавчу базу України та
основні заклади, що надають людям похилого віку соціальні послуги. 

Annotation. The article reveals the current state of social work with the elderly.
The features of organization of social work with elderly people are determined.
The legislative base of Ukraine and the basic institutions that provide social ser -
vices to elderly people are analyzed.

Важливою соціальною проблемою сьогодення є процес старін-
ня, який значною мірою залежить від рівня суспільно-економічно-
го розвитку держави. Демографічний прогноз свідчить про постій-
не збільшення кількості людей похилого віку в загальній структурі
населення України. У суспільстві постає проблема соціальної допо-
моги літнім людям, які мешкають вдома чи в закладах соціального
обслуговування. Завдання соціальної роботи полягає в тому, щоб
створити сприятливі умови для подальшого розвитку у літньому
віці та реалізації особистісного потенціалу.

Дослідженню соціальної роботи з людьми похилого віку присвя-
чені праці таких українських науковців, як А. Капська, О. Без палько,
І. Звєрєва. Вагомий внесок у вивчення проблем людей похилого віку
зробили українські наукові школи О. Богомольця, І. Мечникова,
В. Фролькіса, які досліджували вплив соціальних, психологічних та
біологічних чинників на особистість людини похилого віку.

Виконуючи рекомендації Мадридського міжнародного плану
дій щодо старіння в рамках проекту Фонду народонаселення ООН,
Україна активізує роботу в цьому напрямі. Однак, ще існують певні
проблеми: дефіцит кваліфікованих кадрів, фінансів, а також відсут-
ність державної програми медико-соціальної допомоги пенсіоне-
рам [1, с. 124].

Становище людей похилого віку в Україні та за кордоном регу-
люється значною кількістю міжнародних договорів та законодавчи-
ми актами. Перш за все — це Декларація ООН із проблем старіння
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(прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 1991 р., затверджена Ре зо -
люцією 47/5 від 16.10.1992 р.), яка проголосила Принципи (основ-
ні стандарти) ООН щодо людей похилого віку. Відповідно до таких
принципів, рекомендовано включитиу національні законодавства
і забезпечити їх дотримання у стосунках з людьми похилого віку.

Важливим для організації роботи з людьми похилого віку є Між -
народний (Віденський) план дій із проблем старіння (прийнятий
Всесвітньою асамблеєю з проблем старіння, підтриманий Генераль -
ною Асамблеєю ООН в Резолюції 37/51 від 03.12.1982 р.). Основна
його мета — досягнення законодавчих гарантій економічного
і соціального забезпечення людей похилого віку. Планом передба-
чено рекомендації до розв’язання найбільш важливих проблем
людей похилого віку: здоров’я та харчування; захист прав спожива-
чів похилого віку; забезпечення їх житлом і відповідними умовами;
сім’я; соціальне забезпечення; гарантія доходів і зайнятість; освіта.

Щодо основних законодавчих актів нашої країни, які захища-
ють права людей похилого віку, то це: Закон України «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні» (1993 р.), Закон України «Про статус вете-
ранів війни та гарантії їх соціального захисту» (1993 р.) та Закон
України «Про соціальні послуги» (2003 р.).

Діяльності у сфері соціального обслуговування людей похило-
го віку здійснюється за такими принципами: надання державних
гарантій; забезпечення рівних можливостей щодо отримання соці-
альних послуг і їхньої доступності; наступність усіх видів соціаль-
ного обслуговування; орієнтуваннясоціального обслуговування на
індивідуальні потреби громадян; пріоритетність заходів із соціаль-
ної адаптації [2, с. 116].

Соціальна робота з людьми похилого віку є багатоплановою
і багатоаспектною. Вона торкається таких сфер життєдіяльності, як
здоров’я, фінанси, організація дозвілля, подолання криз, форму-
вання «Я-концепції». Відтак, вирішального значення для соціаль-
них працівників набувають знання про психологічні особливості
людей такого віку, їхні потреби та можливості.

Держава забезпечує право на отримання гарантованих законо-
давством встановлених розмірів пенсій, допомоги, певних видів
натурального забезпечення, а також послуг і пільг (у відповідності
до закону про соціальні послуги). Питання додаткового підвищен-
ня рівня забезпечення та розширенняможливостей обслуговування
вирішують на місцях, враховуючи перспективи і умови регіону,
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а також, яка частка бюджету регіону виділяється на соціальне забез-
печення населення [2, с. 117].

Соціальний захист людей похилого віку в Україні забезпечується
мережею інституцій: Міністерство соціальної політики; Пенсійний
фонд; управління, комісії, комітети соціального захисту населення
місцевих рад і держадміністрацій; територіальні центри соціально-
го обслуговування (надання соціальних послуг); установи, заклади
і підприємства сфери управління Міністерства соціальної політики,
які здійснюють соціальний захист людей похилого віку, інвалідів,
ветеранів війни і праці (будинки-інтернати, санаторії та пансіона-
ти, підприємства Українського протезного концерну «Укрпротез»,
науково-дослідні інститути, які вивчають проблеми старіння,
служби медикотрудової експертизи, різноманітні недержавні
фонди, товариства, організації) [1, с. 126].
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Анотація. У статті йде мова про спеціальну освітню програму в ко -
леджі імені Грента МакЮена, провінція Альберта, Канада. За цією про-
грамою готують помічників вчителя, які працюють із інклюзивними
дітьми. Випускники цієї програми надають значну допомогу вчителю, на
якого покладено додаткові обов’язки по роботі з дітьми з різними вадами.
Ця 10-місячна програма за 20 років зарекомендувала себе ефективною
і стала дуже популярною.

Annotation. The article is about a special educational program at the College
of Greent McEwan, Alberta, Canada. Under this program, teacher assistants are
trained to work with inclusive children. Graduates of this program provide signi -
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ficant assistance to the teacher, who is assigned additional responsibilities for
working with children with various disabilities. This 10-month program has
proven effective over the past 20 years and has become very popular.

У провінції Альберта в коледжі імені Грента МакЮена за останні
20 років була розроблена та впроваджена спеціальна програма. Це
програма з підготовки помічників вчителя, який працює з інклю-
зивними дітьми. Випускники цієї програми надають значну допо-
могу вчителю, на якого покладено додаткові обов’язки по роботі
з дітьми з різними вадами.

Філософія інклюзії базується на вірі в те, що кожна людина з ва -
дою має отримати освіту і житлові умови, які б якомога ближче від-
повідали нормальним. Такі люди стають частиною нашого життя,
вони включаються в наші школи, оточення, спільноти. До них став-
ляться як до рівних і як таких, що заслуговують на повагу і сприй-
няття їх такими, які вони є. Це те право, яким всі ми користуємось
як члени суспільства.

У Канаді, як і в більшості інших країн, особам із вадами не сприя-
ли або забороняли брати участь у житті суспільства. Їх відсторонюва-
ли, ізолювали, їх боялись і вважали дефективними, тому що вони
були не такими як всі. Ця ізоляція сприяла появі страху і забобонів,
які проявилися, коли з’явилися плани повернути дітей із вадами до
масової школи. Як і багато інших людей, учителі також поділяли таку
думку. Єдині люди, які вітали інклюзію, були інші учні. Чим раніше
ми вступаємо в контакт із людьми, які відрізняються від нас (фізично,
соціально, інтелектуально, культурно), тим легше нам сприйняти,
відчути повагу і примирити себе з цією відмінністю. Наше суспільство
тільки покращиться від такого прийняття. Більшість учнів, які вчили-
ся разом і спілкувалися з дітьми, у котрих є ті чи інші вади, ставали
людьми, які були більш сприйнятливі до людей, відмінних від них.
Вони краще адаптуються до таких людей, допомагають їм і розвива-
ють у собі здорове розуміння своїх особистих сил і слабкостей.

В інклюзивному класі дитина з вадою здобуває необхідні соці-
альні навички, які сприяють розвитку відносин з іншими дітьми
і таким чином підвищують її незалежність. Вона вступає в дружні
стосунки і розвиває в собі відчуття причетності, що підвищує її
самооцінку. Вона покращує свої академічні успіхи, хоча часто і не
досягає результатів кращих від своїх однолітків, оскільки властива
для неї потреба бути потрібною мотивує її здобувати нові навички.
Інклюзивний клас забезпечує таку можливість.
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Батьки, які розуміють це, які постійно спілкуються і підтримують
вчителів, які допомагають своїм дітям навчатися вдома і про успіхи
інклюзії повідомляють спільноту, можуть зробити багато, щоб у школі
і у суспільстві створювалося позитивне ставлення до цієї проблеми.

Хто може чітко визначити успіх або неуспіх інклюзії? Більшість
дітей з вадами не в змозі оволодіти стандартами академічної освіти
для кожного класу. Але інклюзія успішна для тих дітей, які відчувають,
що вони комусь потрібні, які навчаються як спілкуватися і мирити-
ся зі своїми однолітками, які продовжують розвивати в собі навич-
ки, що сприятимуть їх незалежності. Таким дітям треба дозволяти
переходити із класу в клас зі своїми однокласниками.

П’ятдесят років тому Канада не забезпечувала (юридично, фі -
нансово і з філософської точки зору) освіту дітей із вадами у шкіль-
ній системі. Тільки батьки допомагали своїм дітям здобувати осві-
ту. Спочатку вони виступали за навчання дітей в окремих школах
поза межами регулярної шкільної системи. Спілкування з учнями
масової школи не було, і діти, таким чином, були ізольовані. Ця ізо-
ляція сприяла поширенню забобонів і страху суспільства стосовно
людей з якимись вадами. Такі діти отримали ярлик «особливі», кот-
рий, на жаль, часто інтерпретувався як не такі як усі, важкі, патоло-
гічно інші. Повільно, дуже повільно, зустрічаючи опір на кожному
кроці, ми рухалися від окремих шкіл до окремих класів у масовій
школі, і, нарешті, до інклюзивного навчання дітей з вадами. 

У коледжі імені Грента МакЮена існує програма з підготовки
помічників вчителів, яка пропонує знання і навички, необхідні для
того, щоб задовольняти потреби учнів із різними вадами в навчанні,
поведінці, соціальному спілкуванні відповідно до правил, встановле-
них вчителем у класі. Ця 10-місячна програма за 20 років зарекомен-
дувала себе ефективною і стала дуже популярною. Під керівництвом
вчителя випускники працюють безпосередньо з учнями або індивіду-
ально, або в маленьких групах, проводячи заняття, які сприяють
повторенню або засвоєнню матеріалу, який вивчають звичайні діти.
Вони вміють адаптувати матеріали навчального плану і види завдань,
задокументувати потреби учнів та їх академічний прогрес, і також
допомагати вчителю з канцелярською, технічною і роботою спостері-
гача. Ця програма поєднує в собі практичні заняття і лекції, які допо-
магають студентам краще зрозуміти роль помічника вчителя, психоло-
гію та розвиток дитини, методи досягнення здорової поведінки учня,
оволодіти навчальними планами, особливими освітніми технологіями
і стратегіями, технічним обладнанням. У двох школах студенти здобу-
вають дуже цінну практику під наглядом досвідчених педагогів.
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Анотація. Наголошено, що система інклюзивної освіти — шлях щодо
реалізації прав людини з інвалідністю на якісну освіту. Окреслено мету
і завдання освіти, зокрема, інклюзивної. Акцентовано на фундаменталь-
ному принципі інклюзивної освіти, якій зазначено у Саламанській деклара-
ції. Розкрито протиріччя самого процесу навчання, який загострюється
в умовах інклюзії. Запропоновано розглядати в якості інтегрованого
показника якості освіти життєву самореалізацію з урахуванням власних
здібностей особи з вадами здоров’я.

Annotation. It was emphasized that the system of inclusive education is a way
to implement human rights with disability for quality education. The purpose and
tasks of education, in particular, inclusive, are outlined. The emphasis is on the
fundamental principle of inclusive education, as stated in the Salamanca Decla -
ration. The contradiction of the learning process itself, which is exacerbated in
the conditions of inclusion, is revealed. It is proposed to consider as an integrated
indicator of education quality of life self-realization taking into account the own
abilities of the person with health problems.

Останні роки в Україні спостерігається збільшення кількості
дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку,
формування їх в активну соціальну групу. Створення системи інклю-
зивної освіти та організації освітнього закладу, педагогічні умови якого
відповідали б розвитку і можливостям дітей/студентів з особливими
освітніми проблемами та їх однолітків з типовим розвитком формують
один із шляхів реалізації прав вищезгаданої групи на отримання якіс-
ної освіти. Мета освіти — наблизити людину до досконалості власної
природи, допомогти їй самореалізуватися. Вона покликана забезпечи-
ти особам з вадами здоров’я доступ до накопиченої людством гносео-
логічної бази, культурно-історичної спадщини тощо.

Інклюзивна освіта є найкращою формою становлення опти-
мальних інтеракції з оточуючими людьми, підготовки осіб з функ-
ціональними обмеженнями здоров’я до професійної діяльності,
сприяє активізації їх особистісного потенціалу. Сутність інтегрова-
ної (інклюзивної) освіти полягає у розробці особистісно-орієнтова-
них педагогічних методів, які б забезпечили успішне навчання всіх
дітей та молоді, у тому числі із фізичними розладами. 
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Для досягнення мети реалізації інтегрованої/інклюзивної мо -
делі освіти потрібно: по-перше, організувати навчально-виховний
процес, який би задовольняв освітні проблеми всіх представників
даної соціальної групи; по-друге, розробити систему надання спеці-
альних освітніх і фахових послуг для осіб з функціональними обме-
женнями здоров’я; по-третє, створити позитивний клімат у шкіль-
ному середовищі та поза його межами. Якість навчально-виховного
процесу значною мірою визначається тим, наскільки враховуються
та реалізуються потенційні можливості навчання і розвитку кожно-
го учня, їх індивідуальні особливості. Якими б не були фізичні
обмеження у особистості, завжди є резерви для розвитку, викори-
стання яких може суттєво поліпшити якість їх життя.

Фундаментальний принцип інклюзивної школи полягає у тому, що
повсюдно усім дітям потрібно навчатися разом, незалежно від пев-
них труднощів при навчанні або наявності різниці між ними. Інклю -
зивні школи мають визнавати цю різницю і певним чином реагува-
ти на різноманітність потреб учнів, прилаштовуючи як різні стилі
навчання, так і систему оцінювання, і забезпечувати якісною осві-
тою всіх дітей завдяки застосуванню належного навчального плану,
організаційних заходів, стратегій викладання, використання ресур-
сів і співпраці зі спільнотами. Для того, щоб всі школи могли кон-
структивним чином вирішувати проблеми задоволення освітніх
проблем нетипових дітей, необхідним є комплексне поєднання
під тримки і послуг, що надаються [1].

Оскільки інклюзивна освіта покликана забезпечити рівні права
в отриманні освіти осіб з вадами здоров’я з урахуванням їх можли-
востей і обмежень, її реалізація на практиці передбачає ув’язування
в єдиній системі інтересів всіх учасників освітнього процесу. Узго -
дження інтересів суб’єктів інклюзивного навчанні з позиції учнів/
студентів, вчителів/викладачів, адміністрації закладів виявляється по
своїй суті досить суперечливим процесом. В основі його — протиріч-
чя самого процесу навчання, які загострюються, поглиблюються
в умовах інклюзії. До таких протиріч, в першу чергу, відносимо
наступні: між суспільним характером освіти та індивідуальною фор-
мою оволодіння знаннями і соціальними навичками; між орієнтаці-
єю педагога на роботу з усією аудиторією в цілому та індивідуальним
підходом до учнів; між об’єктивною оцінкою результатів освоєння
навчальної програми та індивідуальним оцінюванням досягнень
учня/студента з урахуванням його можливостей; між стандартизаці-
єю, регламентацією освіти та її оптимізацією в конкретних умовах;

48

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



49

між прагненням учасників процесу до успіхів і досягнень з одного
боку, і піклуванням про збереження і зміцнення здоров’я — з іншого.

При оцінці якості інклюзивної освіти в рамках системного під-
ходу доводиться брати до уваги сукупність різних показників. Для
прийняття обґрунтованого рішення про досягнення або недосяг-
нення певної якості необхідно по кожному показнику брати крите-
рій або набір критеріїв, характерний для рівневого підходу до оцінки
якості результатів освіти. Вибір критеріїв проводиться експертним
шляхом на основі угод і він повинен бути чітко зорієнтований на
завдання управління якістю освіти. 

Зазначимо, що в якості методологічного підґрунтя для ви яв -
лення критеріїв якості інклюзивної освіти варто розглядати такий
інтегративний показник, як життєва самореалізація з урахуванням
власних здібностей особи з вадами здоров’я. 
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Необхідність розв’язання проблем реабілітації учасників АТО ни -
ні є одним з найбільш значущих питань, якому приділяється значна
увага в засобах масової інформації та яка виноситься на порядок ден-
ний засідань урядових комітетів і громадських організацій. Багато гран -
ність завдань соціальної реабілітації та професійної адаптації по стра -
ждалих в АТО потребує ефективного функціонування цієї системи. 
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На весні поточного року чергового разу обговорювалися про-
блеми соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби.
Актуальність проблеми обумовлена соціально-політичними умова-
ми країни та змінами, які в них відбуваються. У найбільш загальних
рисах соціальна адаптація передбачає освоєння норм і правил соці-
ального середовища, пристосування до нових соціальних умов і за -
вершується — реалізацією прав на працю, вільний вибір роботи та
отримання справедливої і задовільної винагороди за неї і в резуль-
таті — достойні умови життя.

У зв’язку із змінами умов виконання бойових завдань зміню -
ється характеристика громадян, які потребують соціальної адапта-
ції. Законами України «Про військовий обов’язок і військову служ-
бу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачений
вичерпний перелік підстав для звільнення з військової служби в особ -
ливий період. Всі, хто повертається із зони бойових дій, потребують
психологічної реабілітації. Особливої уваги потребують поранені
і покалічені. Варто наголосити на необхідності надання психоло-
гічної допомоги членам сімей військовослужбовців, які загинули,
пропали без вісти, перебувають у заручниках, поранених і пока-
лічених. Сім’я перша приймає на себе всю біль солдата, що повер-
нувся з війни і досить довго витримує цей тиск.

Сьогодні близько 10–12% звільнених зі служби потребують
професійної перепідготовки та удосконалення професійних знань
з можливим в подальшому працевлаштуванням. п.5 ст. 8 Закону
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей» передбачає право на соціальну та професійну адап-
тацію військовослужбовців, які звільняються у зв’язку із скорочен-
ням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здо-
ров’я. Фахівцями визначено, що у разі необхідності соціальну та
про фесійну адаптацію проходять також члени сімей військово-
службовців за їх зверненням. Правда, не визначено, яка необхід-
ність зумовлює настання такого права, до кого можна звертатися
і хто сплачує такі послуги. Лише в другій половині жовтня на вико-
нання вищезазначених державних програм були оголошені тенде-
ри, однак на санаторно-курортне лікування постраждалих учасни-
ків антитерористичної операції виділено всього 990528,74 грн., на
послуги з психологічної реабілітації виділено 3085404 грн., але
тавіть такі незначні суми освоїти до кінця фінансового року майже
не можливо, це свідчить про те, що держава дуже мало уваги приді-
ляє поверненню учасників АТО до нормального життя.
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Прикро, що військовослужбовці не виділені в окрему специфіч-
ну категорію. Усвідомленої відповіді на виклики сьогодення у сфері
соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби, на жаль,
немає. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів Украї ни ще від
18 грудня 2013 року (зі мінами у червні 2014 року) Концепція Дер жав -
ної цільової програми соціальної і професійної адаптації військово-
службовців, які підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військо-
вої служби, на період до 2017 року не актуалізована, до логічного
завершення не доведена, а програма не розроблена. А цей документ
при всій своїй неоднозначності містить концептуальні відповіді на низ -
ку питань. Принаймні психологічний, правовий, професійний ком -
поненти соціальної адаптації, працевлаштування не знаходяться в од -
ній логічній послідовності, а вибудувані в певному взаємозв’язку [6].

Одним із основних елементів системи соціальної адаптації по -
кликані бути відповідні органи державної влади заклади та установи
різноманітних форм власності, громадські і міжнародні організації,
які позиціонуються себе замовниками і надавачами відповідних соці-
альних послуг. В Україні створено і протягом тривалого часу успішно
функціонує декілька моделей установ — центри на базі ВНЗ, фонди,
громадські організації, установи приватного характеру тощо. Ця
діяльність вже давно стала бізнесом у хорошому її розумінні, а для
когось — справою всього життя [6]. Водночас, існуюча практика
засвідчує відсутність ефективної координації діяльності, взаємодії по
об’єкту, напрямах, формах і методах роботи. Державна служба
України у справах ветеранів та учасників АТО обмежена у своїх мож-
ливостях по статусу, повноваженням, кадровому забезпеченню, цент-
ральні органи виконавчої влади не бачать своєї ролі у цій діяльності,
система функціонує не тому що, а всупереч створеним умовам.

Інформаційне забезпечення процесу соціальної адаптації пере-
буває у такому ж стані, як і вся інформаційна сфера в країні. Досвід
роботи зі звільненими свідчить про вкрай низьку правову культуру,
відсутність належних знань про свої права, існуючу соціальну
інфраструктуру, її повноважень і можливостей.

Одночасно з цим у вищих навчальних закладах України існує
не обхідна навчальна і методична база для перепідготовки звільнених
з військової служби, є зацікавленість керівництва та професорсько-
викладацького складу в подальшій участі в цій роботі. Керівництво
«вишів» висловлює готовність і в подальшому організовувати за -
няття у військових містечках і гарнізонах, місцях постійної дисло-
кації військових частин.
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Однак, в чергове виявляється загальна проблема ВНЗ — ком-
плектування груп і подальше працевлаштування. Очевидна не об хід -
ність цілеспрямованої та індивідуальної роботи на вході і на виході
курсу з перепідготовки, зокрема, з роботодавцями. На фоні цього
неоціненним є набутий досвід окремих навчальних закладів з пра-
цевлаштування випускників і їхнє супроводження протягом певно-
го періоду часу після закінчення навчання [5].

Незважаючи на всі складності, які існують на сьогодні, в краї-
ні достатньо ефективно діє модель, створена Міжнародним фондом
соціальної адаптації (МФСА), де за рахунок норвезької підтримки,
перенавчання і решту соціальних послуг отримує значна кількість
військовослужбовців, звільнених з військової служи, членів їхніх
сімей. В рамках даної програми залучена більше десятка навчаль-
них закладів по значній території України, в першу чергу це в західних,
південних і центральних регіонах країни. Завдяки зусиллям гро-
мадськості в рамках цього проекту відбувається не лише перенав-
чання, а й, з перемінних успіхом, працевлаштування військовослуж-
бовців. Існує й модель соціальної адаптації, створена за підтримки
НАТО в рамках Military Career Management Trust Fund.

Отже: 
— необхідно розробити Державну цільову програму соціальної

адаптації, в якій прописати перш за все теоретичні і правові основи
її функціонування, а також дати відповіді на нинішні виклики та
загрози, спланувати необхідні організаційні заходи; 

— слід акцентуалізувати і посилювати психологічну складову
соціальної адаптації;

— потрібно розвивати набутий досвід. Соціальна адаптація роз -
починалася із 72-годинних курсів ліквідації комп’ютерної безграмот-
ності, пройшла шлях до 500-годинних курсів перепідготовки у кра-
щих ВНЗах і навряд чи варто повертатися до профанації ідеї; 

— вкрай необхідна індивідуалізація і професіоналізація проце-
су комплектування груп і працевлаштування курсантів.

Соціально-психологічні аспекти життєдіяльності військ, пси-
хологічний комфорт людини під час служби і після неї мають від-
найти своє відображення в програмах розвитку формувань сектору
безпеки і оборони та соціальної сфери країни в цілому і стати
обов’язковим елементом службової кар’єри військового.
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Враховуючи складність і неоднозначність проблеми оцінки окре-
мих видів здоров’я виникає необхідність наукового обґрунтування
і розробки концептуальних моделей творчого управління процеса-
ми формування повноцінного здоров’я людини, в основу яких
покладена десяткова система повноцінного здоров’я особистості,
яка включає десять таких його видів: 1. — фізичне; 2 — фізіологіч-
не; 3 — фінансове; 4 — психічне; 5 — сексуальне; 6 — душевне; 7 —
духовне; 8 — моральне; 9 — соціальне; 10 — професійне здоров’я,
деякі з них є критеріями здоров’я людини [1].

Важлива перевага Концептуальної десяткової моделі перед усіма
іншими управлінськими утвореннями полягає в тому, що вона за -
безпечує управління процесом формування повноцінного здоров’я
шляхом послідовного розташування його окремих видів на відпо-
відних щаблях управлінської драбини, починаючи від першого
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щабля — фізичне здоров’я, послідовно впливаючи на вісім інших
його видів і закінчуючи найвищим, десятим щаблем — професійне
благополуччя людини. 

Для обґрунтування доцільності використання в Концеп туаль -
ній моделі творчого управління п’яти основних складових проведе-
но теоретичне узагальнення п’ятиелементних систем різної приро-
ди і на цій основі сформовано низку загальнолюдських систем
у складі п’яти елементів:

1. Фізичну складову повноцінного здоров’я репрезентують п’ять
частин тіла людини: 1. Голова. 2. Шия. 3. Тулуб. 4. Статтевий орган.
5. Ноги, а також по п’ять пальців на руках і на ногах: 1. Великий.
2. Вказівний. 3 Середній. 4. Безіменний. 5 Мізинець. Зазначені еле-
менти є у кожної людини, незалежно від її віку, статі, національності
тощо. Це дозволяє покласти її в основу формування загальнолюдської
фізичної повноцінної системи здоров’я у складі п’яти елементів.

2. Фізіологічну складову повноцінного здоров’я репрезентують по
п’ять видів продуктів тваринного і рослинного походження. Зокре -
ма, продукти рослинного походження: 1. Хліб, зернові продукти.
2. Овочі, фрукти, ягоди. 3. Рослинні жири. 4. Цукор і цукристі про-
дукти. 5.Різні види грибів. Продукти тваринного походження:
1. Риба і рибопродукти. 2. М’ясо і м’ясопродукти. 3. Жири тварин-
ні. 4. Яйця і продукти із яєць. 5. Молоко і молочні продукти. Це
дозволяє покласти її в основу формування загальнолюдської фізіо-
логічної повноцінної системи здоров’я у складі п’яти елементів.

3. Фінансову складову повноцінного здоров’я репрезентують п’ять
функцій грошей і п’ять способів їх здобування грошей. Зокрема, п’ять
функцій грошей: 1. Накопичення. 2. Обіг. 3. Обмін. 4. Обман (який,
як правило, відбувається в процесі обміну). 5. Платежу. П’ять спо-
собів здобуття грошей: 1. Заробити. 2. Відібрати (вкрасти або погра-
бувати). 3. Попросити. 4. Запозичити. 5. Підробити. Це дозволяє
по класти її в основу формування загальнолюдської фінансової
повноцінної системи здоров’я у складі п’яти елементів.

4. Психологічну складову повноцінного здоров’я репрезентують п’ять
органів чуття людини: 1. Зір. 2. Слух. 3.Нюх. 4. Смак. 5. Дотик. І п’ять
систем забезпечення психічної діяльності людини: 1. Головний мозок.
2. Нервова система. 3. Кровоносна система. 4. М’язи. 5. Суглоби. Це
дозволяє покласти її в основу формування загальнолюдської психо-
діяльнісної повноцінної системи здоров’я у складі п’яти елементів.

5. Складову професійної діяльності повноцінного здоров’я людини
репрезентують п’ять видів професійної діяльності людини: 1. Робота.
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2. Праця. 3. Справа. 4. Гра. 5. Служба. І п’ять видів рухової діяльнос-
ті людини. 1. Лежати. 2. Сидіти. 3. Стояти. 4. Ходити. 5. Бігати. Це
дозволяє покласти її в основу формування загальнолюдської про-
фесійної повноцінної системи здоров’я у складі п’яти елементів.

Зазначені вище десять складових повноцінного здоров’я люди-
ни були покладені в основу Концептуальної десяткової моделі
творчого управління процесом формування повноцінного здоров’я
людини (рис. 1). З рис 1. видно, що концептуальна модель включає
п’ять рівнів, кожний з яких має по два види здоров’я людини, тобто
в сумі вони складають десять одиниць. 

Фундаментальний (нульовий) рівень Концептуальної десятко-
вої моделі складають її п’ять фундаментальних видів: енергія, тем-
пература, повітря, вода, земля, які в сукупності забезпечують жит-
тєдіяльність будь-якої людини на планеті Земля. Цей рівень
виконує зовнішню, по відношенню до моделі функцію забезпечен-
ня життєдіяльності людини і тому не входить повною мірою до її
складу.

Слід зазначити, що в Концептуальній десятковій моделі твор-
чого управління формуванням повноцінного здоров’я людини усі її
складові (п’ять рівнів, десять видів і п’ятдесят підвидів) мають чітко
визначене розташування, характеризуються тісними взаємозв’яз-
ками ієрархічного типу і в сукупності забезпечують повноцінний
вплив та ефективне управління формуванням повноцінного здо-
ров’я і благополуччя як на рівні особистості, так і соціуму, в сус-
пільствах з різними світоглядними традиціями і віросповіданнями.

Таким чином, концептуальна десяткова модель творчого
управління процесом формуванням повноцінного здоров’я люди-
ни — це універсальне високоефективне утворення у складі трьох
підсистем: терміну «управління», моделі життєдіяльності і оптимі-
зованого процесу управління, які мають по десять структурних еле-
ментів і в сукупності забезпечують повноцінний управлінський
вплив на фізичний, фізіологічний, фінансовий, психо-діяльнісний
і професійно-діяльнісний рівні здоров’я за рахунок ефективного
управління процесом формуванням повноцінного здоров’я і благо-
получчя людини в умовах будь-якого суспільного середовища.

Література

1. Критерії здоров’я. Електронний ресурс, режим доступу http://www.
cleanmind.narod.ru health.html
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ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРОВАНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Євдокимова В.В.,
к. соц. н., доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки інституту

соціальних технологій Університету «Україна»
evvv@evdokimova.kiev.ua

Анотація. У даній праці розглянуто сучасні підходи до формування
інтегрованого освітнього середовища. Проаналізовано праці вітчизняних і за -
рубіжних вчених з репрезентованого питання. Показано наявність законо-
давчої бази для впровадження інтегрованого освітнього середовища в Ук раї -
ні. Підкреслено, що такий підхід є актуальним як для освітнього середовища
у загальному контексті, так і для соціальної і освітньої інклюзії людей
з інвалідністю. Зроблено висновок про те, що українська освітня система
демонструє ознаки відкритого суспільства, підтримує тенденції сучасно-
сті і інтегрується в сучасний освітній простір.

Annotation.In this paper modern approaches to the formation of an inte-
grated educational environment are considered. The work of domestic and fo -
reign scientists on the represented question is analyzed. The existence of a legisla-
tive framework for the implementation of an integrated educational environment
in Ukraine is shown. It is emphasized that this approach is relevant both for the
educational environment in the general context and for the social and educa-
tional inclusion of persons with disabilities. It is concluded that the Ukrainian
educational system demonstrates the features of an open society, supports the ten-
dencies of the present and integrates into the modern educational space.

Сучасні підходи до навчання і виховання підкреслюють акту-
альність інтегрованого освітнього середовища, зокрема, використан-
ня міждисциплінарного підходу до вивчення навчальних дисциплін.
Такий підхід є ефективним як для освітнього середовища у за галь -
ному контексті, так і для соціальної і освітньої інклюзії людей
з інвалідністю.

Вважається, що за таких умов формуються вміння і навички,
не обхідні, за Дж. Локком [7], для реального життя.

Однак, одностайність думок щодо необхідності запровадження
такого підходу в Україні, залишається проблемою.

З огляду на окреслену проблематику, метою даної праці є роз-
гляд сучасного стану формування інтегрованого освітнього середо-
вища в Україні.
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Аналіз праць видатних освітян розвинутих країн світу показав,
що світ давно звернув увагу на комплексний підхід до надання знань
і вмінь.

Зокрема, видатний англійський освітянин, президент англійської
нової атестації освіти, Герберт Ліонель Елвін (1905–2005 рр.) [3] порів-
нював навчальні години з прогулянкою парком, де можна роз глядати
окремо дерева, квіти, траву, а можна розглянути парк у комплексі як
цілісну систему, де кожна складова співіснує із зовнішнім світом.

Такий підхід дасть більш глибоке розуміння предмета завдяки
погляду з різних точок зору.

На перевагах інтегрованого освітнього середовища для розу-
міння глобальних взаємозв’язків у світі, творчого мислення і підви-
щеній здатності приймати рішення наголошують Девід Вільямсон,
Манфред Ланг, Меліса Фрімен, Ральф Тайлер, Сандра Матісон,
Сьюзен Ковалік, і.ін..

Серед вітчизняних науковців можна виділити погляди І. Боль -
шакової, І. Корбабіч-Путко, які розглядають різні аспекти інтегро-
ваного навчання в початковій школі.

Супроводу навчання студентів з особливими потребами в ін -
тегрованому освітньому середовищі присвячені праці П. М. Та лан -
чука, К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліної, Л. Т. і ін. [4; 5; 6; 8].

Слід підкреслити чутливість до викликів сучасності інститутів
влади в Україні. Це і Закон «Про освіту», і Наказ МОН про протидію
булінгу в школі [1;2]; і організація тренінгів з інклюзивного навчання;
і забезпечення абетками жестової мови всіх українських шкіл і ін..

Прикладом формування інтегрованого освітнього середовища
в Україні є і школа № 309 Дарницького району м. Києва, де відмовились
від А, Б, В паралельних класів. Паралельні класи у цій школі називають
будь-якими літерами за вибором самих класів. Наприклад «С» — смі-
ливі, «К» — креативні, «М» — мудрі і ін..

Отже, з вищевикладеного можна зробити висновок про те, що
українська освітня система демонструє ознаки відкритого суспільства,
підтримує тенденції сучасності і інтегрується в сучасний освітній
простір. Такий підхід формує: загальний емоційно-ціннісний сві-
тогляд, цілісне уявлення про світ і про ті процеси, які відбуваються
у суспільстві. Тобто, готує молоде покоління до реального життя.

Література

1. Закон України у редакції від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту» /
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗВО

Єрмакова І.П., 
к.пед.н., доцент, директор Миколаївського коледжу Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
irina_yermak@ukr.net

Анотація. Автором проаналізовано підходи до визначення сутності
дослідницької компетентності майбутнього фахівця та конкретизовано
основні напрями її формування в умовах інклюзивного освітнього середови-
ща закладу вищої освіти.

Annotation. The author analyzes the approaches to define the essence of the
research competence of the future specialist and specifies the main directions of
its formation in the conditions of the inclusive educational environment of the
institution of higher education.
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Одним з системотворчих критеріїв ефективності вітчизняної
вищої освіти, на думку багатьох вчених, є підготовка висококвалі-
фікованих фахівців. Ключового значення у постійномінливих умовах
сьогодення набуває здатність фахівця здійснювати системну дослід -
ницьку роботу, що спрямована на підвищення власного професіо-
налізму. Звідси, забезпечення повноцінної підготовки майбутнього
фахівця, що відповідає вимогам сучасності, можливе лише за умов,
якщо у процесі навчання у ЗВО формуватимуться навички не лише
професійної, але і дослідницької діяльності. 

Усвідомлення того, що дослідницька діяльність фахівця — не -
від’ємна складова його професійної діяльності, умова професійного
становлення, зростання, удосконалення та самореалізації, вимагають
перегляду змісту та форм організації освітнього процесу у закладі
вищої освіти, особливо закладі інклюзивного типу. А отже, серед ши -
рокого комплексу інноваційних підходів, особистісно орієнтованих
та інформаційних технологій особливо значущими є ті, на основі
яких будуть підготовлені компетентні фахівці, які здатні на основі
дослідницької готовності вирішувати основні професійні завдання
в інклюзивному професійному середовищі. 

Підтримуємо позицію тих науковців (В. Болотов, І. Зимняя,
Я. Кривенко, С. Осипова, О. Ушаков, Є. Феськова, А. Хуторський
та ін.), які дослідницьку компетентність відносять до числа ключо-
вих. Підтвердженням цієї точки зору є, з одного боку, те, що дослід-
ницька компетентність особистості формується на основі дослідниць-
кої поведінки (яка є вродженою якістю будь-якої живої істоти),
з іншого — вона містить у собі цілий комплекс елементів, що вхо-
дять до складу різних ключових освітніх компетентностей.

У науковій літературі відсутнє однозначне розуміння сутності до -
слідницької компетентності та її основних складових. Її розглядають як:

— володіння методологією наукової творчості, науковим мис-
ленням, уміння спостерігати й аналізувати, висувати гіпотези щодо
вирішення спірних питань, виконувати дослідницьку роботу тощо
(Л. Бурчак);

— володіння методологією і методами інженерно-педагогічно-
го дослідження, тобто процесу планування, організації та здійснен-
ня пошуково-перетворювальної діяльності, об’єктом якої виступа-
ють психолого-педагогічна і галузева складові (М. Архипова);

— ефективність відбору та здійснення способів дослідницької
діяльності (дослідна робота, узагальнення досвіду, експеримент,
моніторинг, маркетинг, атестація, експертиза тощо) (А. Мітяєва);
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— характеристику, що передбачає володіння вміннями та спо-
собами дослідницької діяльності на рівні технології з метою пошу-
ку знань для вирішення освітніх проблем, побудови освітнього
процесу відповідно до цінностей-цілей сучасної освіти, місії освіт-
нього закладу, бажаного результату (Л. Голуб, О. Козирєва).

Формування дослідницької компетентності майбутнього фахівця
в інклюзивному освітньому середовищі вишу передбачає розвиток
трьох основних складових: особистісної (усвідомлення цінностей,
формування мотивів, розвиток Я-концепції, механізмів саморегуля-
ції, загальних здібностей та здібностей до пошуку нових знань, окре-
мих особистісних якостей); операційної (формування умінь і спосо-
бів дослідницької діяльності, володіння технологією проектування);
комунікативної (створення відповідних стосунків між учасниками
освітнього процесу на основі законодавства, традицій, норм і правил). 

Таким чином, результати аналізу праць вітчизняних та зарубіж-
них дослідників дозволили виокремити якості майбутнього фахівця,
що характеризують його дослідницьку компетентність. Перш за все,
це науково-пізнавальна мотивація та інтереси, науково-ціннісні
потреби, здібності тощо. По-друге, інтелектуальні, творчі, емоцій-
но-вольові властивості майбутнього фахівця і рівень їх виявлення.
По-третє, науково-дослідні якості (наукова ерудиція, дослідницькі
знання та вміння). Саме на їх формування і розвиток необхідно
спрямовувати систему підготовки майбутнього фахівця в цілому та
організацію науково-дослідницької роботи студентів в умовах інк-
люзивного освітнього середовища закладу вищої освіти, зокрема.

ІНКЛЮЗИВНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ, ПОЗАШКІЛЬНОЇ, ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завгородній А.В.,
к.ф.-м.н., доцент кафедри економіки та управління

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 
вищого навчального закладу «Університет «Україна» 

Завгородня О.А., 
заслужений працівник освіти України, начальник відділу освіти 

Миколаївської районної державної адміністрації 

Анотація. Інклюзивний освітній простір школа-вуз — це співпраця
всіх учасників інклюзивного навчання і добровільне делегування функцій
навчальних закладів різних освітніх рівнів партнерам. У роботі розгляда-
ється ідеологія інклюзивної освіти, яка спрямована на надання кожній
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дитині, всім відособленим і вразливим групам можливостей для результа-
тивного навчання. А створення інклюзивного освітнього простору допо-
магає адаптувати освітню програму та навчальне середовище до потреб
учнів та студентів, які відрізняються своїми навчальними здібностями,
тим самим надати їм можливість реалізувати свої уміння та таланти,
забезпечити особистісний та соціальний розвиток.

Annotation. Inclusive educational space for school — high schools is the
cooperation of all participants in inclusive education and the voluntary delega-
tion of functions of educational institutions of various educational levels to part-
ners. The paper considers the ideology of inclusive education, which aims to pro-
vide every child, all isolated and vulnerable groups opportunities for effective
learning. And the creation of an inclusive educational space helps to adapt the
educational program and the learning environment to the needs of students and
students who have their own learning abilities, thus enabling them to realize their
skills and talents, to provide personal and social development.

У нашій країні початок інтеграції особливих дітей до масової
освітньої системи почався порівняно недавно — у 90-х рр. минулого
століття, а в 2001р. Міністерство освіти і науки України, Інститут спе-
ціальної педагогіки АПН України та Всеукраїнський фонд «Крок за
кроком» започаткували науков-педагогічний експеримент «Соціальна
адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофі-
зичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх
закладах». Мета експерименту: розробка і реалізація механізму вклю-
чення дітей зазначеної категорії до загальноосвітніх навчальних закла-
дів та ранньої їх інтеграції в соціальне середовище. Інклюзивна освіта
почала підтримуватися законодавчою базою України з 2010 року, коли
до Закону України «Про загальну середню освіту» були внесені зміни
щодо навчання дітей з особливими потребами.

На сьогодні в нашій країні спостерігається парадоксальна, але за -
га лом типова для трансформаційного періоду ситуація, що характери -
зується наявністю законодавства, яке декларує права дітей з особливи -
ми потребами на розвиток, здобуття освіти та соціальну інтеграцію
і водночас повною мірою не вказує на пракичні механізми їх реалізації.

Збереження загальної і спеціальної освіти за умови створення
інклюзивних шкіл прийнятне для України. Саме про це йдеться в «На -
ціональній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 ро ку»,
у якій, передбачено створення нових моделей та форм організації
освіти для осіб з особливими освітніми потребами; розширення
практики інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільних,
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загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах дітей та мо -
лоді, що потребують корекції розвитку.

Дітей, які потребують корекції фізичного або розумового роз-
витку, в Україні понад 1 млн., що становить 12% від загальної кіль-
кості дітей у країні. Також спостерігається тенденція якісної зміни
структури дефекту, комплексного характеру порушення у кожної
окремої дитини.

Тому саме для забезпечення основного права дітей на освіту та
права навчання за місцем проживання допоможе створення інклю-
зивного освітнього простіру через дошкільну, загальносвітню,
позашкільну та вищу освіту. Важлива вимога при цьому: наступність
як вирішальний принцип організації інклюзивного освітнього процесу
на всіх етапах навчання.

Найпершими, хто помічає проблеми та труднощі у розвитку
дитини є батьки, лікарі-педіатри, вихователі. Важливо, щоб вихо-
вателі дошкільних закладів вчасно помічали проблеми поведінки
дітей, труднощі у навчанні і радили батькам відвідати спеціалістів
ПМПК. Особливо важливо, щоб вже в дошкільному закладі куль-
тивувалася ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей;
забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює спеці-
альні умови для дітей з особливими потребами.

Інклюзія — це масштабне залучення школярів до всіх аспектів
навчання та шкільного життя, передбачає усунення будь-яких форм
шкільної сегрегації тих, хто не відповідає умовно визначеному стан-
дарту «нормальності». У межах інклюзивної моделі всі учні навча-
ються разом у звичайних школах, класах, які в свою чергу ак тивно
адаптуються та змінюються, щоб враховувати потреби кожного,
з урахуванням індивідуальних особливостей.

Навчання в таких навчальних закладах є корисним, як для
дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з нормаль-
ним рівнем розвитку. Наступний крок при навчанні в школі: закла-
ди повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та
форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство
з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми
потребами.

Найбільші труднощі виникають в учнів з інвалідністю у стар-
ших класах та при вирішенні питання здобуття вищої освіти. Від -
сутність тісних контактів і співпраці педагогічних колективів шкіл
і вищих навчальних закладів значною мірою визначають низький
відсоток молоді з інвалідністю в загальній масі студентів ВНЗ.
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Динаміка контингенту студентів з інвалідністю знижується. На -
гальні потреби в налагодженні співпраці інтегрованих закладів освіти
різного рівня обґрунтовують необхідність створення інклюзивного
освітнього простору — ЗОШ-ВНЗ, що мотивується потребою під-
вищення доступу до вищої освіти молоді з інвалідністю, налагод-
ження належної наступності, послідовності і безперервності
навчально-виховного і реабілітаційного процесів у різнорівневих
закладах освіти.

Інклюзивний освітній простір школа-вуз — це співпраця всіх
учасників інклюзивного навчання і добровільне делегування фун-
кцій навчальних закладів різних освітніх рівнів партнерам.

Отже, ідеологія інклюзивної освіти спрямована на надання
кожній дитині, всім відособленим і вразливим групам можливостей
для результативного навчання. А створення інклюзивного освіт-
нього простору допомагає адаптувати освітню програму та навчаль-
не середовище до потреб учнів та студентів, які відрізняються свої-
ми навчальними здібностями, тим самим надати їм можливість
реалізувати свої уміння та таланти, забезпечити особистісний та
соціальний розвиток.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УСПІШНОГО ПЕРЕХОДУ МОЛОДІ 

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
ВІД НАВЧАННЯ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Жутник О.Ю.,
Студентка магістратури спеціальності «Соціальна робота» Інституту

соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Забезпечення рівних можливостей молоді з особливими
освіт німи потребами у сфері освіти і зайнятості — важливий ресурс ство-
рення суспільства, пристосованого до всіх. Одна з проблем сучасного сус-
пільства — забезпечення успішного переходу молоді з особливими освітніми
потребами від навчання до працевлаштування. В рамках емпіричного дослі -
дження, яке проводилось в Україні і Литві, вивчались особливості перехід-
ного етапу молоді з інвалідністю від навчання до працевлаштування. У від-
повідях респондентів спостерігаються загальні тенденції. Отримані
результати свідчать про необхідність розробки моделі переходу молоді
з обмеженням життєдіяльності від навчання до працевлаштування.

Annotation. Ensuring equal opportunities for young people with special edu-
cational needs in education and employment is an important resource for crea -
ting a society adapted to all. One of the problems of modern society is ensuring the
successful transition of young people with special educational needs from educa-
tion to employment. As part of an empirical study conducted in Ukraine and
Lithuania, the peculiarities of the transition phase of youth with disabilities from
study to employment were studied. In the responses of respondents there are gen-
eral trends.The obtained results testify to the necessity of developing a model for
the transition of youth with a limitation of life from education to employment.

Одна з проблем сьогодення — забезпечення успішного переходу
молоді з особливими освітніми потребами від навчання до ринку пра -
ці, що є складним поєднанням економічних, соціальних та особистіс-
них чинників. В рамках системи надання соціальних послуг молоді
з інвалідністю у сфері працевлаштування метою такого пере ходу є:
створення більш сприятливих умов забезпечення рівних можливос -
тей у сфері звичайного інтегрованого, інклюзивного (пристосованого
до особливих потреб людини з обмеженням життєдіяльності трудо-
вого середовища)і спеціального ринку праці. Національні пріори-
тети у сфері зайнятості молоді з інвалідністю мають узгоджуватись
з принципами Міжнародної організації праці (МОП) — забезпечення
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доступності робочих місць, які характеризуються гідними умовами,
достатнім доходом, високим рівнем соціального захисту і мож ли -
вістю просування по службі.

Система забезпечення рівних можливостей у сфері зайнятості
молоді з інвалідністю передбачає активну участь України у реалі за -
ції «Основних Цілей середньострокової стратегії ЮНЕСКО на
2014–2021 рр.», розроблених для підтримки Цілей розвитку тися -
чоліття та Порядку денного сталого розвитку до 2030 р. Відповідна
стратегія впроваджує у життя основні напрями сприяння зайнято-
сті молоді, створення умов для залучення молоді та запобігання
нерівності. Основними із цих напрямків є: формування політики
й огляд наявних практик за участю молоді; розвиток потенціалу для
переходу до дорослого життя; участь громадянського суспільства,
демократична участь і соціальні інновації.

У світлі зазначених підходів нами проводилось емпіричне дослід-
ження забезпечення рівних можливостей молоді з інвалідністю на
ринку праці в рамках соціальної роботи, одним із аспектів якого було
вивчення особливостей переходу молоді з обмеженням життєдіяльно-
сті від навчання до працевлаштування. Метод дослідження — соціоло-
гічне напівстандартизоване інтерв’ю, яке проводилось в Києві (Украї -
на) — 6 респондентів і Шяуляї (Литва) — 4 респонденти.

У відповідях спостерігаються такі загальні тенденції:
— забезпечення рівних можливостей для людей з інвалідністю

означає, що середовище є «доступним і зручним для всіх», а не тіль-
ки для людей з інвалідністю;

— ментальна неготовність суспільства до сприйняття людей з ін -
ва лідністю на ринку праці як фактору нормалізації соціальних сто-
сунків;

— практична неможливість працевлаштуватись через центри,
служби зайнятості; 

— відсутність мотивації звертатись за допомогою у центри зай-
нятості;

— архітектурна бар’єрність, наявність архітектурних споруд,
зовсім не придатних для користування особами з інвалідністю, через
які вони почувають себе людьми з обмеженими можливостями;

— активні заняття образотворчим мистецтвом, зустрічі з друзя-
ми, репетиторські заняття, відвідування соціальних служб і центрів
соціальних послуг. 

Отримані результати свідчать про необхідність розробки моде-
лі переходу молоді від навчання до працевлаштування, яка може
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стати частиною нової політики зайнятості молоді. Україна повинна
дотримуватися основних цілей, визначених у Стратегії ЄС щодо
молоді на 2010–2018 рр., а також Резолюції Ради ЄС 2009/С 311/01
від 27 листопада 2009 року, а саме: 1) забезпечення більших і рівних
можливостей для молоді у сфері освіти та зайнятості; 2) заохочення
молодих людей до більш активного громадського життя.

Основними компонентами моделі можуть бути:
— створення проектної діяльності на базі закладів вищої осві-

ти, що базується на залученні роботодавців та асоціацій роботодав-
ців (поглиблення розуміння гуманістичного ставлення до життєвих
ситуацій людей з інвалідністю, забезпечення принципу наступнос-
ті і професійного супроводу); 

— стимулювання неформальної освіти для людей з інвалідністю;
— підтримка волонтерів, асистентів, супроводжуючих; 
— створення умов для підвищення мобільності та поінформо-

ваності молоді;
— створення при соціальних службах системи тренінгової ді яль -

ності для сприяння переходу молоді від навчання до працевлашту-
вання;

— міжсекторальний підхід (освіта, зайнятість, охорона здоров’я
і благополуччя) у розробці молодіжних ініціатив.

Реалізація цих заходів може здійснюватись також у світлі Ре ко -
мендації щодо гарантій молоді (The Youth Guarantee recommenda-
tion), ухвалені Радою Європейського Союзу 22 квітня 2013 р. Вони
передбачають зміцнення державних служб зайнятості, оптимізацію
інвестицій у стратегії активації для найбільш уразливих груп моло-
ді, залучення фінансування ЄС.

ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Закусило О.Ю., 
старший викладач Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна»
oksana-zak@ukr.net

Анотація. У статті висвітлено відмінності між інтегрованою та
інклюзивною освітою, описано основні принципи розвитку інклюзивної
освіти в загальноосвітньому закладі.

Annotation. The article describes the differences between integrated and
inclusive education, describes the main principles of the development of inclusive
education in a school.
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Реальністю нашого часу є на сучасному етапі розвитку освіти
є включення дітей з особливими освітніми потребам у загальноос-
вітній простір. Різним аспектам цього питання присвячені численні
дослідження науковців, зокрема: Л. Грачова, Т. Єгорової, І. Іва -
нової, Л. Вакуленко, Т. Добровольської, Н. Власової, Т. Вісховатої,
Ю. Дауленскенг, Л. Савіної, Т. Ілляшенко, А. Колупаєвої, К. Ле -
бединської, М. Певзнер та інших.

Доводиться констатувати, що в сучасній психолого-педагогічній
літературі та практиці поняття «інтеграція» й «інклюзія» ототожню-
ються. Одні дослідники трактують навчання дітей з особливостями
розвитку в загальноосвітньому закладі як інтегровану форму осві-
ти, інші — як інклюзивну.

Поняття «інтегрована освіта», ми розглядаємо, як процес і ре -
зультат навчання учнів з особливостями розвитку в загальноосвіт-
ньому середовищі у спеціальному класі та за спеціальними програ-
мами, творчо адаптованими методами й методиками викладання.
У позакласній роботі створюються можливості для участі цих учнів
у всіх сферах шкільної життєдіяльності нарівні та разом з рештою
учнів навчального закладу. Надзвичайно важливою умовою є ово-
лодіння дітьми з особливостями розвитку соціально прийнятими
нормами поведінки в процесі наслідування дій інших учнів. Спе -
цифічною особливістю такої форми навчання є адаптація учнів цієї
категорії до шкільного і найближчого середовища. Ключова фігура
навчальної діяльності — корекційний педагог, який створює для
цього необхідні умови та надає відповідні педагогічні послуги в роз -
витку пізнавальних процесі.

Інклюзивна освіта передбачає включення учнів з особливостями
розвитку до навчально-виховної роботи у звичайних класах загально-
освітньої школи. Відповідно до потреб і можливостей кожного шко-
ляра вчитель інклюзивного класу або інший спеціаліст (корекційний
педагог), який має відповідний рівень кваліфікації, забезпечує гаран-
товану підтримку тим учням, котрі цього потребують, реалізує осо-
бистісно орієнтований підхід до організації їхньої навчальної діяль-
ності. Важливою передумовою якісної освіти дітей, які навчаються за
інклюзивною формою, є пристосування школи (адміністрації, учите-
лів, більшості учнів) до потреб і можливостей кожної особистості,
створення умов психологічного комфорту в новому середовищі [2].

Принципи розвитку інклюзивної освіти:
— науковість (розробка теоретико-методологічних основ інклю-

зивного навчання, програмно-методичного інструментарію, аналіз
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і моніторинг результатів впровадження інклюзивного навчання, оцін -
ка ефективності технологій, проведення незалежної експертизи);

— системність (забезпечення рівного доступу до якісної освіти ді тей
з особливими освітніми потребами, наступності між рівнями освіти);

— варіативність, корекційна спрямованість (організація особис -
тісно орієнтованого навчального процесу у комплексі з корекційно-
розвитковою роботою для задоволення соціально-освітніх потреб,
створення умов для соціально-трудової реабілітації, інтеграції в сус-
пільство дітей з порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі
дітей-інвалідів);

— індивідуалізація (здійснення особистісно орієнтованого  під -
ходу);

— соціальна відповідальність сім’ї (виховання, навчання і роз-
виток дитини; створення належних умов для розвитку її природних
здібностей, участь у навчально-реабілітаційному процесі);

— міжвідомча інтеграція та соціальне партнерство (координа-
ція дій різних відомств, соціальних інституцій, служб з метою опти-
мізації процесу освітньої інтеграції дітей з особливими освітніми
потребами) [3].

Традиційно спеціальні школи для дітей з порушенням психофі-
зичного розвитку намагалися дати ідентичну з масовою школою
освіту, що пов’язувалася з надкомпенсаторними можливостями
розвитку таких дітей. Вважалося, що певна обмеженість стимулює
функціонування інших збережених аналізаторів, особливо інтелек-
туальну діяльність. Практика навчально-виховної роботи з дітьми
із особливими потребами підтвердила, що така освітня система не
відповідає реальним можливостям цих дітей.

Провідною ідеєю сучасної спеціальної педагогіки є орієнтація
на ефективне використання збережених систем та функцій, здат-
них узяти на себе компенсаторно-корекційне навантаження, цілес-
прямований розвиток психічних процесів, що обумовлюють рівень
опанування знань, умінь і навичок та відповідну освіченість дити-
ни, її інтеграцію в суспільство.

Сучасне розуміння компенсації та корекції, соціальної адаптації
дитини, її інтеграції в суспільство полягає у розвитку збереженого чут -
тєвого сприймання, психічних функцій, формуванні нових механіз -
мів, здатності до рефлексії, сенсорно-перцептивного та семантичного
аналізу, взаємодії з дорослими, мовленнєвої та комунікативної ді яль -
ності з акцентуванням уваги на здатності сприймання та розуміння
інформації, рухової активності, стимулюванні позитивних емоцій [1].
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Отож, інклюзивна освіта передбачає досягнення такого рівня
розвитку та освіченості, який відповідає потенційним можливостям
учнів і забезпечує подальше формування його особистості, можли-
вість продовжити навчання та інтеграцію в суспільство.
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Анотація. В інклюзивному освітньому середовищі особистість навча-
ється вчитись, сприймає освітній процес як реальне життя. Одним із фак -
торів, що складають особливості повсякденного життя сучасної молоді
є індивідуальні засоби комунікації — мобільні телефони і смартфони.
В освітньому просторі закладу вищої освіти необхідно використовувати
позитивні можливості сучасних інформаційних технологій. В інклюзивній
групі створюються умови для врахування особливих освітніх потреб сту-
дентів з порушенням слуху і ДЦП. Студенти з особливими освітніми
потребами покращують навчальну активність. 

Annotation. In an inclusive educational environment, a person learns to
study, perceives the educational process as a real life. One of the factors that make
up the peculiarities of everyday life of modern youth is the individual means of
communication — mobile phones and smartphones. In the educational space of
the institution of higher education, it is necessary to use the positive capabilities
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of modern information technologies. In the inclusive group, conditions are creat-
ed to take into account the special educational needs of students with hearing
impairment and cerebral palsy. Students with special educational needs improve
their educational activity.

Інклюзивне освітнє середовище — сукупність умов, способів
і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку
здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей (Закон
України «Про освіту від 1.07.2014). Поняття інклюзивне середовище є
частковим по відношенню до поняття «інтеграція», яке являє собою
процес включення в систему нових елементів таким чином, що після
цього вони більше нічим не відрізняються від колишніх елементів цієї
системи (Г. Ендрувайт). Під час інтеграційних процесів освітня систе-
ма урівноважується і є стабільною під впливом зовнішніх факторів.
По суті інклюзивне освітнє середовище є транзитною стадією між
спеціальним та інтегрованим освітнім середовищем. 

Одним із завдань інклюзивної освіти є створення умов для допо-
моги студентам вчитися, отримувати значиме, осмислене, емоційне
навчання (К. Роджерс). З цієї точки зору навчання не є підготовкою
до дорослого життя, а навчання і є життя — приймаюче, товариське,
дружнє. У процесі навчання в інклюзивній групі студенти навчають-
ся альтернативних засобів комунікації, почуттю гумору, взаємопідт-
римці і взаємодопомозі, щирості, стриманості, повазі. 

Одним із факторів, що складають особливості повсякденного
життя сучасної молоді є індивідуальні засоби комунікації — мобільні
телефони і смартфони. Можна сказати, що вони є невід’ємною час -
тиною освітнього простору навчального закладу. Студенти їх вико-
ристовують під час лекційних занять для отримання додаткової ін -
формації; для підготовки доповідей, виконання творчих завдань. 

Сучасні інформаційні технології в інклюзивному освітньому се -
редовищі вирішують різні дидактичні завдання: пояснення нового
матеріалу, контроль знань, вмінь і навичок студента. В зарубіжній
освітній системі спостерігається тенденція розвитку нової освітньої
технології Bring your own device (BYOD) (принеси свій девайс). Ви -
користання персональних смартфонів допомагає учням з особливи-
ми освітніми потребами бути організованими, знижує рівень три-
вожності, надає соціальну підтримку (Bauer, Paveley).

Спостереження за інклюзивною студентською групою, в якій на -
вчаються студенти з порушенням слуху і ДЦП показують, що в на -
вчаль ному процесі можна використовувати такі позитивні можливості
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смартфонів і гаджетів, як: привабливість і постійна потреба у ньому
як засобі комунікації, доступність, інтерактивність, соціальність,
орієнтація на особливі потреби студентів з інвалідністю, особливо
студентів з порушенням слуху, орієнтація на індивідуальний ритм
навчання, залучення до процесу навчання більшої чисельності сту-
дентів, як засіб самореалізації. 

Метод інтерактивного навчання за допомогою сучасних персо-
нальних технічних пристроїв може забезпечити ефективний зворот -
ний зв’язок за умов: нетривалого їх використання під час навчального
заняття, переключення уваги студентів на вербальні методи навчання.

Основні форми і методи навчання: під час лекційних занять —
ілюстрація і демонстрація матеріалів викладача (текст лекції, табли-
ці, схеми, відеопрезентації тощо), використання інтелектуальних
ресурсів електронних бібліотек (глосарії) і сайтів (біографії відомих
постатей з демонстрацією фотогалереї, їхніх здобутків); під час про-
ведення семінарських і практичних занять — творчих робіт студен-
тів, таких, як відеоматеріали, відеопрезентації; матеріалів виклада-
ча для проведення індивідуальної і групової роботи. 

Використання активних методів навчання сприяє покращенню
навичок комунікації, включає у процес обговорення проблем соці-
альної роботи всіх без виключення студентів, сприяє духовній та
емо ційній єдності студентів, створює ситуацію взаємодопомоги
і навчальної супервізії. 

ПРОБЛЕМИ ВИДРУКУ ЛІТЕРАТУРИ 
ДЛЯ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ В УКРАЇНІ

Кандюк-Лебідь С.В.,
викладач кафедри права та суспільно-поведінкових наук 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

svetlana-kandyuk-lebed@ukr.net

Анотація. У статті розглянуто ситуація із забезпеченості навчаль-
ними, художніми, науковими виданнями людей із вадами зору в Україні.
Окреслено проблеми зі створення та використання означеної літератури
різними формами: рельєфно-крапковому, звуковому й електронному тощо.

Annotation. In the article deals situation with providing educational, artis-
tic, and scientific publications of people with visual impairments in Ukraine. The
problems of creation and use of the mentioned literature in different forms are
outlined: relief-dot, sound and electronic, etc.

72

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



73

Що ми знаємо про людей із вадами зору? Їх в Україні більше
60 тисяч. Вони працюють програмістами, учителями, перекладачами,
масажистами, операторами комп’ютерного набору... Навчаються
в університетах. Дехто з них незрячий від народження. Інші — вна -
слідок родової травми. Хтось утратив зір уже під час життя. Є й сла-
бозорі. Усіх їх єднає бажання жити на повну. Жити, як усі інші. Бути
корисними суспільству. Не замикатися «поміж своїми».

Читають вони в кілька разів більше, ніж здорові люди. А видан-
ня для них утілюються спеціальним шрифтом Брайля (він же рель-
єфно-крапковий шрифт). Кожна незряча людина в нашій країні
повинна мати доступ до книги в трьох форматах: рельєфно-крапко-
вому, звуковому («дейзі») й електронному («вордівський» файл).

Однак на сьогодні існують проблеми з використанням та ство-
ренням такої літератури. Назвемо деякі з них.

1. Брайлівські книжки не довговічні. Кілька прочитань — і во -
ни виходять із ладу. 

2. В Україні спеціальну програму з синтезу мови (тобто з пере-
творення друкарського тексту в мовний сигнал) розробили ще на
початку 90-х. Проте після користування синтезом на «рідній,
солов’їній» часто болить голова. Та й спецтехніка для перекладу на
синтез коштує чимало. 

3. В Україні не турбуються не тільки про сліпих, а й про слабо-
зорих. Ніхто не займається друкуванням книжок збільшеним
шрифтом, хоча у світі це нормальна практика. 

4. В Україні немає людей, які б спеціально готували книжки
для незрячих. Уся система редакційно-видавничого процесу видань
шрифтом Брайля полягає у «перекладі» традиційного тексту в рель-
єфно-крапковий шрифт і друк на спеціальній машині. 

5. Проблемою у виданні спеціальної літератури для сліпих
є й те, що в Україні не існує офіційно прийнятих стандартів напи-
сання шрифтом Брайля: немає стандартних вимог до розміру літер,
висоти крапок, до інтервалів між крапками і рядками, немає навіть
вимог до пунктуації. Через відсутність стандарту багато незрячих
в Україні звикли до різної орфографії і пунктуації, наприклад, вони
можуть не використовувати пробіли між словами, знаки пунктуації
та великі літери. І це далеко не повний перелік суперечливих питань.

6. Папір, який застосовують для друку шрифтом Брайля, має бути
досить щільним для того, щоб «крапки» не надто швидко затиралися
під час читання, і книгу можна було б читати неодноразово. Як пра-
вило, книги друкують на папері щільністю 170 грам на квадратний
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метр. Однак «…ніхто не хоче завозити потрібний папір з-за кордо-
ну. Це було би можливим, якби ми, наприклад, замовляли 50 тонн
паперу на рік. А нам на рік потрібно 5 тонн, тому ніхто і не хоче
везти — кількість замала» (С. Філіп, директор Будинку звукозапису
і друку Українського товариства сліпих).

7. Відсутній доступ для незрячих дітей та молоді на рівні з одно-
літками без інвалідності навчатися, інтелектуально розвиватися,
отримувати професійні навички через нестачу навчальної, довідни-
ково-пізнавальної та художньої літератури, дидактичних, приклад-
них матеріалів, розвиткових ігор і спеціалізованих видань у доступ-
ному форматі. За державні кошти забезпечується лише мізерний
відсоток від необхідних потреб, що негативно позначається на яко-
сті навчального процесу, та, своєю чергою, зменшує в рази шанси
людей із порушеннями зору отримати якісну освіту, а згодом —
і працевлаштуватися та бути залученими до життя в громаді, як
повноцінні члени українського суспільства.

8. У деяких видавництвах обладнання для друку книг шрифтом
Брайля застаріле, ще радянських часів. Та й комп’ютери, на яких
працюють співробітники видавництв (особливо державних), не під -
тримують новітніх програм для перекладу звичайного тексту в рель-
єфно-крапковий (наприклад, програми екранного доступу «NVDA»
(безкоштовна), «Jaws» (платна), програма FS Reader для комп’юте-
ра, яка автоматично встановлюється з інсталяцією програми JOS,
що повністю озвучує комп’ютер незрячому тощо). 

9. Для незрячих користувачів створені спеціальні «дейзі»-плеєри.
Коштують вони дорого (від 10 000 грн.). До речі, за кордоном вони
дешевші на кілька тисяч гривень, ніж в Україні. Однак ці дейзі-плеєри
мають два безкоштовні програмні аналоги. Один із них — це про-
грама для мобільного телефону Daisy Reader для Android. Нині багато
незрячих користується сенсорними телефонами, вони всі озвучені.

Соціально-політична ситуація в країні, війна з Росією, як це не
дивно звучить, спровокувала сильну українізацію видавництв і пере-
гляд видавничих планів. З ухваленням закону про мовну політику
і введенням його в дію українське книговидання вже пішло вгору.
Є надія й на те, що можновладці звернуть увагу і на проблеми сліпих.
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Анотація. У тезах розгляуто проблему соціальної мобільності літніх
людей з інвалідністю. Закцентовано увагу щодо необхідності забезпечен-
ня доступності освітніх ресурсів для даної досліджуваної соціальної спіль-
ноти. Запропоновано способи підвищення ступеня освіти, розкрито роль
освіти Університету третього віку як фактора зміни становища літніх
людей з інвалідністю у сучасному українському суспільстві. З цією метою,
окрім теоретичного дискурсу, представлено результати емпіричного до -
слідження зі споживачами послуг освіти Університетів третього віку —
літніми людьми з інвалідністю. 

Annotation. The thesis addresses the problem of social mobility of elderly
people with disabilities. The emphasis is placed on the need to ensure the availa -
bility of educational resources for a given social community. The ways of raising
the level of education are offered, the role of education of the Third Age Uni -
versity as a factor of changing the situation of elderly people with disabilities in the
modern Ukrainian society is revealed. For this purpose, in addition to theoretical
discourse, the results of the empirical study with consumers of education services
for third-age universities (U3A) — elderly people with disabilities are presented.

Освіта як соціокультурна цінність і соціальний інститут набу-
ває особливої значущості в сучасному світі, виступаючи в якості
одного з основних чинників збереження і зміни соціальної структу-
ри суспільства [1].

Освіта Університетів третього віку стає особливим фактором мо -
більності, в значній мірі підвищує можливості сходження соціальни-
ми сходами [4, 76–90]. Сьогодні в Україні на тлі відносного поліп-
шення позитивного соціального сприйняття людей з інвалідністю
все більша кількість літніх людей з інвалідністю (понад 60%) роз-
глядає отримання освіти в Університетах третього віку як необхід-
ний крок у контексті успішної соціокультурної мобільності. Рівень
освіти населення є одним з найважливіших показників соціально-
го розвитку держави, суспільства, а забезпечення доступності всіх

міждисциплінарний підхід Секція І



ступенів освіти — лейтмотивом нової політики, яка реалізується
в усіх цивілізованих країнах, у т.ч. й Україні [3, 173–178].

Для людей похилого віку з інвалідністю отримання додаткової
освіти — це ефективний засіб ресоціалізації та соціокультурної мо -
більності [4, 86–89]. Це, у свою чергу, може зумовити переміщення
людини в рамках соціальної структури, у контексті її стратифіка-
ційного порядку. 

В якості одного з факторів вирішення даної проблеми виступає
активність самих літніх людей з інвалідністю, як значної соціальної
групи. Так, 98% осіб з інвалідністю зазначили комфортність як пре-
валюючий спонукальний фактор перебування в Університеті тре -
тього віку. Характер надання соціально-педагогічної послуги
«Універ си тет третього віку» обумовлює можливості літньої людини
з інвалідністю в отриманні додаткової освіти (97%), визначає спе-
цифіку вибору форм навчання (83%), факультетів (99%), виходячи
з існуючих соціокультурних умов, практик соціальної політики.
Ос новні спонуки навчання літніх людей з інвалідністю в Універ си -
тетах третього віку, а не в навчальних закладах загального типу, на
думку самих літніх людей з інвалідністю, це проблема «зручності»,
по в’я зана з організа цією побуту та навчального процесу (94%). Пе -
реконлива більшість наших респондентів (97%) відзначили, що їм
імпонує, що поряд з на вчальними заняттями в U3A вони можуть
споживати ряд інших освіт ньо-оздоровчих та освітньо-підтримую-
чих послуг: фітотерапія, аромотерапія, оздоровча фізкультура, пси-
хологічне розвантаження тощо.

Важливим фактором є те, що усі навчальні заняття проходять
у вигляді гуртків, секцій, студій, де є вільний обмін думок, життє-
вого досвіду. Це відзначили 88% наших респондентів.

Проте все ж ще залишається невирішеною проблема доступно-
сті до споживання додаткових освітніх послуг Університетів треть-
ого віку для майже 30% літніх людей з інвалідністю (мало мобільні,
прогресуюча деменція, вікові фізіологічні зміни тощо). В якості од но -
го з факторів вирішення даної проблеми виступає активність самих
літніх людей з інвалідністю, як значної соціальної групи. Ієрархія
побажань, що висловили наші респонденти, щодо забезпечення
до ступного споживання послуг освіти U3A є персональні заняття
(12%), наявність соціального працівника (асистента) для навчання
у групі (65%), наявність спеціалізованої клавіатури для літніх людей
з порушенням зору (32%), наявність слухових апаратів (41%), на -
явність спеціально пристосованих меблів (37%) та ін.
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Фактично формування безперешкодного доступу літніх людей
з ін валідністю до споживання освітніх послуг U3A лише починає
отримувати реальне втілення. На державному рівні необхідна страте-
гія соціальної політики та розробка Державного стандарту щодо на -
дання освітніх послуг літнім людям з інвалідністю. На місцевому рівні
необхідне фінансування існуючих та створення мережі нових Універ -
ситетів третього віку на базі вишів та територіальних центрів надання
соціальних послуг (соціального обслуговування), у яких передбачити
можливість створення та удосконалення наявних форм та методів до -
ступності споживання освітніх послуг літніми людьми з інвалідністю:
дистанційне навчання, інститут соціальних працівників (асистентів),
наявність спеціально пристосованих засобів для навчання тощо. 

Критерії універсальності доступу до споживання освітніх по слуг
літніми людьми з інвалідністю повинні враховувати: а) соціальний
контекст; б) конкретну ситуацію, в якій може перебувати будь-яка
людина; в) вікові та культурні чинники; і г) результати аналізу взає-
модії між людиною і середовищем. 
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Анотація. Тези присвяченні аналізу складності соціалізації діти з ін -
ва лідністю у суспільстві та соціальних технологій метою яких є створення
можливостей для формування звичного нам життєвого досвіду, задоволення
їх потреб у побудуванні взаємовідносин та спілкуванні з іншими людьми. 

Annotation. This thes is dedicated we will analyze the complexity of the
socialization of children with disabilitiesin society and social technologies who
sepurpose is to create the opportunity toc reate the habituallife experience forus,
to meet their need sinbuilding relationships and communicating with other people.

У нашій країні більшість інвалідів нажаль і досі не можуть жити
повноцінно, але порівнюючи з минулим десятиріччям можна ствер -
джувати, що про цю проблему стали більше піклуватися та говорити
як влада, так і пересічні Українці, раніше робили вигляд, що між нами
просто немає людей з фізичними або психологічними вадами. Але
все почалося змінюватись 16 грудня 2009 року, саме тоді Україна
ратифікувала Конвенцію про Права інвалідів та Факультативний
протокол до неї, а вже 6 березня 2010 року вони стали частиною
українського законодавства. Це означало, що наша країна зобов’я за -
лася гарантувати свободи та права встановлені Конвенцією. На жаль,
законодавство України про дітей з інвалідністю має більш деклара-
тивний, ніж практичний характер.

Основу вивчення проблем розумової відсталості становлять пра ці
Л. С. Виготського [2] та його теорія аномального розвитку дитини.
Згідно з нею, «усяка функція у культурному розвитку дитини з’явля -
ється на сцені двічі, в двох планах — спочатку як форма інтерпсихічна,
потім як засіб індивідуальної поведінки, як категорія «інтрапсихічна».

Дитина з обмеженими розумовими можливостями ніколи не
зможе самостійно сформувати ставлення до себе, самосвідомість, такі
характеристики їй допомагають скерувати педагоги у суспільному
колективі.
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Перший досвід взаємостосунків школярі з однолітками набу-
вають у класному колективі. 

Аналіз різних підходів до питання самооцінки розумово відста-
лих дітей дає підстави стверджувати, що вона в таких дітей частіше
завищена, ніж адекватна. Низький рівень самосвідомості розумо-
во-відсталих призводить до того, що вони починають обдумувати
дії не до, а після їх виконання. Це призводить до неправильних
рішень що до їхнього майбутнього планів та цілей.

Хоча в нашій країні і заговорили про проблеми зв’язані з жит-
тям у соціумі інвалідів і людей розумово відсталих, але балачки не
завжди до чогось призводять, потрібно не тільки погоджуватись
з тим що проблема є, а і звертати увагу і намагатись брати активну
участь у покращенні умов проживання інвалідів у нашій країні будь
ти представник влади чи пересічний Українець, навіть коли тебе це
зовсім не стосується.
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Анотація. Автор розкриває особливості організації процесу навчання
нечуючих студентів. Обґрунтовує необхідність застосування індивідуаль-
ного підходу до здійснення навчання нечуючих студентів. Окреслені вимо-
ги до викладання навчальних дисциплін здобувачам вищої освіти з вадами
слуху. Окремо автор зупиняється на проведенні лекційного заняття.

Annotation. The author reveals the peculiarities of the organization of the
process of teaching nonchildren students. Justifies the need to apply an individual
approach to teaching nonchildren students. The requirements for the teaching of
subjects for higher education with hearing impairments are outlined. Separately,
the author stops at the lecture session.
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Значні відмінності в освітньому стартовому рівні, в ступені ком -
пенсації слухового дефекту (рівень розвитку мовлення, мислення,
пізнавальних процесів), в сформованості загальнонавчальних
умінь у нечуючих здобувачів вищої освіти вимагають індивідуаль-
ного підходу до кожного з них при організації навчання, а також
психолого-педагогічного та соціального супроводу. Індивідуальний
підхід до організації навчання нечуючих студентів передбачає ко -
ри гування навчального процесу (форми і методи навчання, наяв-
ність аудиторії з комп’ютерами для проведення занять, коригуван-
ня методів контролю наявних знань).

Психофізичні і пізнавальні особливості нечуючих студентів ви -
магають внесення коректив у здійснення організації процесу на -
вчання. Побудова навчальних програм повинна здійснюватися на
модульній основі, забезпечуючи для студентів з вадами слуху мож-
ливість поетапного проходження певних модулів, етапів освоєння
професійно значущих компетентностей з подальшим їх закріплен-
ням і формуванням передумов для переходу на наступний рівень.
Кожна навчальна дисципліна окрім стандартного навчально-мето-
дичного комплексу додатково для забезпечення потреби нечуючих
студентів повинна мати: підручник, навчальний посібник (паперо-
вий або електронний варіант); розроблені викладачем опорні конс -
пекти лекцій (мультимедійні матеріали до кожної теми), семінарських
(практичних, лабораторних) занять, засоби наочності, що враховують
особливості здобувачів вищої освіти з вадами слуху. 

Студенти краще сприймають навчальний матеріал, який пода-
ється в найбільш легкій формі для сприймання. Для нечуючих, як
правило, такою формою є жестова мова. Лекцію та інші заняття варто
проводити «вдвох»: разом викладають навчальний матеріал лектор та
сурдоперекладач. Проте варто зазначити, що для частини студентів
з вадами слуху сприйняття жестової мови нерідко викликає труднощі,
які пов’язані з різним рівнем навчанням у загальноосвітніх школах. 

На лекціях вважаємо ефективною використання практики ви -
переджаючого читання, коли студенти заздалегідь знайомляться
з лек ційним матеріалом і звертають увагу на незнайомі і незрозумі-
лі слова, фрагменти. Такий варіант організації роботи дозволяє сту-
дентам краще орієнтуватися в потоці нової інформації, заздалегідь
звернути увагу на складні моменти.

У процесі викладання навчальних дисциплін для студентів з по -
рушеннями слуху варто активно використовувати такі педагогічні
принципи: наочності, індивідуалізації, комунікативності на основі
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використання інформаційних технологій. Студенти, які не чують
в процесі опанування навчального матеріалу потребують більшою
мірою використання різноманітного наочного матеріалу в процесі
навчання. Складні для розуміння теми повинні бути забезпечені
якомога більшою кількістю схем, діаграм, малюнків, комп’ютерних
презентацій та іншим наочним матеріалом. На заняттях також не об -
хідно особливу увагу приділяти спеціальним професійним термінам.
Для кращого засвоєння слабочуючими студентами спеціальної тер-
мінології необхідно кожен раз писати на дошці використовуються
терміни і контролювати їх засвоєння.

Позитивним моментом є впровадження дистанційного комп’ю -
терного навчання. Наприклад, навчальний матеріал з кожного курсу
може подаватися на внутрішній платформі навчального закладу. Так,
навчальні курси Полтавського інституту економіки і права Уні вер -
ситету «Україна» подано за посиланням vo.ukraine.edu.ua та можли-
ві для доступу 24 години 7 днів на тиждень. 
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Анотація. У публікації розглянуто особливості інклюзії як форми
організації навчання у вищих навчальних накладах. Висвітлено її основні
переваги для осіб з особливими освітніми потребами. Охарактеризовано
напрями вдосконалення системи інклюзивної освіти та соціальної підтрим-
ки студентів з інвалідністю.

Annotation. The publication considers the features of inclusion as a form of
training in higher education. Its main advantages for people with special educational
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needs are highlighted. The directions of improvement of the system of inclusive
education and social support of students with disabilities are described.

Інклюзивне навчання передбачає створення освітнього середови-
ща, яке б відповідало потребам і можливостям кожного студента, не -
за лежно від особливостей його психофізичного розвитку. Таке навчан-
ня відбувається за індивідуальним навчальним планом, забезпечується
медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом.

Сьогодні в Україні така форма навчання переживає перехідний
етап. Знаходячись у стані становлення, вона має свої особливості, про-
блеми та перспективи розвитку. Інклюзія є найбільш гуманною систе-
мою процесу навчання, перш за все, через те, що завдяки їй досяга-
ються найбільш комфортні умови перебування особи з особливими
освітніми потребами у дитячому садку, школі та університеті. Під ком-
фортними умовами мається на увазі близькість навчального закладу
до місця проживання студента, створення необхідних умов доступнос-
ті (ліфти, пандуси, широкі двері, поручні, покажчики, засоби наоч-
ності тощо), а також зміна ставлення оточення до цієї категорії учнів.

Питання інклюзивного навчання в Україні вивчали багато укра -
їнських науковців. Ю.Богінська розглянула теорію та практику соці-
ально-педагогічної підтримки студентів із обмеженими можливостя-
ми життєдіяльності у вищих навчальних закладах. Л.Будяк висвітлив
тему організаційно-педагогічних умов інклюзивного навчання дітей
з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній сіль-
ській школі. А. Колупаєва простежила історію розвитку інклюзивно-
го навчання в Україні, основні визначення інклюзивної освіти та
законодавчі акти, що лежать в основі її розвитку. Проблеми інклю-
зивної освіти в Україні розглядали В. Бондар, Т. Євтухова, В. Ля -
шенко, В. Синьов, О. Столяренко, А. Шевчук та інші. 

Вчені виділяють такі ознаки інклюзивного середовища:
— спланований і організований фізичний простір, у якому можна

безпечно пересуватися під час групових та індивідуальних занять;
— наявність сприятливого соціального та емоційного клімату;
— створені умови для спільної роботи, а також надання один

одному допомоги в досягненні позитивного результату.
Українські та зарубіжні дослідження доводять, що інклюзивна

форма навчання має низку переваг, а саме:
— в інклюзивному середовищі студенти з особливими освітні-

ми потребами демонструють вищий рівень соціальної взаємодії з ін -
шими.
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— в інклюзивному освітньому середовищі підвищується соці-
альна компетентність і вдосконалюються комунікативні навички
студентів з відмінними здібностями;

— студенти з особливими потребами навчаються за складнішою
і поглибленішою навчальною програмою, завдяки чому процес набут-
тя вмінь і навичок перебігає ефективніше, а академічні досягнення
поліпшуються;

— частіше розвиваються дружні стосунки між студентами з особ -
ливими освітніми потребами та іншими учасниками навчального
процесу.

На сьогодні в Україні існують вищі навчальні заклади, у яких
навчаються студенти з особливими освітніми потребами. Серед них
Таврійський коледж (м. Сімферополь), Національна металургійна
академія України, Донбаський інститут техніки і менеджменту, Крим -
ський гуманітарний університет, Національний педагогічний уні-
верситет ім. М.П. Драгоманова, Відкритий міжнародний універси-
тет розвитку людини «Україна», Хортицька національна академія. 

Основними напрямками розвитку інклюзії у вищих навчаль-
них закладах є:

— стоворення умов для архітектурної та інформаційної доступ-
ності;

— підвищення рівня готовності кадрового складу до реалізації
інклюзивної освіти;

— створення структурних підрозділів для адаптації та соціаль-
ної реабілітації цієї категорії студентів;

— забезпечення штату тьюторами, тифло-, сурдоперекладачами;
— створення адаптивних навчальних програм, навчально-

методичної документації;
— організація культурної діяльності студентів;
— допомога у працевлаштуванні випускників.
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Анотація. У статті наголошується на спрощеному розумінні понят-
тя «соціальна інклюзія» у сучасному суспільному та науковому дискурсі.
Автори також звертають увагу на недостатній рівень наукової рефлек-
сії зв’язків між моделлю соціальної політики та інклюзивністю, як харак-
теристикою соціальних відносин у суспільстві. 

Annotation. The article emphasizes the simplified concept of «social inclu-
sion» in contemporary social and scientific discourse. Authors also point out the
inadequate level of the scientific reflection of the links between the social policy
model and the inclusiveness as a characteristic of social relations.

У сучасній Україні використання словосполучень «соціальна
інклюзія» та «інклюзивна освіта» стало хорошим тоном освітян і чи -
новників від освіти. Але необхідно визнати те, що саме поняття «ін -
клюзії» й одними, й іншими розуміється досить спрощено, застосову -
ю чись здебільшого до осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Крім цього, на нашу думку, недостатнім є й розуміння причинно-
наслідкових зв’язків між моделлю соціальної політики, що реалізу-
ється у державі та політикою інклюзії, яка, по-суті, покликана змен-
шити негативні наслідки інших видів політики. 

Перше, що необхідно зазначити, так це те, що необхідність со -
ціальної політики держави як окремого виду є наслідком того, що усі
інші види політики не є соціальними або не достатньо соціальни-
ми. Якщо економічна політика не ефективна, то її наслідком стає
збільшення кількості бідних та поглиблення соціальної нерівності.
У цьому контексті науці давно відомий той факт, що бідність еко-
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номічна призводить до бідності духовної. Прикладом є культура
бідності. Крім цього, спосіб життя бідних сам по собі є причиною
багатьох негативних явищ. Наприклад, не дивною є та обставина, що
кількість вроджених паталогій серед новонароджених дітей є біль-
шою серед бідних, ніж серед багатих. Ситуація ускладнюється тим,
що внаслідок усунення держави із управління економікою більша
частина безробітних концентрується у сільській місцевості, що при -
зводить до поглиблення соціальної нерівності територій. Як наслідок
збільшується кількість неблагополучних сімей, діти в яких мають
нерівні життєві шанси, порівняно із більш заможними. 

Якщо культурна політика не сприяє толерантності та солідар-
ності, то неминуче будуть дискриміновані групи за тими чи іншими
ознаками. Сьогодні в Україні актуалізується проблема етнічної дис-
кримінації (погроми ромських таборів), булінгу у школах. Крім цього,
у політичному дискурсі штучно актуалізується проблема мови та
мовної дискримінації. Культурна політика, крім виховання, таким
чи ном, включає формування толерантного ставлення до різних груп
населення. Тому толерування стосується не тільки людей з обмеже-
ними фізичними можливостями (наприклад, попередження проя-
вів комплексу гандикапу та булінгу), але й інших низькостатусних
груп. Але якщо культурна політика сама не є інклюзивною тобто не
спрямована на формування у суспільстві толерантного та інклю-
зивного культурного простору, тоді потреба в інклюзивній освіті
виникне природним чином. 

Далі. Якщо містобудівна політика не враховує інтереси людей
із особливими потребами, то фізичний простір міста буде для них
не зручний та «не-інклюзивний». Починаючи від відсутності з’їздів
з тротуарів, пандусами, побудованими не за відповідними будівни-
ми нормами, закінчуючи відсутністю публічних міських просторів
та сегрегацією не-елітних районів міста, інклюзивна політика стане
вимушеною необхідністю.

Приклади можна продовжувати, відповідно до існуючих видів
державної внутрішньої політики, але суть залишиться одна — якщо
усі можливі «політики» самі не будуть соціальними та інклюзивни-
ми, то інклюзія стане методом боротьби із симптомами хвороби, із
температурою тіла, а не вірусом грипу.

Отже, як ми продемонстрували вище, коли державна політика
сама по собі не є інклюзивною, то її наслідком буде логічно проти-
лежне інклюзії явище — соціальна ексклюзія, з яким пов’язані інші
негативні явища: відчуження, маргіналізація та ін.
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Таким чином, ми переконані у наступному: по-перше, в суспіль-
ному дискурсі побутує спрощене уявлення про інклюзію як спосіб
інтеграції людей з обмеженими фізичними можливостями. Нато -
мість мало уваги приділяється іншим соціальним групам; по-друге,
політика інклюзивності в Україні — це не спосіб вирішення про-
блем у соціальній сфері, а спроба зменшити наслідки цих проблем.
Таким чином, інклюзивність повинна стати не окремим елементом
соціальної політики, а обов’язковою характеристикою будь-якого
виду внутрішньої політики держави, що матиме на меті викорінення
причин соціальних проблем та створить умови для їх попереджен-
ня. Але наразі, політика інклюзивності виглядає більше як відволі-
кання уваги суспільства та експертного середовища від ключових
прорахунків держави у її внутрішній політиці.
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Анотація. У статті розглядається важливість та актуальність
питань, пов’язаних з навчанням осіб з особливими потребами, їх вихован-
ням та соціалізацією, що порушуються й обговорюються науковцями,
освітянами; про доступність освітніх установ, навчальних матеріалів та
програм, інформаційного середовища, організації навчально-виховного
процесу в інтегрованому освітньому середовищі для осіб з інвалідністю.

Ключові слова: освіта осіб з обмеженими можливостями, інклюзія,
інклюзивна освіта, дистанційна освіта.

Annotation. The article talks about importance and relevance of issues that
are related to the training of persons with special needs, their education and
socialization that researchers are investigated; about availability of educational
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institutions, materials and programs, information environment, organization of
educational process that are integrated for persons with special needs.

Keywords: the education of persons with special needs, inclination, inclusive
education, distance education.

Надання рівного доступу до якісної освіти протягом життя кож-
ному громадянину, незалежно від соціального становища є актуальним
для України. Однак, певній категорії осіб держава не може повною
мірою забезпечити реалізацію цих прав, зокрема, дітей з обмеженими
можливостями, дітей-інвалідів, дітей з вадами фізичного або психіч-
ного розвитку. Для такої категорії осіб держава має надати додаткові
гарантії реалізації права на освіту шляхом впровадження спеціальних
умов отримання ними освіти, оскільки держава в особі уповноваже-
них органів забезпечує різноманіття освітніх послуг, зокрема і спеці-
альних навчальних програм для цієї категорії дітей. 

Освіта для дітей з особливими потребами має бути спрямована
на використання можливого потенціалу такої дитини з урахуванням
її унікальності. Крім того, для дітей з тяжкими видами інвалідності
(наприклад аутизм) мають бути розроблені та запроваджені специ-
фічні методи навчання. Діти з аномаліями розвитку мають пробле-
ми із соціалізацією, сприйняттям навколишнього світу і комуніка-
цією, що не дозволяє повноцінно розвиватися на рівні із своїми
однолітками. З цих причин діти з обмеженими можливостями здо-
ров’я потребують більшої уваги в процесі освоєння освітнього
матеріалу, а тому мають навчатися за спеціальними освітніми про-
грамами, розробленими для такої категорії дітей.

Доцільним є аналіз понять «інклюзія» та «інклюзивна освіта».
Термін «інклюзія» (англ. — inclusion) означає включення або приєд-
нання. Він запозичений з англійської мови, але не має точного
перекладу. Однокореневі англійські слова перекладаються як inclu-
de — включати, залучати; including — включаючи; inclusive — включ-
но, містить [4, с. 5].

Впроваджуючи інклюзію в освітньо-виховний процес, можна
досягти розбудови українського суспільства, яке дозволить кожному
громадянину «незалежно від віку й статі, етнічної належності, здібнос-
тей, наявності або відсутності особливостей у розвитку, брати участь
у житті суспільства й робити свій внесок в його розвиток [8, с. 14].

Отже, перехід до інклюзивної освіти, як найбільш сучасної форми
соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими можливос-
тями, — має стати пріоритетом у розвитку національної освіти.
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На думку науковців, на сьогодні найбільш дієвим способом реалі -
зації права на освіту дитини з особливими потребами є по дальше
удосконалення дистанційної освіти в Україні. Дистанційна освіта
являє собою комплекс освітніх послуг, що надаються широким верст -
вам населення в країні та за кордоном за допомогою спеціалізова-
ного інформаційно-освітнього обладнання, яке базується на засо-
бах обміну навчальною інформацією, на відстані з використанням
супутникового телебачення, комп’ютерів і т. д. [11].

Актуальність, сучасність і перспективність подальшого розвитку
дистанційних форм навчання в процесі отримання освітніх послуг
дітьми з обмеженими можливостями не потребують додаткових
коментарів, оскільки сьогодні це єдиний доступний спосіб залуча-
ти таких дітей до повноцінного суспільного життя. Поряд із цим,
незважаючи на технічні досягнення і можливості вітчизняної науки
і техніки, звернемо увагу на те, що у сільській місцевості недостат-
ньо розвинена інфраструктура для переходу на дистанційне навчан -
ня. Наслідком нерегулярних он-лайн-уроків може бути доволі низь-
ка якість отриманої освіти.

Вивчення даного питання дозволило зробити такі висновки:
1) Діти з обмеженими можливостями здоров’я потребують біль -

шої уваги в процесі освоєння освітнього матеріалу, а тому мають
навчатися за спеціальними освітніми програмами, розробленими
для такої категорії дітей. 

2) Інклюзивна освіта — це ідеал, до якого можна прагнути, але
якого не можна досягнути повністю. Її впровадження — це довго -
тривалий та безперервний процес, учасниками якого мають бути всі,
без винятку, члени суспільства.

3) На сьогодні найбільш дієвим способом реалізації права на
освіту дитини з особливими потребами є подальше удосконалення
дистанційної освіти в Україні.

4). Особи з інвалідністю мають бути соціально-адаптованими.
Перебування в соціальному середовищі зумовить їх конструктивні
особистісні зміни.
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Анотація. У статті розглядаються проблемні питання психологічної
готовності майбутніх спеціалістів спеціальної освіти до роботи, специфі-
ка їх професійної діяльності Розкриваються умови та фактори успішності
навчання майбутніх дефектологів у вищих закладах освіти. Підкрес лю -
єть ся, що освітній та розвиваючий ефект навчання досягається тільки
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за умови, коли діяльність студентів відповідним чином організована
і попередньо підготовлена.

Ключові слова: дефектолог, знання, навчально-професійна діяль-
ність, психолого-педагогічні умови.

Annotation. The article deals with the issues of psychological readiness of
future specialists of special education to work, the specifics of their professional
ac tivity. The conditions and factors of the success of the training of future speech
pathologists in higher educational establishments are revealed. Emphasized that
the educational and developing learning effect is achieved only if the activities of
the students are properly organized and pre-prepared.

Key words: speech pathologist, knowledge, educational-professional activi-
ty, psychological and pedagogical conditions.

Педагогічна теорія і практика свідчать, що успіх навчання знач-
ною мірою залежить від ступеня підготовленості студента до на -
вчально-професійної діяльності. За своєю природою це складний
соціально-психологічний процес, який супроводжується інтенсивни-
ми психологічними проявами, соціальною взаємодією його учас-
ників. Набуття студентами стійких мотиваційних установок щодо
правильності вибору професії, інтересу до майбутньої професійної
діяльності закладаються ще на рівні адаптації студента до навчання
у вищих закладах освіти.

Різним аспектам питання вдосконалення фахової підготовки,
створення педагогічних умов для професійного розвитку майбутніх
фахівців спеціальної освіти присвячені фундаментальні роботи віт-
чизняних та зарубіжних учених В. Бондаря, І. Дмитрієвої, І. Єре мен -
ко, Н. Засенко, М. Кот, В. Лапшина, М. Малофеєва, С. Миронової,
Ю. Пінчук, Т. Сак, В. Синьова, Є. Синьової, Є. Соботович, В. Та -
расун, Л. Фомічової, О. Хохліної, А. Шевцова, М. Шеремет.

Вибір спеціалістів для роботи повинен здійснюватися на підста-
ві як базового рівня фахової підготовки, так і психологічних крите-
ріїв готовності і здатності до подібного роду роботи. Внутрішня
готовність до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
визначається ще на етапі професійної орієнтації до вступу у вищий
педагогічний навчальний заклад, а потім посилюється, або, навпаки,
зменшується у період навчання, що в результаті визначає, чи при-
ходить спеціаліст у заклади освіти, у спеціальні школи та навчаль-
но-реабілітаційні центри чи ні.

Серед тих, хто обрав фах дефектолога, логопеда, психолога (спе -
ціального психолога) дуже часто звучить мотив допомоги людям,
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дарувати тепло своєї душі — їх особистість стає одним з основних
інструментів в обраній професії. Допомагаючи, такі люди відчу-
вають свою необхідність іншим.

Робота дефектологів здійснюється в таких умовах, що на них діє
комплекс несприятливих виробничих факторів різної природи, нерво -
во-емоційного напруження, високої відповідальності. До числа пси-
хологічних стрес-факторів, ефект яких відображається на фахівцях,
відносять: постійно притаманне робочим ситуаціям відчуття новизни;
велика кількість контактів з дітьми з психофізичними порушеннями,
їх рідними; постійне зіткнення з чужими проблемами та чужим болем,
з негативними емоціями; підвищенні вимоги до професійної компе-
тентності фахівця спеціальної освіти, самовіддачі; відповідальність за
підопічних; постійне включення в діяльність вольових процесів.

Особливого значення набуває психологічна готовність майбут-
ніх дефектологів до роботи з дітьми із порушеннями психофізично-
го розвитку різної нозології, яка визначається певними факторами:
внутрішньою готовністю до роботи з людьми з «хворим тілом» і змі-
неним психоемоційним станом; усесторонньою обізнаністю з пси-
хологічними, емоційними та поведінковими реакціями дітей
з особливими освітніми потребами; здатністю витримувати тривале
психоемоційне навантаження і попереджувати розвиток синдрому
професійного вигорання.

Тому, саме підготовка майбутніх дефектологів до роботи з кате-
горією дітей, які мають порушення психофізичного розвитку різної
нозології, та усвідомлене бажання студентів і спеціалістів отриму-
вати додаткові знання, в тому числі і щодо захисту себе від профе-
сійного стресу, залежать від організації системи додипломної педа-
гогічної освіти у вищих навчальних закладах та післядипломної.

На даний час не викликає сумніву факт, що освітній та розви-
ваючий ефект навчання досягається тільки за умови, коли діяль-
ність студентів відповідним чином організована, попередньо підго-
товлена. У зв’язку з цим значну роль у навчальному процесі відіграє
етап підготовки до оволодіння новими знаннями як запорука під-
вищення професійної компетентності. Також, на наш погляд, слід
запровадити спеціальну програму, яка б включала декілька напрям-
ків роботи: психодіагностичну, тренінгову, психокорекційну, просвіт-
ницьку з питань: формування професійно важливих якостей де фек -
толога; усвідомлення ресурсного потенціалу в його професійній
діяльності; самостійної роботи по набуттю навичок і вмінь релакса-
ції та саморегуляції (аутотреніг) тощо.
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ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ЩОДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Коргун Л.М.,
к.пед.н., доцент кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології

Південноукраїнського національного педагогічного університету 
імені К.Д. Ушинського
LKorgun49@gmail.com

Анотація. Проблема соціалізації і адаптації осіб з обмеженнями жит -
тєдіяльності до житті у суспільстві, їх повноцінна реалізація без будь-яких
перешкод потребує створення діючої моделі залучення їх до за галь но -
освітнього простору у сучасних українських вищих. Така модель повинна
враховувати всі труднощі, які зустрічає людина з обмеженими можливос-
тями здоров’я на шляху до освіти. Універсальний дизайн повинен розповсю -
джуватися не тільки на архітектурну складову середовища, а й включати
в себе технічне і навчально-методичне забезпечення, соціально-культур-
ний та психологічний супровід, правову підтримку. 

Annotation. The problem of socialization and social adaptation of people
with disabilities, their full personality realization without any obstacles requires
the creation of a working model of their involvement to the general educational
space in modern Ukrainian institutions of higher education. Such model has to
consider all the difficulties which are met by a physically disabled person on the
way to education. Universal design should extend not only to the architectural
component of the environment, but also include technical and educational sup-
port, psychological, social and cultural maintenance, legal support.

Державна політика у сфері вищої освіти та Закон України про
вищу освіту передбачає «створення та забезпечення рівних умов до -
ступу до вищої освіти, у тому числі забезпечення осіб з особливими
освітніми потребами спеціальним навчально-реабілітаційним суп-
роводом та створення для них вільного доступу до інфраструктури
закладу вищої освіти з урахуванням обмежень життєдіяльності,
зумовлених станом здоров’я». 

Таким чином законодавчо визначено, що українське суспіль-
ство має стати таким, де особа з обмеженнями життєдіяльності буде
інтегрованою в університетський освітній простір, не відчуватиме
себе дискримінованою, де вона зможе без обмежень задовольняти
свої потреби, в тому числі і потребу забезпечення рівного доступу
до якісної вищої освіти. 
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Потенціал вищої освіти для таких людей полягає в тому, що на
базі університетів, академій і інститутів є можливим створення
такої моделі комплексного супроводу студентів із інвалідністю, яка
дозволить їм оволодіти всіма необхідними професійними компе-
тентностями, отже буде сприяти забезпеченню їм в майбутньому
достатньої автономності, соціалізації та адаптації у суспільстві. 

Поставлені перед системою вищої освіти завдання, перш за все
потребують, створення реально існуючого, а не декларативно за зна -
чено безбар’єрного середовища, максимально наближеною до мож -
ливостей всіх категорій студентів, незалежно від їх фізичних і сен-
сорних можливостей. Вирішення цього завдання вимагає не тільки
обладнання пандусів, підйомників, спеціального обладнання місць
для занять людині у візку, спеціального обладнання туалетів у всіх
корпусах і гуртожитках для студентів з порушенням функцій опор-
но-рухового апарату, а також обладнання спеціальних стендів для
сліпих з розкладом занять шрифтом Брайля, маркування кабінетів
шрифтом Брайля, розмітки коридорів спеціальною фарбою і гумо-
вими накладками для полегшення орієнтування в просторі студен-
там з порушенням зору, звукове сповіщення про початок занять для
сліпих, додаткове освітлення робочого місця для них.

По-друге, це надання ефективного комплексного супроводу
студентам з обмеженнями життєдіяльності у системі вищої освіти,
якій включає як створення центрів технічної допомоги, обладнаних
комп’ютерним тифлокомплексом з синтезатором української мови,
принтером, якій друкує матеріали шрифтом Брайля, приладами
для підсилення звуку для глухих студентів; так і розробку для них
банку лекцій з дублюючою стрічкою, підготовку візуального матеріа-
лу до курсів у вигляді схем, що полегшують розуміння досліджува-
ного матеріалу людьми, що не чують, створення для них підручників
до предметів, максимально адаптованих до специфіки сприйняття
словесного матеріалу та ін. 

Необхідно також введення в навчальне навантаження обов’яз-
кових додаткових консультацій для студентів із сенсорними дефек-
тами, і для тих студентів з обмеженими можливостями здоров’я, які
обрали дистанційну форму навчання, що потребує розробки інтер-
активних навчально-методичних комплексів до дисциплін.

Потрібна також розробка нових і використання наявних трена-
жерів, адаптованих для розвитку рухової сфери студентів з різними
ураженнями функцій опорно-рухового апарату на заняттях з фізви-
ховання.
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Забезпечення повноцінного навчально-реабілітаційного супро-
воду повинно призвести до розширення функціональних обов’язків
психологічної служби університету в напрямку надання психологіч-
ної підтримки студентам з числа осіб з обмеженими можливостями
здоров’я, що зажадає від її співробітників оволодіння знанням пси-
хологічних особливостей даної категорії і вміння працювати з клієн-
тами, що знаходяться в умовах сенсорної (або рухової) депривації.

Підготовку кадрів до роботи зі студентами з обмеженнями жит-
тєдіяльності та інформування всього професорсько-викладацького
складу університету щодо психологічних особливостей студентів
з обмеженими можливостями здоров’я і методів роботи з ними
доцільно було б проводити за рахунок організації безкоштовних
курсів для викладачів. Також доцільно, на наш погляд, введення
в штат кожного університету ставки сурдоперекладача. 

Окремого розгляду потребує соціально-культурний супровід сту -
дентів з особливими освітніми потребами на всіх етапах навчання у ЗВО. 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ

ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Корабльова О.О.,
викладач кафедри психології та соціальної роботи

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

Анотація. Тези присвячено проблемі використання інформаційно-ко -
мунікаційних технологій в контексті формування інклюзивного середови-
ща для студентів з особливими освітніми потребами. Розглянуто застосу-
вання інформаційних технологій як допоміжного засобу в процесі здобуття
освіти та доступність інформаційних технологій для осіб з особливими
освітніми потребами. 

Annotation. This thesis is devoted to problem of advance informational-
communal technologies in the context of inclusive open space for students with
special needs. It has been defined advance information technology technologies
as an additional component in the process of mastering the availability of infor-
mation technologies for special technologies for special needs.

Беззаперечною тенденцією ХХІ ст. є інформатизація суспільства,
яка внесла вагомий внесок в освітній процес. Стрімкий розвиток ін фор -
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маційно-комунікаційних технологій відкриває широкі можливості для
освіти всіх людей, зокрема, людей з особливими освітніми потребами.

Згідно Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітні-
ми потребами до освітніх послуг», особа з особливими освітніми
потребами — це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимча-
сової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення права
на освіту, сприяння розвитку особистості, поліпшення стану здоров’я
та якості життя, підвищення рівня участі у житті громади [1].

До студентів закладів вищої освіти з особливими освітніми по -
требами відносять студентів, які опинились в складній життєвій
ситуації; студенти-іноземці; студенти, що потребують психологіч-
ної допомоги; студенти з порушенням фізичного та психічного здо-
ров’я; студенти зрілого віку; військові; вагітні; обдаровані студенти;
студенти, які належать до етнічних чи релігійних меншин тощо [2].

Проблема застосування інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) в процесі формування інклюзивного середовища для сту-
дентів з особливими освітніми потребами полягає у двох вимірах:
1) застосування ІКТ, як допоміжних технологій у навчанні студен-
тів з особливими освітніми потребами; 2) формування безбар’єрного
доступу студентів з особливими освітніми потребами до ІКТ (в тому
числі до веб-ресурсів мережі Інтернет).

Застосування ІКТ, як допоміжних технологій у навчанні студен-
тів з особливими освітніми потребами передбачає широкий спектр
інноваційних розробок, які створюють можливості для студентів
з особливими освітніми потребами, здобувати освіту. Зокрема, для
осіб, які мають труднощі з фізичним доступом до освітнього закла-
ду (учасники АТО/ООС; студенти, які територіально проживають на
значній відстані від навчального закладу; студенти з важкими форма-
ми інвалідності тощо) досить зручним є використання дистанційних
технологій навчання (модульного середовища), які дозволяють отри-
мувати доступ до лекційного матеріалу, проходити плановий кон-
троль знань, використовуючи мережу Інтернет. Для навчання осіб
з порушенням зору рекомендовано використовувати комп’ютери
обладнані брайлівськими дисплеями, синтезаторами мови (напри -
клад NVDA), інстальованими програмними оболонками для робо-
ти зі структурованими книгами у форматі DAISY, лекції в аудіофор-
маті, принтери, що здійснюють друк шрифтом Брайля. 

Формування безбар’єрного доступу студентів з різними формами
інвалідності до веб-ресурсів мережі Інтернет потребує освіченості
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й обізнаності розробників програмного забезпечення в специфіці
потреб осіб різними формами інвалідності та нозологіями при
користуванні ПК та Інтернет-середовищем.

Зокрема, сучасні дослідження Інтернет-простору в контексті до -
ступу до веб-ресурсів для людей з порушенням зору чи слуху, свідчать
про те, що переважна більшість ресурсів створена без врахування уні -
версальності веб-дизайну. Сайти повинні мати можливість працю-
вати з адаптивними програмами екранного доступу, які забезпечують
звукове та брайлівське введення даних. Окрім того, мультимедіа
і графічні матеріали, інформаційна стрічка мають дублюватися
у вигляді звичайного тексту, а розмір шрифту повинен змінюватися
до 200% без втрати змісту і функціональності сайту, текст повинен
мати коефіцієнт контрастності не менш як 5:1. 

При доступі студентів з порушенням слуху до відео-інформації
з мережі Інтернет рекомендовано застосування субтитрів, які доступ-
ні при використанні окремих веб-ресурсів (наприклад YouTube).

Зручним для полегшення доступу до інформації й комунікації
під час навчального процесу є мобільні додатки для осіб з пору-
шеннями зору та слуху. Наприклад, онлайн-перекладачі жестової
мови, програми екранного доступу, синтезатори мови тощо.

Однак, незважаючи на стрімку інформатизацію суспільства й на -
явність технологій доступу до інформації для осіб з особливими освіт -
німи потребами, дана проблема потребує подальшої розробки й удос -
коналення в контексті впровадження універсального веб-дизайну,
розробки програмних додатків, які полегшуватимуть роботу з техніч-
ними засобами осіб з інвалідністю, здешевлення дороговартісного
програмного забезпечення й технічних засобів для осіб з порушен-
ням органів чуття, збільшення частки адаптованого мовлення в ЗМІ
для осіб з порушенням слуху, формування аудіобібліотек тощо.
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РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО КОЛЕКТИВУ В СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
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Науковий керівник: Кибалюк Н.М.

Анотація. Розвиток міжособистісних дружніх стосунків у студент-
ському колективі сприяє інклюзивному навчанню. Сприйняття відміннос -
тей студентів з інвалідністю, визнання та підтримка унікальності кожно-
го, забезпечує дружні відносини. Спілкування з однолітками — ефективний
шлях до їх соціалізації. Спільне навчання дає багато як для здорових сту-
дентів, так і для тих, хто має обмежені можливості. Інклюзивне навчан-
ня викликає почуття взаємодопомоги та прагнення до співпраці.

Annotation. The development of interpersonal friendly relations in the stu -
dent community facilitates inclusive education. The perception of the differences
between students with disabilities, the recognition and support of the uniqueness
of each, provides a friendly relationship. Communication between peers is an
effective way to socialize. Sharing learning is a great deal for both healthy stu -
dents and those with limited opportunities. Inclusive education causes a sense of
mutual assistance and a desire for cooperation.

Однією з проблем інклюзивної освіти є становлення взаємо -
стосунків дітей з вадами психофізичного розвитку і здоровими одно-
літками в інклюзивному навчальному закладі. Треба створити таку
дружню атмосферу, щоб студент з інвалідністю переборов і забув
про відчуття несхожості, відчуженість, комплекс неповноцінності,
відчуття неспроможності виконувати деякі функції, підвищену
потребу в допомозі, почуття самотності внаслідок обмеженості кон -
тактів із зовнішнім світом, підвищену тривожність, занижену само-
оцінку, відчуття втрати сенсу життя.

Процес навчання передбачає включення студентів у систему
суспільних відносин і засвоєння ними соціальних цінностей су -
спільства. Активна взаємодія з різними соціальними утвореннями,
а також сама специфіка навчання у навчальному закладі сприяють
формуванню в студентства активної життєвої позиції, зміцненню
його зв’язків з іншими соціальними групами суспільства.

На студентський вік припадає процес активного формування
соціальної зрілості. Зримими рисами цього процесу є здобуття освіти,
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трудова активність, суспільна робота, відповідальність перед зако-
ном. Соціальна зрілість передбачає здатність кожної молодої людини
оволодіти необхідною для суспільства сукупністю соціальних ролей.

Вступ до навчального закладу пов’язаний для студента зі зміною
соціального середовища, що викликає необхідність перебудови
суспільних відносин особистості. Це і предметна сторона (вивчен-
ня складних дисциплін), і соціально-психологічна (пристосування
до нового колективу).

Студентський колектив — це той осередок, від якого залежить
адап тація молодої людини з особливими потребами, його бажання від -
відувати навчання і старатися вчитися нарівні з усіма. Його настрій, кре -
атив, ініціатива в повній мірі залежать від внутрішнього мікроклімату.

Тому з перших кроків, з першого курсу навчання, молоді люди
з особливими потребами, мають відчути моральну підтримку, взає-
морозуміння з боку товаришів, а коли потрібно, — опору і надійне
плече товариша, який може допомогти фізично та практично.

В нашому закладі навчаються студенти з фізично помітними
й непомітними нозологіями. І ніхто не пройде мимо дівчини, якій
через ДЦП непросто підніматись на четвертий поверх, а усі — від сту-
дента до викладача, готові подати їй свою руку. Студентам з пору-
шеннями слуху чи зору охоче допомагають здорові одногрупники
як під час заняття так і в позаурочний час. Щиро радіємо за успіхи
своїх одногрупників та однокурсників, яким за станом здоров’я не -
просто долати перешкоди, але вони їх долають разом з нами.

Важливими напрямами роботи в контексті включення студен-
тів з інвалідністю у активне студентське життя є організація науко-
вої, самостійної роботи студентів з різним рівнем розвитку, підго-
товка диспутів, тематичних конференцій. Важливого значення
набув такий напрямок діяльності, як залучення студентів до сту-
дентського самоврядування, організація змістовного дозвілля, від-
починку, ігрових програм, художньої самодіяльності, фестивалів,
виставок, конкурсів творчості, які сприяють виявленню і розвитку
творчих здібностей, естетичних смаків та вподобань.

Кожна людина — це насамперед особистість. Часто, спілкуючись
з товаришами, які мають проблеми зі здоров’ям, ми відкриваємо для
себе цілий новий світ. Це індивіди з творчим потенціалом, з якими
цікаво і просто. Особливо вони відкриваються, коли всі разом го -
туємо святкові заходи: вечори, урочисті зустрічі, конкурси творчості,
концерти. Черпаємо в них енергію й наполегливість, захоплюємося
їх талантами. Взаєморозуміння і взаємоповага створюють позитив-
ний мікроклімат, в якому усі виграють.
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Анотація. Стаття присвячена особливостям інклюзивної освіти
у Авст рії. Після проведення експерименту щодо моделей інтегрованого на -
вчання вченні прийшли до висновку, що найбільш дієвою моделлю стали ін -
тегровані класи. У таких класах навчаються звичайні учні та учні з особ-
ливими потребами. Не зважаючи на те, що кожна школа надає дітям із
особливими потребам місце в клас також існує низка спеціальних шкіл. 

Annotation. The article is devoted to the features of inclusive education in
Austria. After conducting an experiment on integrated training models, the aca-
demics came to the conclusion that the most effective model was integrated clas-
ses. Ordinary students and students with special needs study in these classes.
Despite the fact that each school provides a place to the children with special
needs and also there are a number of special schools.

У Австрії функціонувала добре відлагоджена система спеціальної
освіти, до складу якої входили спеціальні школи для дітей з порушен-
нями зору та слуху, порушеннями опорно-рухового апарату, інтелек-
туальними вадами, емоційно-вольовими розладами та комплексни-
ми порушеннями розвитку. Як зазначає відомий австрійський вчений
в цій галузі H. Walker, з кінця 40-х років до початку 80-х ця система все
більше була диференційованою та сегрегаційною [387]. Однак, уже
у 80-х роках почали організовуватися громадські співтовариства, до
яких входили батьки дітей з особливостями розвитку, вчителі, праців-
ники різних медичних та освітянських установ. Ці громадські органі-
зації виникали стихійно в різних провінціях, у 1983 році вони об’єд-
налися в єдину спільноту і звернулися до Міністерства освіти
з пропозиціями щодо проведення експерименту з інтегрованого на -
вчання дітей з особливостями психофізичного розвитку. Міністерст -
во освіти Австрії підтримало цю ідею і виділило кошти та створило
робочу групу, яка мала проводити ці експериментальні дослідження.
Розроблена експериментальна програма передбачала апробацію
чотирьох моделей інтегрованого навчання, зокрема: 

— інтегровані класи. У класі навчалося 20 учнів, четверо з яких
мали особливі освітні потреби. Навчання проводили два вчителі, один
з яких був вчителем спеціальної школи. Для дітей з особливостями
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розвитку розроблялася індивідуалізована навчальна програма, яка
передбачала надання психолого-педагогічної допомоги; 

— взаємодіючі класи. Ця модель передбачала, що учні зі спеці-
альної школи та їхні однолітки з масової школи будуть проводити
спільні заходи, спілкуватися під час позакласної роботи тощо, од -
нак, весь навчальний час проводять окремо; 

— малокомплектні класи передбачали наявність спеціального
класу в масовій школі у складі 6–11 учнів. В основному ці класи
складалися з учнів із затримкою у розвитку пізнавальних процесів.
Навчання таких школярів відбувалося за програмою масової почат-
кової чотирирічної школи, однак, термін навчання подовжувався
до шести років. 

— звичайні класи, в яких учні з особливими освітніми потреба-
ми, їхні батьки та вчителі одержують допомогу від спеціально під-
готовлених шкільних консультантів. У 1991році Австрійський Центр
експериментальної освіти та шкільного розвитку провів оцінюван-
ня всіх чотирьох експериментальних моделей. На думку експертів
найбільш дієвою моделлю стали інтегровані класи. В цілому прове-
дений експеримент з інтегрованого навчання дітей з особливостя-
ми психофізичного розвитку був оцінений, як успішний, який дав
поштовх до функціонування в країні 290 інтегрованих класів, 24-х
взаємодіючих класів. 

Одним із наслідків проведення науково-пошукового експери-
менту державного значення стало прийняття Австрією у 1993 році
«Закону про освіту», у якому законодавчо визнано право батьків на
вибір навчальної установи для своєї дитини та регламентовано
функціонування спеціальних та інклюзивних закладів. На сьогодні
в спеціальних закладах навчаються лише діти зі значними пору-
шеннями слуху, зору та інтелекту. В освітній системі Австрії функ-
ціонують центри спеціальної освіти, які несуть відповідальність за
навчання дітей з особливими потребами в масових 52 загальноосвіт-
ніх закладах та координують роботу всіх фахівців, задіяних у цьо му
процесі. 
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Annotatiom. Teachers should explain to children that the difference bet ween
people is a normal phenomenon. That is, a primary school teacher who teaches
children with special needs needs to prepare class students for the special student
to study alongside them; help to establish relationships and maintain a friendly
atmosphere.

Сьогодні в Україні розпочато державний експеримент з навчан-
ня дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвіт -
ньому просторі, надання їм можливості бути  в колективі, розвивати-
ся у відповідності до своїх можливостей. Цей процес  здійснюється
з метою  реалізації основних положень цілої низки міжнародних
нормативно-правових документів, які визнала та ратифікувала
Україна. Кожна дитина «має вести повноцінне й достойне життя в
умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості
в собі та полегшують її активну участь у житті суспільства» (із Кон -
венції ООН про права дитини) [1, с. 55].

Одним з перших кроків  в цьому процесі, який отримав назву інк-
люзивна освіта, є  початкова школа. І тут виникає чимало запитань: чи
готова сучасна  школа прийняти дітей, які мають особливі освітні по -
треби, чи готовий учитель працювати пристосовуючись до нових
умов, чи готові батьки, що виховують дітей з вадами здоров’я, до того
що  їхні діти будуть навчатись у звичайній школі, серед звичайних дітей.

Нова українська школа  передбачає два   підходи  в процесі впро -
вадження інклюзивної освіти:  

Перший — інтегроване навчання дітей з особливостями фізич-
ного розвитку в умовах загальноосвітньої школи. Навчальний про-
цес здійснюється окремо за спеціальними навчальними планами,
програмами, підручниками. У вільний від навчання час учні спіль-
но зі здоровими однолітками, батьками і вчителями беруть участь
у різних сферах шкільного життя. 

Другий — інклюзивне навчання, передбачає перебування дітей
з різними порушеннями психофізичного розвитку з здоровими
однолітками. Навчальний процес тут здійснюється диференційовано
за індивідуальними програмами, для дітей, і за умов кваліфікованої
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спеціалізованої  допомоги. Тому, крім основного учителя, у навчаль -
ному процесі активну участь бере помічник або ще один вчитель.
Він надає психологічні і корекційні послуги. 

Існує багато різних чинників, які можуть вплинути на успіх ін -
клюзивного процесу, серед яких можна назвати роль першого вчи-
теля та батьків учнів з особливими потребами.[2, с. 62]

Педагоги повинні пояснити дітям, що різниця між людьми —
це нормальне явище. Тобто, вчителю початкових класів, який навчає
дітей з особливими потребами необхідно підготувати учнів класу до
того, що поряд із ними навчатиметься особливий учень; допомогти
налагодити стосунки та підтримувати дружню атмосферу. Коли до
класу приходить учень з психофізичними особливостями учителю
треба вивчити медичні довідки та  ретельно поспілкуватися з бать-
ками. Батькі — це найважливіший та найточніший  інформатор своєї
дитини. Для успішної реалізації інклюзивних програм надзвичайно
важлива ефективна співпраця педагогів і родин в яких є діти  з особ -
ливими освітніми потребами. 

На думку вчених, існує кілька факторів, які допомагають школі
залучати батьків до активної участі в ухваленні всіх рішень, що стосу -
ються дитини. По-перше, це тепла атмосфера,яку відчувають і бать-
ки і їхня дитина. По-друге, постійне взаємне спілкування  та поро-
зуміння між родиною дітей і школою. Зрозуміло, для того, щоб діти
з фізичними обмеженнями могли навчатися у загальноосвітній школі
за місцем проживання, потрібно забезпечити можливість вільно і без -
печно пересуватися у візках не тільки по школі, а й на вулиці, у під’їз-
ді власного дому [3, с. 79].

Отже в таких умовах, щоб досягти бажаного успіху в процесі
впровадження інклюзивної освіти в початковій школі, треба обо в’яз -
ково зосередитись на навчальному процесі, до якого будуть залуче-
ні і діти, і вчителі, і батьки.  З іншого боку, потрібно звернути увагу на
підготовку людини до змістовного життя поряд з іншими.  Інклю -
зивна освіта є процесом, в якому загальноосвітня школа повинна
бути змінена таким чином, щоб усі  діти, і здорові і з порушеннями
психофізичного розвитку, отримали якісну освіту.
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Кожен має право брати участь у суспільному житті на засадах
рівності і без дискримінації. Саме тому останніми десятиліттями
в усіх країнах світу і впроваджують інклюзивну освіту — нову форму
навчання молоді з особливими потребами. Освіту, що надає кожній
людині право вибору того вищого навчального закладу та навчаль-
ної програми, відповідно до якої вона хоче навчатися.

Інклюзивна форма освіти спрямована, насамперед, на усунення
усталених стереотипів та упереджень, пов’язаних із можливостями
людей з особливими потребами. Інклюзивна освіта виховує у здо-
рових людей почуття чуйності, доброти, милосердя та поваги до
свого ближнього. І якщо людина з особливостями психофізичного
розвитку ще з дитинства не буде ізольована від соціуму, а навпаки,
стане повноцінним учасником навчального процесу, то шанси реа-
лізуватися в житті та знайти свою нішу значно вищі [5, с. 128]. 

Інклюзивне навчання дає змогу, якщо й не розв’язати проблеми
адаптації, розуміння правил співіснувати з іншими в майбутньому,
то принаймні зменшити їх за рахунок поступового пристосування
такої молодої людини до життя в суспільстві, а також важливим
є факт спілкування. Для молодих людей з особливими потребами
це є навіть важливішим, ніж рівень засвоєння навчального матеріа-
лу [1]. 

Інклюзивне навчання є потребою сьогодення і майбутнього,
але до цього повинні бути готові педагоги, батьки, відповідна мате-
ріальна база і система загалом».
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Уперше головна ідея інклюзії була закріплена в Загальній Дек -
ларації прав людини в 1948 році, в якій зазначається: «Кожен має
право на освіту … освіта має бути спрямована на розвиток людської
особистості та посилення поваги до прав людини й основних сво-
бод…». Ще низка міжнародних документів у сфері освіти підтвер -
джує, що на законодавчому рівні права осіб з особливими освітніми
потребами на здобуття знань у дошкільних, загальноосвітніх, профе-
сійно-технічних і вищих навчальних закладах закріплені. Справді,
в багатьох країнах світу інклюзія успішно функціонує вже десятки
років [2, с. 11]. Серед них — Іспанія, Швеція, Данія, Бельгія, Канада,
Кіпр, Велика Британія, США. В Україні така форма навчання людей
з особливими потребами також гарантується законом. Відповідні
положення містяться в Законах України «Про освіту», «Про вищу
освіту». Проте реальні спроби залучити молодь з особливими потре-
бами до освітнього процесу поки що мають багато перешкод.

Не підготовлене до таких змін і перетворень в освіті і саме су -
спільство. Не всі викладачі до кінця розуміють сутність методів ін -
клюзивного навчання. Тому для роботи з людьми з особливими
потребами викладачам необхідно проводити спеціальні курси, забез -
печувати їх навчально-методичними посібниками. Впровадженню
інклюзивної освіти має передувати також і комплекс тренінгів, спря-
мованих на підготовку студентів. 

Люди, незалежно від психофізичних можливостей, істоти соці-
альні. Інклюзія — це перший крок до того, щоб людина з особливими
потребами могла стати частиною соціуму і це не науковий термін,
яким послуговуються для вирішення абстрактних проблем, це уза-
гальнення долі тисяч людей з особливими можливостями, які хочуть
жити простим звичайним життям, хочуть бути сприйнятими такими,
якими вони є [3. с. 7]. На жаль, для усунення перешкод на шляху до
успішного розвитку інклюзивного навчання в Україні необхідно до -
класти ще багато зусиль. Зокрема, і державним органам, які не по -
спішають створювати необхідні умови для якісного навчання людей
з особливими потребами. Брак фінансування, неналежна обізнаність
суспільства про важливість інклюзії унеможливлюють її повноцін-
не впровадження, яке може покращити не одне життя [2, с. 76]. 

В Україні модель інклюзивної освіти почала набувати значення
переважно за ініціативи громадських організацій. У вищих на вчаль -
них закладах впроваджується система спеціальної підготовки та пе -
репідготовки педагогічних кадрів. Незважаючи на ряд позитивних
результатів виявились і проблеми вітчизняної системи освіти, що
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заважають інтеграції людей з особливими освітніми потребами до
загального освітнього процесу, а це:

— недосконалість законодавства у галузі освіти, що зумовлює
відсутність механізмів розвитку та фінансування системи інклю-
зивного навчання;

— недостатнє матеріально-технічне та кадрове забезпечення ви -
щих навчальних закладів (відсутність спеціального допоміжного на -
вчального обладнання, спеціально розроблених навчальних мето-
дик та програм інклюзивного навчання, недостатня чисельність
спеціально підготовлених фахівців для роботи з інвалідами);

— непристосованість будівель вищих навчальних закладів (у т.ч.
всередині) для безперешкодного доступу до них студентів із різни-
ми особливими потребами;

— недостатня психологічна готовність студентів та викладачів
до спільного навчання із особами з інвалідністю [4, с.83].

Отже, готовність до навчання в українських вищих навчальних
закладах людей з особливими освітніми потребами ще доволі незнач-
на, пов’язано це, насамперед, з непоінформованістю населення щодо
суті інклюзивної освіти, її переваг. Її корисність у тому, що люди
з вадами розвитку звикають жити в середовищі своїх здорових чи то
відносно здорових однолітків, беруть участь у студентському житті,
привчаючись таким чином до активного життя в соціумі. Їхні ж
однокурсники звикають толерантно сприймати людей з особливи-
ми потребами і ставитися до них як до рівних [5, с. 128].
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Анотація. На сьогодні курикулум є поширенним поняттями, адже саме
все це поняття  направленне, на розробку навчальних програм  для дітей
з особливими освітніми потребами.

Annotation. Today, the curriculum is a widespread concept, because it is all
this notion is aimed at the development of educational programs for children with
special educational needs.

На нинішньому етапі становлення інклюзивної освіти залучення
дітей з особливостями психофізичного розвитку базується на іс ну -
ю чій нормативно -правовій базі, яка наповнює освітній компонент.

Головною метою  є визначення й обґрунтування курикулуму
в інклюзії на підставі існуючих Державних стандартів та норматив-
но-правових документів, які забезпечують навчальний процес в  освіт -
ньому закладі. 

Навчальний план – державний документ, яким встановлюють-
ся структура навчального року, навчальні предмети, порядок їх
вивчення за роками навчання та відповідний бюджет часу. Типові
навчальні плани, що використовуються в системі спеціальної осві-
ти, враховують особливості психофізичного розвитку дітей і мови
навчання, а також містять інваріантну складову (зокрема й корек-
ційно-розвивальні заняття), сформовану на державному рівні,
обов’язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів, у яких
навчаються учні з вадами психофізичного розвитку, незалежно від
їх підпорядкування, типів і форм власності, та варіативну, де перед-
бачено додаткові години на вивчення предметів інваріативної скла-
дової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття.

Підручник — це основна навчальна книга для учнів. Зміст під-
ручника, його структура й оформлення мають відповідати програмі
предмета; йому притаманні: тісний зв’язок теорії з практикою; до -
ступність, логічність, переконливість і обґрунтованість викладу;
структурна простота змісту; чіткість розташування матеріалу, виді-
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лення кольором основних понять, правил, висновків; невеликий
об сяг статей (параграфів, оповідань); мінімальна кількість нових
по нять, термінів, правил, висновків у одній статті; максимальна
простота і емоційна забарвленість словесного матеріалу; супровід
текстів наочністю, прикладами.

У своїй праці «Сім стовпів інклюзії» Тім Лорман зазначає шкіль -
на навчальна програма в багатьох західних країнах значно ускладнює
освітянам реалізацію їхніх спроб використовувати інклюзивний
підхід в освіті. У шкільних округах, зокрема, Канади нині існує тен-
денція використовувати навчальну програму, яка є лінійною, позбав -
леною гнучкості, вилученою з контексту, занадто конкретною, цент -
ралізованою, вона не враховує потреби груп меншин. Така наказова
навчальна програма призвела до значного поширення викладання,
орієнтованого на учителя,коли педагогам доводиться долати значні
труднощі в спробах досягти результативності, якої від них вимага-
ють. Ця проблема стосується  повною мірою і нашої освітньої галузі.

Термін «курикулум» походить від латинського слова curriculum,
що дослівно означає – програми для розвитку дітей. Термін вжива-
ється у галузі освіти. Парадигма модифікації стандартного навчаль-
ного плану грунтується на кількох уявленнях: діти з інвалідністю
мають нижчий рівень научуваності; мають проблеми з виконан-
ням контрольних завдань; потребують більше повторень і практики
для закріплення знань. 

Отже, навчальна команда навчального закладу розробляє інди-
відуальні заходи до освітніх потреб учня.  Таким чином виникає ряд
шкільної документації, яка дозволяє врахувати особливості психо-
фізичного розвитку дитини та коригувати їх в процесі навчання. 
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Анотація. Дана теза присвячена дослідженню сутності та особли-
востям інклюзивної освіти на теренах України. Здійснено теоретичний
аналіз поняття «інклюзія» та охарактеризовано соціально-педагогічні
умови соціальної адаптації дітей з спеціальними потребами до інклюзив-
ного освітнього простору. Представлений основний перелік законів, що скла-
дають нормативно-правову основу інклюзивної освіти в нашій країні.

Annotation. This thesis is devoted to the study of the essence and features of
inclusive education in Ukraine. The theoretical analysis of the concept of «inclu-
siveness» is carried out and the socio-pedagogical conditions of social adaptati-
on of children with special needs to the inclusive educational space are described.
The main list of laws that make up the normative and legal basis of inclusive edu-
cation in our country is presented.

У даній тезі ми розглянемо поняття «інклюзивної освіти».
Здійснемо теоретичний аналіз поняття «інклюзія» та охарактеризує-
мо соціально-педагогічні умови соціальної адаптації дітей з особ-
ливими потребами до інклюзивного освітнього простору.

Дослідження у галузі інклюзивної освіти здійснювали десятки
вчених, як вітчизняних так і зарубіжних, зокрема серед вітчизняних
своїми працями відзначилися С. Богданов, В. Бондарь, Г. Гав рю шен -
ко, А. Колупаєва, Н. Найда, М. Синьова, Н. Софій, М. Таланчук,
Г. Шевцова, І. Ярмощук та ін. [1].

Отже, інклюзивна освіта — це та складова гуманітарної політи-
ки кожної сучасної країни, яка свідчить наскільки її суспільство
захищає невід’ємні права людини та яка сьогодні поступово вхо-
дить у освітній процес України. Інклюзивна освіта — це, передов-
сім, формування суспільної уваги та поваги до розмаїття та унікаль-
ності кожного учня чи учениці, що, у свою чергу, забезпечує ліпшу
якість освіти для всіх дітей [1]. 

Освіта для дітей з інвалідністю є найважливішим засобом розвит-
ку, соціального захисту і реабілітації, реальним шансом їх подаль-
шого самостійного і незалежного від навколишніх людей та обста-
вин життя. 
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При дослідженні даної теми ми дійшли висновку, що на сучас-
ному етапі розвитку інклюзивної освіти в Україні відбувається змі-
щення акцентів соціальної політики держави стосовно інвалідів
у бік формування суспільної свідомості щодо сприйняття їх як рів-
них членів суспільства та необхідності створення для цих громадян
умов для повноцінного життя, в тому числі здобуття освіти.

В Україні за останні 10 років чисельність дітей скоротилася
майже на 20 %, при цьому загальна кількість дітей з інвалідністю
щороку зростає на 0,5 %. За статистичними даними, на 1.01.2018 р.
в Україні налічувалось майже 152 тис. дітей з інвалідністю [2].

Інклюзивна практика реалізує доступ до одержання освіти
в загальноосвітньому закладі за місцем проживання та створення
необхідних умов для успішного навчання для всіх без виключення
дітей, незалежно від їх індивідуальних особливостей, психічних та
фізичних можливостей. Поширення в Україні процесу інклюзив-
ного навчання дітей з обмеженими можливостями фізичного та (або)
психічного здоров’я є не лише відображенням часу, але й представ-
ляє собою ще один крок до забезпечення повної реалізації прав
дітей з особливими потребами на якісну освіту [2].

Варто пригадати Конституцію України ст. 53, згідно з якою «дер-
жава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної за -
гальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних
і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної
загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і піс -
лядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних
стипендій та пільг учням і студентам» [3].

Перелік фундаментальних законів, що складають нормативно-
правову основу інклюзивної освіти в нашій країні:

— «Про освіту»;
— «Про загальну середню освіту»;
— «Про реабілітацію інвалідів в Україні»;
— «Конвенція про права інвалідів (укр/рос)»;
— «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
Варто зазначити, що на сьогодні через проблеми з фінансуван-

ням тільки 115 навчальних закладів є повністю доступними для ді -
тей з особливими освітніми потребами, 39% — частково доступни-
ми (порівняно з 2010 р. — на 16% більше) [2].

Ефективність інклюзивного навчання суттєво підвищиться за
умови своєчасної і кваліфікованої діагностики психофізичного роз-
витку дитини, а також при наданні консультативно-інформаційної
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підтримки педагогам та адміністрації загальноосвітнього закладу,
в якому вона навчається, і її батькам. Тому реалізація інклюзивного
навчання вимагає узгоджених і невідкладних дій з боку Міністерст -
ва освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства соціальної політики України, місцевих гро-
мад та інших організацій і товариств [4].

Узагальнюючи вище написане можна стверджувати, що ратифі-
кація Україною Конвенції про права інвалідів зобов’язує державу гар-
монізувати норми вітчизняного законодавства з міжнародними стан-
дартами, поступово створювати систему їх практичної реалізації, що
у свою чергу має привести до підвищення рівня інклюзії в Україні. 
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Анотація. В тезах розкрито особливості співпраці інклюзивно-ресур-
сних центрів та навчальних закладів інклюзивної орієнтації. Висвітлено
кількість освітніх закладів інклюзивної орієнтації різних рівнів в Хмель ниць -
кій області та дітей, що в них навчаються.

Annotation. The peculiarities of cooperation of inclusive and resource cen-
tres and educational institutions of inclusive orientation are revealed in theses.
The number of educational institutions of inclusive orientation of different levels
in Khmelnytskyi region and children who study there is highlighted.
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На сучасному етапі розвитку суспільства і системи освіти опти-
мальною системою навчання для дітей з особливими освітніми по -
требами є інклюзивна освіта як дієва адаптаційна модель повноцінної
соціальної життєдіяльності даної категорії людей, що передбачає
отримання ними якісних освітніх послуг та фахових знань, здобут-
тя досвіду міжособистісних стосунків на засадах толерантності,
партнерства та співробітництва.

Сутність, зміст, технології упровадження інклюзивної освіти
досліджували такі науковці як К. Кольченко, А. Колупаєва, Г. Ні ку -
ліна, О. Рассказова, П. Таланчук, М. Чайковський, А. Шевцов та ін.

Загальна кількість дітей з особливими освітніми потребами
в Хмельницькій області становить 28 735. У регіоні функціонує 2 за -
клади вищої освіти інклюзивної орієнтації, 85 інклюзивних шкіл,
у яких навчається 386 учнів, 75 дітей навчаються у дошкільних гру-
пах. Але інклюзивною освітою охоплено лише 1,5% дітей з особли-
вими освітніми потребами. 

В рамках державної політики щодо створення комплексної
всебічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами в Ук -
раїні створюються інклюзивно-ресурсні центри. У постанові Кабінету
міністрів України Про затвердження положення про інклюзивно-
ресурсний центр визначено, що інклюзивно-ресурсний центр є уста -
новою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особли-
вими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття
до шкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти,
які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом прове-
дення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини,
надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг
та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу [1].

Кожний дитячий садок, школа, вищий навчальний заклад за
своєю філософією повинен бути інклюзивним. Це означає готовність
у будь-який час прийняти кожну дитину, прагнучи створити макси-
мально сприятливе середовище для розвитку її потенціалу. Створення
інклюзивного освітнього середовища включає в себе різні складові
(методичне забезпечення, технічне, архітектурне), а також підвищен-
ня компетентності педагогічних працівників та руйнування суспіль-
них стереотипів щодо освіти дітей з особливими освітніми потребами. 

На сьогодні у Хмельницькій області функціонує 20 інклюзив-
но-ресурсних центрів на рівні територіальних громад. Ще 6 інклю-
зивно-ресурсних центрів планується відкрити в найближчий час.
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В закладах освіти фахівці інклюзивно-ресурсних центрів здійс-
нюють інформаційно-просвітницьку роботу серед педагогів та
батьків. Їхня мета — сформувати вміння спостерігати за розвитком
та діяльністю дітей у відповідності до вікових показників з раннього
віку. Також привернути увагу до можливих ризиків у психофізично-
му розвитку кожної дитини. Фахівці акцентують увагу на необхід-
ності своєчасної оцінки стану розвитку дитини, якщо виникають
труднощі у засвоєнні навчального матеріалу. 

На етапі співпраці із педагогами закладів освіти — фахівці ін -
клюзивно-ресурсних центрів надають методичну допомогу у вибо-
рі методів та прийомів навчання з урахуванням потенційних мож-
ливостей дитини.

Найбільш корисний і доступний ресурс, яким володіють педаго-
ги — співпраця між фахівцями з різних установ. Наприклад, фахівці
спеціальних закладів та навчально-реабілітаційних центрів можуть
виконувати роль наставників у наданні корекційно-розвиткових
послуг [2]. А також бути залученими до програм підвищення квалі-
фікації педагогів, організацію навчальних тренінгів. Під час них на -
працьовуються прийоми ефективної взаємодії різних педагогів для
надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.

Таким чином, сьогодні ми бачимо перші спроби запровадити мо -
дель інклюзивного навчання в усіх навчальних закладах. Подальша
доля залежить від консолідованої позиції Президента, уряду, депу-
татів та громадянського суспільства. Серед наступних кроків —
прийняття відповідних законодавчих документів та збільшення
кількості навчальних закладів інклюзивної орієнтації.
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СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
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Анотація. У статті автор актуалізує проблему соціальної інтегра-
ції молоді з інвалідністю. Гостроту питання підтверджує аналізом низки
законодавчих актів. Визначає місце соціальної інтеграції осіб з інвалідніс -
тю в діяльності окремих установ. Автор наголошує, що завдання соціаль-
ної інтеграції осіб з інвалідністю розглядаються як невіддільна змістова
складова реабілітаційної роботи з цією групою клієнтів та соціальної
політики держави загалом.

Ключові слова: соціальна інтеграція, реабілітація, особа з інвалідні -
тю, молодь з інвалідністю.

Annotation. In the article the author actualizes the problem of social inte-
gration of young people with disabilities. The acuteness of the issue is confirmed
by the analysis of a number of legislative acts. The author defines the place of
social integration of persons with disabilities in the activities of individual insti-
tutions. The author emphasizes that the tasks of social integration of persons with
disabilities are considered as an integral part of rehabilitation work with this
group of clients and social policy of the state as a whole.

Key words: social integration, rehabilitation, person with disabilities, youth
with disabilities.

Пошук шляхів оптимізації процесу соціальної інтеграції осіб з ін -
валідністю в суспільство обумовлює актуальність розробки нової ме -
то дології соціальної роботи з ними. Як правило, це питання розгля-
дається в рамках реабілітаційного напряму. Наразі в Україні ак тивно
розвивається мережа реабілітаційних установ, проводиться робота із
за безпечення цих закладів реабілітаційним обладнанням, розробля ють -
ся і впроваджуються сучасні реабілітаційні технології. Однак, філосо-
фія реабілітації — не лише відновлення здоров’я, а й створення реаль-
них можливостей для соціального функціонування за того стану
здоров’я, яке після лікування набуває інвалід. З огляду на означене,
варто підкреслити необхідність максимально повного забезпечення
можливостей для всіх людей, навіть з їх специфічними, в тому числі
обмеженими можливостями, нормального повноцінного соціального
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функціонування і розвитку. Щоб успішно адаптуватися до життя
в суспільстві, створити необхідні умови та можливості для інвалідів,
не лише зменшуючи вплив інвалідизуючих чинників, потрібна
послідовна система заходів саме з соціальної інтеграції.

Актуальність і водночас гострота питання соціальної інтеграції
молоді з інвалідністю підтверджується також аналізом низки зако-
нодавчих актів. Зокрема, в Концепції ранньої соціальної реабіліта-
ції дітей-інвалідів, схваленій Постановою Кабінету Міністрів
України № 1545 від 12.10.2000 р., серед напрямів ранньої соціальної
реабілітації дітей-інвалідів передбачено і «поступову інтеграцію
дітей-інвалідів до дитячих дошкільних закладів та загальноосвітніх
шкіл; ранню соціальну інтеграцію в суспільство» [4]. Тобто це свід-
чить про розуміння на державному рівні необхідності поетапності,
системності та наступності в забезпеченні процесу соціальної ін -
тег рації молоді з інвалідністю. Означена складова соціальної робо-
ти з особами з інвалідністю відображена також і в інших документах.
А саме статтею 7 Закону України № 2558-III «Про соціальну роботу
з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. визначено основні
напрями державної політики у сфері соціальної роботи з сім’ями,
дітьми та молоддю, серед яких окреслено і такий напрям як «інтег-
рація в суспільство дітей та молоді з функціональними обмеження-
ми» [1]. А у Законі України № 2961-IV «Про реабілітацію осіб з інва-
лідністю в Україні» від 06.10.2005 р. (редакція від 06.04.2018 р.)
дається визначення поняття «реабілітація осіб з інвалідністю» і вка-
зується, що система заходів у рамках цього напряму соціальної робо-
ти, спрямована в тому числі й на «… досягнення і підтримання соці-
альної та матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції
в суспільство» [2]. Постановою Кабінету Міністрів України №1686
від 08.12.2006 р. (редакція від 23.07.2016 р.) було затверджено «Дер -
жавну типову програму реабілітації інвалідів». І серед її основних
завдань є «… проведення державної політики у сфері реабілітації
інвалідів, сприяння їх широкій інтеграції у суспільство». А розділ
«Очікувані результати» передбачає і «…відновлення оптимального
фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життє-
діяльності особи з метою сприяння її інтеграції в суспільство» [5]. 

Місце соціальної інтеграції осіб з інвалідністю прописано і в до -
 кументах, що стосуються діяльності окремих установ. Зокрема, По -
становою Кабінету Міністрів України №877 від 8 вересня 2005 р.
затверджене «Типове положення про центр соціально-психологіч-
ної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»
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(редакція від 15.11.2006 р.), де вказується, що «1. Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обме-
женнями (далі — центр) — заклад денного перебування дітей та моло-
ді з функціональними обмеженнями віком від 7 до 35 років, метою
діяльності якого є відновлення та підтримка їх фізичного та психіч-
ного стану, адаптація та інтеграція у суспільство» [6]. На казом
Мінсоцполітики України № 355 «Питання комплексної реабілітації
осіб з інвалідністю» від 14.03.2018 р. внесено зміни до «Типового поло-
ження про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю».
У ньому зазначено, що «1. Установа (тобто центр комплексної реабілі-
тації для осіб з інвалідністю) забезпечує: виконання норм і положень,
визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Законами
України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю
в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Ук раїні» та іншими
актами законодавства щодо забезпечення прав Осіб на реабілітацію
(абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство» [3].

З огляду на вище означене ми можемо констатувати, що завдання
соціальної інтеграції осіб з інвалідністю розглядаються як невіддільна
змістова складова реабілітаційної роботи з цією групою клієнтів та
соціальної політики держави загалом. Водночас аналіз законодавчої
бази також свідчить, що тлумачення цього феномена розроблене лише
випускників інтернатних закладів (установ). Зок рема, це відображе-
но у п.3 Загальних положень «Державного стандарту соціальної по -
слу ги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (уста-
нов)», затвердженому Наказом Мінсоцполітики Ук раїни № 1067 від
26.09.2016 р. Звісно, що «розвиток соціальної компетентності, спри-
яння реалізації особистісного потенціалу в період переходу до само-
стійного життя, мінімізація ризиків потрапляння у складні життєві
обставини», як зміст соціальної інтеграції, є важливими завданнями
і в процесі роботи з особами з інвалідністю. Однак, зважаючи на соці-
альні, психологічні та фізіологічні характеристики цієї групи клієнтів,
на щорічно зростаючу їх кількість, особливо з огляду на військову
ситуацію на Сході України та несприятливі екологічні умови, вважає-
мо, що таке визначення повинно буди і в документах, що стосуються
осіб з інвалідністю, та відображати їх особливості у своєму змісті. 
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Анотація. Стратегія розвитку інклюзії навчального закладу — це
сума пропозицій зі здійснення в навчальному закладі додаткових дій та
ініціатив по відношенню до учнів з особливими освітніми потребами. У ній
розкриваються способи позитивної зміни навчального закладу відповідно
до інклюзивних цінностей.

Annotation. The strategy of inclusive education of an educational institution
is the sum of proposals for the implementation in the educational institution of addi-
tional actions and initiatives in relation to students with special educational needs.
It reveals ways to positively change the institution according to inclusive values.

«Індекс інклюзії» — це добірка практичних матеріалів, спрямо-
ваних на планування дій зі створення та розвитку в навчальних
закладах інклюзивного навчального середовища для всіх учасників
навчального процесу. Матеріали Індексу інклюзії сприяють розвитку
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навчального закладу, надають суттєву допомогу в самостійній розроб-
ці кроків, що ведуть до створення інклюзивного середовища в на -
вчальному закладі та забезпечують досягнення всіма дітьми макси-
мально високих результатів, просування демократичних цінностей
і практик не тільки у навчальних закладах, а й у місцевих громадах.

Інклюзію часто співвідносять з учнями, які мають інвалідність,
або з тими, в яких є особливі освітні потреби. «Індекс інклюзії» роз-
глядає шляхи включення в освітній процес усіх учнів, а не тільки учнів
з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами. Мова йде про
необхідність розробки такої стратегії інклюзивного розвитку навчаль-
ного закладу, яка буде спрямована на самостійну підтримку й розвиток
усіх учнів і дорослих — учасників навчально-виховного процесу. Ця
стратегія повинна ґрунтуватись на тих уявленнях про інклюзію, які
існують у педагогічних працівників, керівників на вчаль них закладів,
учнів, батьків, опікунів, а також у членів місцевих громад. Розроблена
в результаті такої роботи стратегія розвитку дасть можливість детально
розглянути всі способи по долання бар’єрів, що стоять на шляху отри-
мання якісної освіти для всіх учнів навчального закладу. Ці позитивні
зміни не є тільки альтернативою підвищення успішності учнів, вони
повинні сприяти створенню справжніх відносин співробітництва
в середовищі учнів і педагогів навчального закладу.

Прийняття й дотримання сформульованих у стратегії розвитку
інклюзії цінностей і принципів інклюзії дозволять домогтися ста-
лого покращення розвитку в навчальному закладі підходів, харак-
терних для інклюзивної освіти. При такій освіті найбільш значущи-
ми є ті способи та методи навчання, за яких учні активно залучені
в навчальний процес, а отримання знань, умінь і навичок ґрунту-
ється перш за все на власному досвіді учнів.

Перша версія «Індексу інклюзії» розроблялася протягом трьох
років Мелом Ейнскоу, професором університету Манчестера, й То ні
Бутом, професором Християнської церкви Кентеберрі, за участю
групи британських педагогів, батьків, працівників управлінь освіти,
учених і представників громадських організацій людей з інвалідністю.
Друга версія посібника врахувала результати його апробації вже в сім-
надцяти школах чотирьох адміністративних районів і була перевидана
у вересні 2002 р. На сьогодні «Індекс інклюзії» перекладений на 32 мови,
такі як арабська, іспанська, китайська, німецька, норвезька, португаль-
ська, російська, румунська, угорська, фінська, французька. Повний цикл
використання «Індексу інклюзії» передбачає один рік, проте автори
«Індексу інклюзії» наполегливо рекомендують використовувати його
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щонайменше протягом двох-трьох років, а в ідеалі ввести в постій-
ну практику планування та діяльності навчального закладу.

Українська версія посібника була створена в рамках проекту
«Використання індексу інклюзії для розвитку інклюзивної школи»,
який здійснювався Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» спіль-
но з відділом інклюзивної освіти та інтернатних закладів департа-
менту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України, відділенням моніторингу дослі -
джень освітньої галузі Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти МОНмолодьспорту України та канадсько-українського проек-
ту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»
у 2011 році. Реалізація проекту стала можливою завдяки підтримці
Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження» та про-
грами «Раннє дитинство» Фонду відкритого суспільства (Лондон).

Важливо зазначити, що в посібнику замість терміна «особливі
освітні потреби» використовується термін «бар’єри на шляху до на -
вчання та участі в навчально-виховному процесі». Це заохочує на -
вчаль ні заклади замислитись над визначенням та усуненням бар’єрів,
які існують у даному навчальному закладі. Сам процес самооціню-
вання передбачає не тільки залучення всіх учасників навчально-
виховного процесу, включно з батьками та членами місцевої громади,
а й адаптацію матеріалів відповідно до умов навчального закладу.
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СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ОСІБ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Мірошніченко Т.О.,
студентка 31 групи, факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

Бердянського державного педагогічного університету
miroshnicenkot2101@gmail.com

Анотація. Автор розглядає тему сутності і завдання оцінювання учнів
з особливими потребами: мету та завдання. Розкриває значення навчання
дітей з особливими освітніми потребами, а також значення поняття
оцінювання та рівні навчальних досягнень учнів.

Annotation. The author considers the topic of the essence and objectives of the
assessment of students with special needs: purpose and objectives. Reveals the
importance of teaching children with special educational needs, as well as the mea-
ning of the concept of evaluation and level of educational achievements of students.

Одна з основних вимог інклюзивного навчання полягає у ство-
ренні умов для школяра з особливими освітніми потребами, які ма ють
забезпечити реалізацію їх можливостей щодо навчальної діяльнос-
ті. В інклюзивному навчанні контроль, перевірка й оцінка резуль-
татів навчання — невід’ємні складові навчально-виховного проце-
су, без них неможлива взаємодія між учителем та учнем.

Метою дослідження являється вивчення сутності і завдань інст -
рументарію для оцінювання учнів з особливими освітніми потребами.

Якщо контроль і перевірка побудовані правильно, то вони до -
поможуть вчителю розв’язати такі завдання:

— визначити стан реалізації завдань навчання;
— своєчасно виявляти прогалини у знаннях і вміннях учнів;
— вдаватися до повторення й систематизації матеріалу;
— визначати рівень готовності до засвоєння нового матеріалу;
— слідкувати за динамікою розвитку пізнавальних інтересів;
Оцінювання починається зі збору інформації про учня з особ-

ливими освітніми потребами, який навчається в інклюзивному
класі, на її основі розробляється індивідуальний навчальний план.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми
потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних
досягнень учнів. Система оцінювання дітей з особливими освітні-
ми потребами має бути стимулюючою.

Оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається за допомо-
гою чотирьох рівнів: початковий, середній, достатній, високий [2, с. 97].
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Початковий рівень: знання учнів обмежуються елементарними
уявленнями, які він може відтворити у вигляді фактів, об’єктів;

Середній рівень: учні відтворюють основний навчальний мате-
ріал, завдання виконують з певною допомогою вчителя;

Достатній рівень: учні володіють знаннями у формі понять, від -
творюють їх зміст, ілюструють прикладами, завдання виконують са -
мостійно, або з допомогою вчителя;

Високий рівень: учні достатньо володіють поняттями, відтво-
рюють їх зміст, ілюструють вже новими прикладами.

В інклюзивному навчанні оцінювання навчальної діяльності
учнів з особливими освітніми потребами не має обмежуватися лише
оцінкою знань, умінь і навичок.

Таким чином, сутність і завдання оцінювання можна розглядати
як всебічний процес, спрямований на розроблення індивідуального
пла ну, що включає збір інформації про учнів, а також фактичне оціню -
вання — застосування рівнів оцінювання навчальних досягнень учнів.
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Михальська А.В.,
студентка 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
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Анотація. Розглянуто проблему соціальної реабілітації людей з інвалід-
ністю. Основну увагу звернено на причини виникнення та способи подолання
соціально-психологічних проблем людей з інвалідністю. Розглянуто основ-
ні державні правові акти, які регламентують права і соціальний захист
людей з інвалідністю.

Annotation. This article is about the problems of social reabilitation of peo-
ple with special needs. The main attention is paid to the investigation of problems
of appearance and the ways of decision of social-pcycologic problems of people
with special needs. The main state legislative acts are shown in this article which
show the rights and the social protection of people with special needs.
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Проблеми, які постають перед людьми з інвалідністю у суспіль-
стві, ґрунтуються на низькій самооцінці, дискримінації. В постна-
тальний період розвитку особи з інвалідністю це має прояв через:
відмову батьків від дитини; таврування медичним діагнозом (місти-
фікація); відсутність рівних можливостей в отриманні освіти, а також
в особистісному зростанні; нерівність на ринку праці; загальну ізо-
льованість у соціальному середовищі.

Згідно Декларації про права людей з інвалідністю (ООН, 1975 р.)
особа з інвалідністю — це будь-яка особа, яка не може самостійно
забезпечити повністю або частково потреби нормального особис то -
го і (або) соціального життя через недолік, будь то природженого чи
ні, його (її) фізичних або розумових можливостей [2].

Організація соціальної допомоги дітям і молоді, котрі позбавлені
можливості дотримуватись повноцінного способу життя внаслідок
вад фізичного розвитку, потребує, передусім, зміни ставлення сус-
пільства до людей з інвалідністю та проблеми інвалідності в Україні
взагалі. Через обмеження у спілкуванні, самообслуговуванні, пере-
суванні розвиток цих дітей значною мірою залежить від задоволен-
ня їхніх потреб іншими людьми, а це становить багатогранний про-
цес соціально-педагогічної реабілітації.

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

Поступово розширюються можливості отримання особи з ін -
ва лідністю освіти, набуття професії, здійснення особистісного са -
мо ствердження. Влаштовуються національні та міжнародні виставки
творчості людей з інвалідністю, спортивні змагання, що включають
і Олімпійські ігри для цієї категорії людей — паралімпійські. На літ-
ніх паралімпійських іграх в австралійському місті Сіднеї у 2000 р.
українська команда виборола 34 медалі, з них 3 золоті та ЗО сріб-
них. Створено цілу структуру закладів фізичної культури та спорту
для реабілітації людей з інвалідністю «Інваспорт».

Позитивним і перспективним явищем є помітний розвиток во -
лонтерської допомоги, що є найбільш органічним проявом гумані-
зації суспільної моралі.

У 1991 р. прийнято Закон «Про основи соціальної захищеності
людей з інвалідністю в Україні», в якому, зокрема, зазначено, що «Ді -
яльність держави щодо людей з інвалідністю виявляється у створенні
правових, економічних, політичних, соціально-побутових і соціаль-
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но-психологічних умов для задоволення їх потреб у відновленні здо -
ров’я, матеріальному забезпеченні, посильній трудовій і громадсь-
кій діяльності».

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» суб’єкта-
ми, що їх надають можуть виступати державні та комунальні спеціа -
лізовані підприємства, установи та заклади соціального обслугову-
вання, підпорядковані центральним, місцевим органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування, юридичні особи, ство-
рені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання
прибутку, фізичні особи [3].

Підводячи підсумок, можна сказати, що у наш час допомога лю -
дям з порушеною дієздатністю стає все важливішим суспільним зав -
данням. Наразі потрібно розвивати зворотний аспект проблеми —
пристосовувати суспільство до того, що все більше його членів мають
інвалідність. Також можна вже трішки порадіти так, як суспільство
більше стало брати до уваги потреби людей з інвалідністю.

Література

1. Актуальні питання соціально-реабілітаційної технології допомоги
дітям, молоді з функціональними обмеженнями та їх батькам / за заг. ред.
К. С. Шендеровського. — К. : КМДССМ, 2003. — 108 с.

2. Декларація про права людей з інвалідністю (1975). [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://leksika.com.ua/12880610/legal/deklara -
tsiya_pro_prava_invalidiv_1975

4. Закон України «Про соціальні послуги» (Нова редакція) [Елект -
ронний ресурс]. — Режим доступу: https://законодавство.com/ukrajiny-
zakony/zakon-ukrajini-pro-sotsialni-poslugi-vidomosti-2003-1017.html.

4. Толстоухова С.В. Соціальна реабілітація молоді з обмеженою діє -
здат ністю. — К., 2000.

ІНКЛЮЗИВНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНО-СОЦІАЛЬНИЙ
ТУРИЗМ В УКРАЇНІ
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к.е.н., доцент кафедри менеджменту туризму, документних та міжкультурних
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Анотація. У системі світового туристського розвитку особливе і знач-
не місце на сьогодні відводиться інклюзивному туризму, який знаходиться
у структурі соціального туризму та в Україні, на жаль, практично не
розвинений. Інклюзивний туризм — це сучасний вид туризму, який дозво-
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ляє включити у туристичну діяльність будь-яку людину, незалежно від її
фізичних можливостей та за умови забезпечення доступності до об’єктів
туристичної інфраструктури. Інклюзивний реабілітаційно-соціальний ту -
ризм — це система заходів, спрямованих на надання особам з інвалідністю
можливості відновлення та розвитку їх фізичного, соціального, ду ховного,
творчого та інтелектуального рівня з метою сприяння подальшої інтег-
рації в суспільство. Інклюзивний туризм структурно включає в себе різні
види реабілітації і соціальних послуг, а саме: медичну, психологічну, психо-
лого-педагогічну, професійну, трудову, фізкультурно-спортивну, фізичну,
соціальну та інші соціально-побутові заходи. Цей вид туризму набирає
обертів в усьому світі, бо майже 7 % туристів — люди з інвалідністю. На
жаль, в Україні туристи з інвалідністю практично позбавлені таких послуг.

Annotation. In the system of world tourism development, special and signi -
ficant place for today is given to inclusive tourism, which is in the structure of
social tourism, and in Ukraine, unfortunately, is practically not developed.
Inclusive tourism is a modern type of tourism that allows any person to be inclu -
ded in the tourism activity, regardless of his physical abilities and subject to the
availability of tourism infrastructure. Inclusive rehabilitation and social tourism
is a system of measures aimed at providing persons with disabilities with the pos-
sibility of rehabilitation and development of their physical, social, spiritual, cre-
ative and intellectual level in order to facilitate further integration into society.
Inclusive tourism structurally includes various types of rehabilitation and social
services, namely: medical, psychological, psychological and pedagogical, profes-
sional, labor, physical culture, sports, physical, social and other social and
domestic activities. This type of tourism is gaining momentum all over the world,
because almost 7% of tourists are people with disabilities. Unfortunately, in
Ukraine, tourists with disabilities are virtually devoid of such services.

Сьогодні в державі дуже часто говорять про доступність, маючі
на увазі пандуси та транспорт для інвалідів, хоча в Європі вважають,
що доступність, це не тільки можливість безперешкодного пересу-
вання, а в першу чергу — це створення середовища, в якому людина
з інвалідністю комфортно б себе почувала, могла спілкуватись, на -
вчатись та працювати. Попит на ринку туризму, доступного для всіх,
буде рости вже в найближчі роки. Інформації про доступний туризм
та експертних досліджень в нашій країні практично немає, хоча це
перспективний напрямок й самої туристичної галузі, й, що найбільш
суттєво, реабілітації людей з обмеженими можливостями.

Довідник з туризму для осіб з фізичними вадами, який було
випущено у Німеччині у 1993 році, налічує близько 1500 фірм по
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всьому світі, які надають послуги для інвалідів в сфері туризму. Єв -
ропа та світова спільнота давно вже стали на шлях активного роз-
витку «інклюзивного туризму для інвалідів», бо розуміє його
незрівнянний внесок у процеси соціальної адаптації та соціалізації
осіб з особливими потребами у суспільство.

На сьогоднішній день, перспективними напрямками розвитку
інклюзивного туризму є: лікувально-оздоровчий, культурно-пізна-
вальний, сімейно-молодіжний, професійно-трудовий та не олім-
пійського фізично-спортивного спрямування. Хоча держава піклу-
ється інвалідами (реабілітаційні центри, параолімпійський рух,
санаторії, курорти, тощо), але значна частина категорії інвалідів все
ж знаходиться вдома наодинці зі своїми проблемами. Та і фактич-
но, інваліди в параолімпійському русі приймають участь тільки до
40 років, а далі людина з інвалідністю вимушений підтримувати
своє здоров’я самостійно, без належного контролю спортивних
тренерів і спеціалістів по проведенню тренувань, без спортивних
тренажерів і знарядь.

Сучасну методологію інклюзивного реабілітаційно-соціально-
го туризму розробляють в Асоціації «Інклюзивний соціально-реабі-
літаційний туризм». Ініціювали її створення в КЗ «Черкаський
обласний центр медико-соціальної експертизи». До цього до нього
зверталися зі схожими пропозиціями спілки та об’єднання людей
з інвалідністю. Тож, після тривалої підготовчої роботи, зокрема, по -
дання до ВРУ необхідного законопроекту та реєстрації понад 20 па -
тентів на авторське право з різновидів інклюзивного реабілітацій-
но-соціального туризму постало питання про створення першої
в Україні Асоціації. Офіційно її було зареєстровано в травні 2017 року.
Засновниками стали центр медико-соціальної експертизи, націо-
нальний історико-культурний заповідник «Чигирин», Шевчен ків -
ський національний заповідник (Канів), національний дендропарк
«Софіївка», Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини, громадська спілка «Всеукраїнський науково-прак-
тичне об’єднання Інклюзивного туризму інвалідів та чорнобильців
України», благодійний фонд «Підтримки програм соціального
захисту осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, та інвалідів».

Особи з інвалідністю зацікавлені у тому, щоб отримувати сучас-
ні туристичні реабілітаційні послуги. Схожі туристично-реабіліта-
ційні послуги вже надають деякі громадські організації. Та, поки
що, це відбувається не системно та без врахування індивідуальної
системи реабілітації.
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Таким чинок, туризм є унікальним явищем для реабілітації людей
із інвалідністю та включає в себе як пізнавальний процес, так і дає
можливість повноцінної соціалізації. Процес цей взаємовигідний —
всі люди потребують спілкування, підтримки, а інколи інвалід своїм
прагненням до життя, волею, може надихнути здорову людину до кра-
щого сприйняття і осмисленого прожиття кожної хвилини життя.
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ВИКЛАДАННЯ «ПОЛІТОЛОГІЇ» 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Мороз І.І.,
к.політ.н., доцент кафедри права Хмельницького інституту соціальних

технологій Університету «Україна»
igormoroz1984@ukr.net

Анотація. У доповіді аналізується становлення «Політології» як са -
мостійної наукової дисципліни. Вказується на її інтегрованість у систему
соціально-гуманітарних дисциплін у Вузах України. Зазначаються специ-
фічні умови викладання політичної науки у закладах освіти де навчають-
ся студенти з особливими освітніми потребами. Доводиться важливість
формування інклюзивного освітнього середовища. Підтверджується необ-
хідність вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін у межах інклюзивно-
го освітнього середовища.

Annotation. In a lecture, becoming of political «Science» is analyzed as inde-
pendent scientific discipline. Specified on her integrating in the system of social
humanitarian disciplines in Institutions of higher learning of Ukraine. The specific
terms of teaching of political science register in establishments of education where stu-
dents study with the special educational necessities. There is importance of forming of
inclusive of educational environment. The necessity of study of publicly-humanitari-
an disciplines is confirmed within the limits of inclusive of educational environment.

Як навчальна дисципліна, політологія відбулася ще у 1857 р.,
коли в Колумбійському університеті (США) була створена кафедра
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історії і політичної науки. У 1872 р. у Франції була відкрита приват-
на школа політичної науки, яка готувала кадри для чиновницького
апарату. У наш час для розвитку політології у світовому масштабі зіг-
рав міжнародний симпозіум з питань політичної науки, проведений
в 1948 р. під егідою ЮНЕСКО. Саме тоді для узагальнення поняття
«політичної науки» був запропонований термін «політологія» і були
розроблені рекомендації по введенню викладання відповідної дис-
ципліни в межах системи вищої освіти країн — членів ООН [3, с. 77]. 

У зв’язку з тим, що політика стала окремим видом діяльності,
а політологія виокремилася у цілком самостійний науковий
напрям, постало актуальним введення такого поняття, як «суспіль-
но-політичні науки», «суспільно-політичні навчальні дисципліни».
За вимогами Державних стандартів вищої освіти, які впроваджені
Міністерством освіти і науки України, вищими навчальними заклада-
ми розробляються навчальні плани підготовки бакалаврів і магістрів
за спеціальністю «Політологія», в яких відображені відповідні на -
вчальні дисципліни(курси), за напрямом підготовки. Соціально-по -
літичні навчальні дисципліни — це цикл навчальних курсів, зміст
яких має міждисциплінарний, суміжний характер, а методика викла -
дання — спільні форми організації, методи, засоби навчання [3, с. 78].

Викладання суспільно-політичних дисциплін у навчальних за -
кладах де навчаються студенти з особливими освітніми потребами
має ряд особливостей. Зокрема, рівень знань про суспільство і світ
у таких студентів є дещо обмеженим, у зв’язку із специфікою навчаль-
ного процесу та освітніми можливостями, насамперед вітчизняних
загальноосвітніх навчальних закладів. У студентів з особливими
освітніми потребами, насамперед викликають труднощі із засвоєн-
ням понятійно-категоріального апарату політичної науки, адже такі
поняття як «політична партія», «влада», «політичний інститут», «полі -
тична система», «тоталітаризм» та ін. вимагають додаткових знань.
Тлумачення деяких навчальних тем, наприклад, «Європейські
інтеграційні процеси», «Політична культура суспільства», «Полі -
тичні еліти та лідерство» теж викликає у викладача докладання деяких
додаткових зусиль. Попри це, варто зауважити, що досвід співпраці
викладач — студент — студент з особливими освітніми по требами
та інші варіації подібних співпраць, показують позитивний резуль-
тат та підтверджують необхідність подальшого впровадження інк-
люзивного освітнього середовища. 

На сучасному етапі розвитку освіти студентів з особливими
освітніми потребами пріоритетного значення набуває створення
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інклюзивного освітнього середовища. У такому середовищі всі діти/
студенти навчаються разом у системі масової освіти за навчальними
програмами, що пристосовані до потреб таких людей. Необхідними
умовами формування інклюзивного освітнього середовища в за кла -
дах освіти є: визнання педагогом необхідності використання різно-
манітних навчальних підходів з урахуванням різних стилів навчан-
ня, темпераменту й особистості окремих студентів; адаптація
навчальних матеріалів для використання по-новому, підтримуючи
самостійний вибір дитини/студента у процесі навчання в аудиторії;
використання різних варіантів об’єднання дітей/студентів у групи;
налагодження співробітництва та підтримки серед студентської ауди-
торії; використання широкого спектру занять, практичних вправ
і матеріалів, що відповідають рівням розвитку студентів [2]. Мета
цього середовища — орієнтуватися на розвиток особистості та відпо-
відати запитам соціального оточення і сподіванням людини. Тому
супротивне твердження про те, що решта студентів отримують менш
якісну освіту в інклюзивному середовищі чи опиняються у менш
сприятливих соціальних умовах, важко назвати аргументованим [2].

Таким чином, однією з важливих умов для засвоєння знань з «По -
літології» як навчальної дисципліни, студентами з особливими освіт -
німи потребами є формування інклюзивного освітнього середовища.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ (В ІНВАЛІДНОМУ ВІЗКУ)

Мужичук Н.Р.,
студентка IV курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Луцького

інституту розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Бундак О.А., кандидат історичних наук, 

доцент Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
olenabundak@gmail.com

Анотація. У статті розкрито специфіку організації навчального про-
цесу для студентів в інвалідному візку. Наголошено на правилах спілку-
вання та створенні комфортного психологічного клімату для успішного
навчально-виховного процесу.

Annotation. The article explains the peculiarities of organization of education
for students in a wheelchair. It is emphasized on rules of communication and a well-
ordered psychological climate for successful teaching and educational processes.

Вагомою категорією студентів, яка отримує вищу освіту в Луць -
кому інституті розвитку людини Університету «Україна», є студен-
ти з інвалідністю. Серед різних категорій людей з інвалідністю
особливою є категорія людей з порушенням опорно-рухового апа-
рату. До цієї категорії відносяться люди, які повністю або частково
обмежені в руховій активності. В залежності від характеру захворю-
ваності і ступеня вираження дефекту, дану категорію людей умовно
поділяють на три групи. 

До першої групи відносять людей, які страждають залишкови-
ми явищами периферичних паралічів та парезів, ізольованими
дефектами руки та ноги, легкими проявами сколіозу (викривлен-
ням хребта) тощо. 

До другої групи відносять людей, які страждають різноманітними
ортопедичними захворюваннями, які викликані, в основному, почат-
ковим ураженням кістково-мускульної системи (при збереженні
рухових механізмів центральної нервової та периферичної нервової
системи), а також людей, які страждають важкими формами сколіозу.

До третьої групи відносять людей з наслідками поліомієліту та
церебральним паралічем, у яких порушення опорно-рухового апа-
рату пов’язані з патологією розвитку або підтвердженням рухових
механізмів ЦНС.

З огляду на все вище зазначене, особливої уваги в процесі на -
вчання потребують студенти в інвалідному візку. Насамперед кура-
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тору (відповідальному з навчального відділу, викладачеві), слід осо-
бисто переконатися в доступності аудиторії (місця), де заплановане
заняття. Якщо є потреба, слід сповістити студента на візку з мож-
ливими проблемами доступності, якщо такі можуть виникнути. 

В процесі спілкування слід пам’ятати, що очі співрозмовників по -
винні знаходитися на одному рівні; тобто на початку розмови потріб-
но сісти прямо перед людиною, яка знаходиться в інвалідному візку. 

Інвалідний візок — це недоторканий приватний простір. На
нього не можна обпертися, не слід підштовхувати та перекочувати
візок без згоди людини, яка в ньому знаходиться. 

Найбільш доцільно запропонувати допомогу при відкритті (за -
критті) дверей або наявності в приміщенні високих порогів. Перед
тим, як спробувати допомогти, слід запитати, чи потрібна якась
певна допомога. 

Якщо пропозиція про допомогу прийнята, необхідно запитати,
що потрібно робити і чітко дотримуючись інструкцій. Пересувати
коляску потрібно повільно, оскільки вона швидко набирає швид-
кість, і несподіваний поштовх може привести до втрати рівноваги.
Якщо людина погодилася, слід запитати, що потрібно робити, чітко
виконуючи вказівки. Пересовувати (рухати) візок слід повільно,
оскільки він швидко набирає швидкість, і неочікуваний поштовх
може привести до втрати рівноваги.

Слід пам’ятати, що фізичний недолік може суттєво впливати
на соціальну позицію студента та його ставлення до навколишнього
світу. Тому слід бути толерантним, максимально уважним та пода-
вати й сприймати інформацію у відповідному темпі та режимі. 

У студентів на інвалідному візку можуть спостерігатися і про-
блеми із мовою. Тому при спілкуванні з ними слід дотримуватися
певних правил:

— Насамперед не перебивати та не поправляти. Починати
говорити лише тоді, коли переконаєтеся, що співбесідник закінчив
свою думку.

— Не намагайтеся пришвидшити розмову. Слід бути готовими до
того, що дана розмова займе набагато більше часу. Якщо Ви по спі ша -
єте, краще домовитися про спілкування в інший, більш зручний час.

— Якщо Ви не зрозуміли суть висловленого, просто перепитайте.
— Якщо не вдалось зрозуміти суть висловленого, попросіть

вимовити все в більш повільному темпі, можливо по буквам.
— При виникненні проблеми в спілкуванні, можна запропону-

вати співбесіднику написати або надрукувати зміст висловлюваного.
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— Намагайтеся під час спілкування задавати питання, на які
можна дати коротку відповідь або відповідати кивком голови.

Проблеми з вимовою не є показником низького рівня інтелекту
людини, тому в основі спілкування мають бути встановлені повно-
цінні міжособистісні відносини та створено комфортний психоло-
гічний клімат для успішного навчально-виховного процесу.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я — 
НЕ ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Мулярчук Г.О.,
cт. викладач кафедри менеджменту та туризму 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. В статті досліджено проблеми вивчення іноземних мов
людьми з інвалідністю. Обґрунтовано шляхи вирішення цих проблем шля-
хом адаптації програмного матеріалу та пристосування навчальних
аудиторій до потреб таких людей. 

Annotation. The article deals with the problems of studying foreign lan-
guages by people with disabilities. The ways of solving these problems are sub-
stantiated by adapting the program material and adapting the classrooms to the
needs of such people.

На даний час у нашому суспільстві проходять великі зміни, по -
в’язані з переходом держави на новий історичний етап. Соціально-
економічні перетворення в суспільстві вносять якісно нові елемен-
ти в процес соціалізації, а саме активізується життєва позиція всіх
членів нашого суспільства, в тому числі і найбільш соціально враз-
ливих категорій населення. Однією з таких категорій є люди з об -
меженими фізичними можливостями. Для них основним завдан-
ням є життєве визначення, найважливішим моментом на шляху
якого стає планування свого майбутнього життя, а серйозною про-
блемою — здобуття вищої освіти. В сучасному світі освіта і профе-
сійна підготовка стають найбільш важливими факторами життєво-
го успіху. Навчання таких людей потребує організації спеціальної
підтримки даної категорії студентів, створення необхідної матері-
ально-технічної бази, учбово-методичного оснащення навчального
процесу, технічних засобів навчання.

Функціональні обмеження — це труднощі, які впливають на
здатність мозку отримувати, обробляти, аналізувати та зберігати ін -
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формацію. Ці обмеження можуть впливати на здатність студента
вчитися так само успішно як ті, що не мають подібних вад.

Розуміння того, які проблеми виникають у студентів з функціо-
нальними обмеженнями здоров’я може суттєво допомогти їм та під -
тримати у процесі навчання. З’ясування потреб студентів до початку на -
вчального курсу може стати запорукою успіху в майбутньому навчанні.

Інформація про наявні додаткові можливості (наприклад, до ступ
в аудиторію, де вивчається іноземна мова, на інвалідному візку, або
граматичні таблиці, надруковані великим шрифтом, тощо) спрос-
тить процес створення ділової атмосфери між викладачем і студен-
том з обмеженими фізичними можливостями.

Плакати, граматичні таблиці і діапозитиви можуть виявитись
недоступними для студентів з порушеннями зору і для деяких студен-
тів з дислексією. У цьому випадку, а також для студентів, які «читають
по губах», можуть допомогти заздалегідь роздані роздруківки плакатів
на папері звичайного формату. Це зробить інформацію доступнішою
і допоможе студентам при конспектуванні теоретичного матеріалу,
особливо при вивченні нових слів та понять іноземної мови.

Групові заняття, де студенти у відповідь на запитання виклада-
ча чи демонстрування візуального навчального матеріалу повинні
відреагувати, становлять певні труднощі для студентів з порушен-
нями зору, котрі можуть пропустити влучний момент для вислов-
лювання своєї думки, або для осіб, які страждають дислексією і не
можуть вчасно відреагувати. При постійній роботі в групі зі студен-
тами, які мають саме такі проблеми, мають бути встановлені певні
правила для забезпечення їх участі в загальній роботі. Наприклад,
роздатковий матеріал має бути виконаний великим шрифтом або
на кремовому папері (це добре для студентів з дислексією).

Умови навчання іноземній мові студентів з функціональними
обмеженнями здоров’я практично не відрізняються від більшості
загальноприйнятих умов навчання — їх потреби зовсім не «винят-
кові» і в своїй більшості співпадають із потребами звичайних сту-
дентів. Наприклад, їм також потрібно користуватись навчальними
аудиторіями, мати доступ до лексичного, граматичного та іншого ма -
теріалу, який презентує викладач, або який обговорюється на занят -
тях, тому аудиторії, навчальний матеріал і методи його викладання
повинні бути ретельно продумані і адаптовані для забезпечення
такого доступу. Будь-які фізичні обмеження впливають на процес
отримання, обробки та передачі інформації. Різні види обмежень
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мають різний вплив на такі види мовленнєвої діяльності як письмо,
орфографія, аудіювання, мовлення і т.д.

Занижені вимоги є шкідливими, а іноді принизливими для лю -
дини з обмеженими фізичними можливостями, тому що тоді вона
сприймає свою ваду не як особливість, а як каліцтво. Звичайно, про-
цес навчання є складним для кожної людини в силу її фізичних, фізіо-
логчних, психічних та психологічних особливостей. Але на вчання
людини з функціональними обмеженнями здоров’я не має ставати
особливим. Воно має бути звичайним. Завдання викладача полягає не
в винаході особливих підходів до людини з функціональними обме-
женнями здоров’я, а у винаході особливих підходів до її навчання. Чим
краще студент почувається в оточуючому середовищі, тим більше зу -
силь він прикладає для досягнення результатів, тим цікавішим є про -
цес навчання, тим вища його самооцінка. Кожен має пам’ятати, що
фізичні вади — це не недолік, це — особливість, а обмежені фізичні
можливості — це не обмеження можливостей для навчання, для само-
вдосконалення та для самореалізації. Сумісні зусилля викладача і сту-
дента завжди приносять свої плоди. Можливо, іноді не так швидко,
як хотілося б, але від того вони не менш важливі і не менш цінні. 
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Анотація. В даному дослідженні проведено аналіз стану інклюзивної
освіти в Україні та визначено ряд факторів, які перешкоджають її здійс -
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ненню і розвитку. Сформульовано комплекс взаємопов’язаних економічних
та організаційних важелів спрямованих на розвиток інклюзивної освіти.

Summary. This study analyzed the state of inclusive education in Ukraine
and identified a number of factors that hinder its implementation and develop-
ment.Formulated a set of interrelated economic and organizational instruments
aimed at the development of inclusive education.

Кількість осіб з особливими потребами постійно зростає як
в усьому світі, так і в Україні. Приблизно 650 млн. людей у світі ма -
ють обмежені можливості, з них майже 470 млн. осіб працездатно-
го віку[1]. За інформацією Державної служби статистики України
станом на 2017 рік кількість осіб з інвалідністю в Україні становить
2 603 319, з них I групи — 240 591, II групи — 900 478, III групи —
1 306 151, крім цього діти з інвалідністю до 18 років становлять
156 099 осіб [2]. Основними причинами низького рівня трудової зай -
нятості інвалідів в Україні є соціально-економічні умови, високий
рівень безробіття серед здорових громадян, відсутність фінансово-
го забезпечення заходів щодо створення робочих місць для працев-
лаштування інвалідів, недосконалість законодавчої бази.Рівень
трудової активності людей з обмеженими можливостями залиша-
ється низьким через невідповідність професійної підготовки інва-
лідів, попиту територіального ринку праці, незадовільний профе-
сійно-кваліфікаційний рівень, низьку конкурентоспроможність їх
робочої сили. Низький рівень зайнятості серед молодих громадян
з функціональними обмеженнями багато в чому зумовлений обме-
женістю доступу до набуття освіти.

Вирішення проблем забезпеченнянормального розвитку і осві-
ти даної категорії вимагає внесенні змін до законів України «Про
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про позашкільну освіту» щодо основних принципів, гарантій та
стан дартів освіти дітей з особливими потребами, виходячи з положень
Конвенції ООН про права інвалідів, Конвенції ООН про права ди -
тини, Резолюції № 48/96 Генеральної Асамблеї ООН «Стандартні пра-
вила забезпечення рівних можливостей для інвалідів» [3]. Одночасно
слід синхронізувати з вимогами вказаних актів міжнародного права
положення законів України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» та «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

Інклюзивна освіта — перший крок до визнання ціннісної зна -
чимості і поваги до особистості кожної дитини, прийняття її інди-
відуальності й неповторності, забезпечення її подальшого повно-
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цінного та гідного життя в суспільстві. Потрібно створити необхід-
ні умови для повноцінного навчання молоді з особливими навчаль-
ними потребами у навчальних закладах, включаючи підготовку
педагогічних працівників, надання індивідуальної підтримки в ході
здобуття освіти з урахуванням потреб молоді, нозології захворю-
вання, отриманні та обробці інформації для засвоєння навчальної
програми, забезпечити їм державну підтримку. Важливим є форму-
вання позитивної громадської думки щодо інклюзивної освіти
шляхом залучення до цієї справи засобів масової інформації, орга-
нізації ін формаційних кампаній, які б сприяли виконанню законів,
спрямованих на здобуття освіти молоді з інвалідністю. Відсутність
належного фінансування освіти в цілому та інклюзивної зокрема є
суттєвою перешкодою на шляху її розвитку, тому необхідними є
збільшення фінансування розвитку матеріальної бази освітніх
закладів з метою перетворення їх у доступне середовище навчання.
Практика свідчить, що відсутність в Україні умов для пересування
в громадському транспорті, переміщення між містами, в’їзду
й виїзду в житлові будівлі та навчальні заклади інвалідних колясок,
брак спеціальних програм навчання, спеціального допоміжного
навчального обладнання перешкоджають реалізації особами з інва-
лідністю конституційного права на отримання освіти.

На мою думку, позиція та ініціатива регіональних органів влади
істотно впливає на стан розвитку інклюзивної освіти. Саме на рівні ре -
гіонів може вирішуватися чимало питань, пов’язаних з піднесенням
осві ти, стимулюванням соціально-економічних процесів. Тому на ре -
гіо нальному рівні доцільно провести широку просвітницьку кампанію,
яка б дозволила інформувати суспільство про необхідність і важливість
інклюзії; проводити спеціальну роботу для формування в су спільстві
толерантності повідношенню до молоді з особливими потребами.
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В КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ ТА УКРАЇНІ

Наконечна Л.М.,
аспірантка Інституту спеціальної педагогіки та психології 

імені М.Ярмаченка НАПН України
al-col@ukr.net

Анотація. У тезах представлено порівняльний аналіз інклюзивного
навчання дітей з особливими освітніми потребами в країнах Північної
Америки та Україні, що дає змогу оптимально транслювати найкращі
взірці педагогічних стратегій передових країн світу в освітні реалії нашої
країни. Багатогранність поглядів з компаративних позицій слугує чіткій
меті — виявити спільне та специфічне в різних педагогічних аспектах
інклюзивного навчання окремих країн світу. Нині в Україні спостеріга-
ється певний динамічний поступ поширення інклюзії. Саме це актуалізує
необхідність вивчення та використання досвіду інших країн з урахуванням
специфіки вітчизняних реалій. 

Ключові слова: інклюзія, інклюзивне навчання, компаративний ана -
ліз, концептуальні підходи, педагогічна парадигма інклюзивного навчання.

Annotation. The article presents a comparative analysis of the conceptual
principles of inclusive education in the countries of North America and Ukraine.
Comparative analysis of inclusive education of children with special educational
needs allows to optimally broadcast the best models of pedagogical strategies of
advanced countries into the educational realities of Ukraine. Diverse views on
comparative position serves as a clear aim — to identify common and specific
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teaching in various aspects of inclusive education of individual countries. No wa -
days, in Ukraine, there is a certain dynamic progression of inclusive distribution.
It is this that actualizes the need to study and use the experience of other count -
ries, taking into account the specifics of domestic realities. 

Keywords: inclusion, inclusive education, comparative analysis, conceptual
approaches, pedagogical paradigm of inclusive education.

Порівняльний аналіз інклюзивного навчання дітей з особливи-
ми освітніми потребами в країнах Північної Америки та Україні дає
змогу оптимально транслювати найкращі взірці педагогічних стра-
тегій передових країн світу в освітні реалії нашої країни. Нами ана-
лізувалися методологічні, суб’єктні та технологічні аспекти, специ-
фічні показники яких порівнювались як значимі для розвитку
практики інклюзивного навчання в Україні.

На тлі побутування низки концепцій інклюзивного навчання
в світовому освітньому просторі виокремлюються різні підходи
в методологічній базі (зокрема, системний, аксіологічний, команд -
ний, кондуктивний, середовищний, індивідуальний). Порівню ю чи
сутнісне розуміння цих підходів в північноамериканській та укра-
їнській системах освіти, варто відзначити одностайність поглядів
в загальних позиціях. Втім, в західній педагогіці спостерігається
комплексність потрактування системності, змістовий взаємозв’я зок
на рівні всіх ланок (інклюзивний освітній заклад (дитячий садок,
школа) — інклюзивний професійний освітній заклад (коледж, інс -
титут, університет) — інклюзивне суспільство). 

Вихідні позиції аксіологічного підходу в інклюзивній освіті за га -
лом збігаються і в північноамериканській, і в українській педагогіці. Це
підтверджується спільністю загальних ідей, зокрема у розумінні цін -
ностей (як головної умови у становленні інклюзивної освітньої прак-
тики) та безумовного прийняття кожної дитини в ін клюзивну освітню
систему. Втім спостерігаються і певні відмінності, зокрема в усвідом-
ленні позиції дитини з ООП як суб’єкта і об’єкта в цій системі. Так,
західна інклюзивна освітня система повною мі рою правоунормована,
натомість в Україні спостерігається поступове подолання філантропіч -
них рудиментів через розширення і удосконалення нормативно-пра-
вового поля згідно з основоположними міжнародними документами.

Реалізація командного підходу в північноамериканській освітній
системі відбувається на рівні двох значимих підсистем (фахівець —
фахівець, фахівець — дитина — сім’я дитини з ООП). Натомість в Ук -
раїні традиційно превалює акцент на взаємодії спеціалістів з дити-
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ною та її родиною. Функціональне значення і значущість системи
спеціаліст — спеціаліст допоки залишається певною мірою розми-
тим, оскільки на теоретичному рівні інтерпретаційна база команд-
ного підходу лише починає окреслюватися (хоча поступ науково-
теоретичних напрацювань в цьому напрямку вже відчутний).

В північноамериканській та українській педагогічних системах
кондуктивний підхід передбачає та враховує вплив родини дитини
з ООП на міру його залучення в освітнє середовище. В українській
педагогіці, на загал, впливи родини розглядаються більш узагальнено,
особливо в контексті інклюзивного навчання (на рівні «не обхід -
ності залучення родини дитини з ООП до навчального процесу»).

Усвідомлення позицій індивідуального підходу в якості наріж-
ного каменю інклюзивної освітньої системи в обох педагогічних
наукових спільнотах загалом збігається. Втім, в Північноамери кансь -
кій практиці спостерігається суттєво виражена індивідуалізація
процесу навчання та підтримки дитини з ООП, чітка алгоритміза-
ція педагогічних заходів для розроблення. В Україні деталізація по зи -
цій індивідуального підходу поступово опрацьовується як на теоре-
тичному, так і на дидактико-практичному рівнях, конкретизуючись
на інструментальному рівні.

Погляди західних і українських науковців і практиків-освітян
стосовно позицій середовищного підходу загалом одностайні. Втім
в українській освітній системі поки спостерігається дещо звужене
бачення впливу середовища (переважно на міркрорівні класу/
групи). Окрім цього практично не реалізується чіткий план впливу
освітнього середовища на різні аспекти навчально-виховної діяль-
ності дитини з ООП.

Всі згадані вище відмінності щонайперше пояснюються знач-
ним часовим розривом в запровадженні інклюзії в нашій країні та
країнах Північної Америки. Не менш суттєвим є і соціокультурний
контекст, в якому відбувається трансформація освітньої системи.

Однак, аби розвивати інклюзивне навчання, оптимізувати його
функціонування, а також раціонально транслювати зарубіжний
досвід в реалії української освітньої системи,варто враховувати, що
інклюзивна освіта є найперспективнішим напрямом розбудови
української освітньої системи. 
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Анотація. У статті охарактеризовано складові частини організації
комплексного супроводу студентів з інвалідністю в інституті, який вклю -
чає в себе: організаційно-педагогічний, психолого-педагогічний, медично-
оздоровчий, соціальний та технічний супроводи.

Annotation. The article describes the parts of organization of comprehensive
support of students with disabilities in the institute. It includes organizational and
pedagogical, psychological and pedagogical, medical and health-improvement,
social and technical supports.

Здійснення комплексного супроводу освітнього процесу інва-
лідів в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна»
здійснюється відповідно до рекомендацій служби медико-соціаль-
ної експертизи та пов’язаний із структурою освітнього процесу. 

У структурі інституту створений Центр соціальної інклюзії,
основна мета якого — організація і розвиток процесу інклюзивної
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освіти для студентів-інвалідів в інституті. Основними завданнями
Центру є: створення бази матеріально-технічного забезпечення для
реалізації інклюзивної освіти; науково-методичне забезпечення
умов для формування і розвитку інклюзивної освіти; вивчення,
адаптація та впровадження практико-орієнтованих технологій пси-
холого-педагогічного супроводу всіх суб’єктів інклюзивної освіти;
розробка та впровадження індивідуальних навчальних планів для
учнів студентів-інвалідів, підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів і фахівців, що реалізують інклюзивну практику; проектуван-
ня і розробка технологій моніторингу розвитку інклюзивних про-
цесів; вивчення, узагальнення, поширення та впровадження досві-
ду інклюзивної освіти в регіоні і встановлення робочих контактів,
обмін інформацією з різними структурами, що працюють з пробле-
ми навчання студентів-інвалідів; організація, проведення та участь
у науково-методичних галузевих наукових конференціях, школах,
семінарах, виставках; а також публікація результатів досліджень
і роботи Центру в різного роду виданнях і розміщення на сайті
інституту; проведення конкурсів, заходів, що сприяють популяри-
зації і розвитку інклюзивної освіти.

З метою забезпечення спеціальних умов отримання освіти сту-
дентами-інвалідами ведеться спеціалізований облік. Основу обліку
складають загальні відомості про студентів з інвалідністю: прізвище,
ім’я, по батькові, дані про сім’ю, відомості про групу інвалідності,
рекомендації за результатами психолого-медико-педагогічного об -
стеження (або медико-соціальної експертизи). При зборі даних по -
винна бути отримана згода того, хто навчається, на обробку його
персональних даних. Дані відомості зберігаються у відділі кадрів,
у фахівця з навчально-методичної роботи зі студентами-інвалідами
та центрі інклюзивної освіти.

В інституті такій категорії студентів передбачено комплексний
супровід, що включає в себе: 

— Організаційно-педагогічний супровід, який включає в себе:
контроль за відвідуваністю занять; допомога в організації самостій-
ної роботи в разі захворювання; організацію індивідуальних кон-
сультацій для тих дітей, які хворіють (відсутні) тривалий проміжок
часу; сприяння в проходженні проміжних атестацій, складання
заліків, ліквідації академічних заборгованостей; корекцію взаємодії
того, хто навчається і викладача в навчальному процесі; консульту-
вання викладачів і співробітників по психофізичних особливостях
того, хто навчається, корекцію важких ситуацій та іншу діяльність.
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— Психолого-педагогічний супровід здійснюється для студен-
тів, які мають проблеми в навчанні, спілкуванні і соціальній адап-
тації. Він включає в себе: вивчення, розвиток і корекцію особис-
тості того, хто навчається, її професійне становлення за допомогою
психодіагностичних процедур, психопрофілактики та корекції осо-
бистісних спотворень. Психолого-педагогічний супровід здійсню-
ється центром інклюзивної освіти, відділом навчально-виховної
роботи та кураторами груп.

— Медично-оздоровчий супровід включає в себе: діагностику фі -
зичного стану студентів, збереження здоров’я, розвиток адаптаційно-
го потенціалу, пристосовності до навчання. Медично-оздоровчий
супровід здійснюється центром інклюзивної освіти та медпунктом.

— Соціальний супровід включає в себе соціальну підтримку
студентів з інвалідністю: сприяння у вирішенні побутових проблем,
соціальних виплат. Соціальний супровід здійснюється навчально-
методичним управлінням, центром інклюзивної освіти, адміністра-
тивно-господарською частиною, студентським містечком.

— Технічний супровід забезпечує: допоміжні технічні засоби на -
вчання (наприклад, спеціалізовані робочі столи, опори для сидіння
і зміни положення тіла, мікрофони, диктофони і т.д.); доступність
приміщень (містки, пандуси, спуски, зорове середовище і так далі);
індивідуальне консультування по обладнанню робочих місць і житла.

Отже, ми можемо зробити висновок, що в Луцькому інституті
розвитку людини Університету «Україна» максимально комфортно
організований комплексний супровід студентів з інвалідністю для
повноцінного отримання та засвоєння навчального матеріалу.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ
В ЗДОБУТТІ ОСВІТИ ЛЮДЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ничипоренко І.В.,
студент групи ЗФН41/15 спеціальності «Фінанси і кредит» Інституту

економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Нестеренко С.С., к.е.н., директор 

Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»

Анотація. Однією з найбільш актуальних проблем суспільства є соціаль-
на інклюзія в здобутті освіти людьми з інвалідністю. Соціальна інклюзія
в освіті — це двосторонній процес. Метою цього процесу є не лише мож-
ливість здобуття соціального досвіду в процесі розвитку в межах вікової
норми та самореалізації людьми з інвалідністю. Також, це повне «вклю-
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чення» суспільства в освітню систему, яка зазнає змін, «підлаштовуючись»
до потреб людей з інвалідністю.

Annotation. One of the most urgent problems of the society is the social
inclusion in the education of people with disabilities. Social inclusion in educati-
on is a two-way process. The purpose of this process is no tonly the possibility of
obtaining social experience in the process of development with in the age standard
and self-realization of people with disabilities. It is also a complete «inclusion» of
society in to an educational system that under goes change, «tailoring» to the
needs of people with disabilities.

Глобалізаційні процеси, які відбуваються в сучасному світі ство -
рюють необхідність у зміні ставлення суспільства до людей з інвалід -
ністю, які ще недавно були соціально ізольовані, зокрема, у інклюзії
в їх розвитку та самореалізації в системі освіти. Тобто, у включенні
людей з інвалідністю у суспільне життя.

Метою є дослідження процесу соціальної інклюзії в здобутті осві-
ти людьми з інвалідністю, який становить соціально-педагогічну сут -
ність. Саме інклюзія в освіті є найефективнішою та сучасною фор-
мою соціалізації людей з інвалідністю.

Ст. 53 Конституції України проголошує, що кожен має право
на освіту [1].

Тому, люди з інвалідністю, не зважаючи на свої вади зі здоров’ям,
можуть реалізовувати своє право на освіту на рівні з іншими громадя-
нами. Проте, ставлення суспільства до такої категорії людей є не од но -
значним та критичним, особливо в праві на здобуття людьми з інвалід -
ністю освіти в одному колективі з людьми без обмежених можливостей. 

На сьогоднішній день, гостро постає проблема відсутності про-
ходження професійної підготовки фахівців, які проводять соціаль-
но-педагогічну роботу в умовах інклюзії в здобутті освіти людьми
з інвалідністю. З цього випливає, що, якщо в навчальній групі поряд
з особами без обмежених можливостей навчається людина з інвалід-
ністю, то і методика викладання є загальною, без внесення змін для
можливості сприйняттятакої інформації людиною з інвалідністю.

Також, в Україні відсутні належні умови для реалізації права на
освіту людьми з інвалідністю. А саме, пристосування навчальних
закладів, тобто створення доступних ліфтів, пандусів тощо, для пере-
сування такої категорії осіб. З метою, щоб люди з інвалідністю почу-
вали себе на рівні з іншими громадянами в соціальному середовищі.

Отже, можна зробити висновок, що соціальна інклюзія в здо-
бутті освіти людьми з інвалідністю — це особливий процес, який
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потребує змін не лише в педагогічній системі, а й в усіх ланках осві-
ти та на всіх рівнях суспільства. Перш за все, слід змінити ставлення
суспільства до інклюзії в освіті людей з інвалідністю. Також, ввести
обов’язковим проходження фахових курсів педагогічними праців-
никами з вивчення методик викладання в соціальному середовищі,
де здобувають освіту люди з інвалідністю.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
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Анотація. Розкрито особливості та проблеми інклюзивної моделі
навчання та шляхи їх вирішення. Описано концепцію «нормалізації», форми
навчання інклюзивної освіти. Розглядається питання характеристики сис-
теми інклюзивного навчання. Висвітлено основні аспекти діяльності педа-
гога в інклюзивному освітньому закладі.

Annotation. The features and problems of inclusive education and ways of
their solution. The concept of «normalization», forms of inclusive education trai-
ning is described. The question of the characteristics of the system of inclusive
education is considered. The main aspects of the activity of the teacher in the
inclusive educational institution are highlighted. 

Інклюзія в суспільстві людини з особливими освітніми потре-
бами та обмеженою працездатністю сьогодні означає процес та ре -
зультат надання їй прав і реальних можливостей приймати участь
у всіх видах і формах соціального життя нарівні та разом з іншими
членами суспільства в умовах. 

Інклюзія грунтується на концепції «нормалізації», в основу якої
покладена ідея про те, що життя і побут людей з обмеженими мож-
ливостями повинні бути наближеними до умов і стилю життя сус-
пільства, в якому вони живуть:

1. Дитина з особливими освітніми потребами має точно такі
самі загальні для всіх людей потреби.
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2. Дитина з психофізичними порушеннями повинна вести жит -
тя, яке в максимальному вираженні наближене до нормального

3. Кращим місцем для дитини є її рідний дім, і обов’язок міс-
цевої влади — сприяти тому, щоб діти з особливими потребами
виховувалися у своїх сім’ях.

4. Вчитися можуть усі діти.
Отже, поняття «інклюзивної освіти» являє собою таку форму

навчання, при якій учні (діти) з особливими потребами:
а) відвідують ті ж школи (ДНЗ), що і їх брати, сестри і сусіди;
б) перебувають у класах разом з дітьми одного з ними віку;
в) мають індивідуальні, відповідно до їх можливостей, навчаль-

ні цілі;
г) забезпечуються необхідною підтримкою.
Ставлення суспільства до людей з обмеженими можливостями

виражалося у формі поводження з ними. Ці уявлення розрізняють-
ся у поглядах сучасних людей визначеними описами моделей:

1. Модель «Хвора людина». Відповідно до цієї моделі, особи з об -
меженими можливостями розглядалися як об’єкт лікування. 

2. Модель «Неповноцінність». Людина з відхиленнями у розвит-
ку відповідно до цієї моделі розглядається як неповноцінна істота,
що наближається за своїм рівнем до тварини чи рослини. 

3. Модель «Загроза суспільству». Існувало уявлення, що деякі ка -
тегорії осіб з відхиленнями у розвитку становлять загрозу суспіль-
ству (розумово відсталі, глухі, особи з психічними відхиленнями). 

4. Модель «Об’єкт жалості». Ця модель створює руйнівний вплив
на розвиток особистості людини, на її прагнення до самореалізації. 

5. Модель «Об’єкт обтяжливої благодійності». Складні еконо-
мічні умови в ряді країн світу не дозволяють дотримуватися незмін-
но сприятливої економічної політики щодо осіб з обмеженими
можливостями. 

6. Модель «Розвиток». Ця модель передбачає наявність у осіб
з обмеженими можливостями здібностей до утворення і розвитку. 

Отже, до основних складових інклюзії в Україні належать: 
— організація умов життя і діяльності для осіб з обмеженими

можливостями здоров’я; 
— створення адаптивної програми та наявність методичної

бази як невід’ємного аспекту в даному напрямку;
— підготовка, консультація кадрів;
— розуміння батьківською громадськістю даної проблеми; 
— закордонні стажування та контакти.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ

Островська Н.О.,
к.пед.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»
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Анотація. У тезах надано визначення понять «соціально-педагогічна
діяльність», «громада», «територіальна громада», а також визначено ос -
новні суб’єкти соціально-педагогічної діяльності територіальної громади
з дітьми та молоддю з інвалідністю.

Annotation. In theses provided definitions of the concepts of «socio-peda-
gogical activity», «community», «local community», and defined the basic subjects
in socio-pedagogical activity of local community with disabled kids and youth.

Однією з проблем сучасного світового співтовариства є ство-
рення середовища, в якому всі його громадяни, не зважаючи на їх від -
мінності, зможуть реалізувати всій потенціал та досягти стану повного
соціального, психологічного, духовного та професійного благопо-
луччя. Особливо це стосується категорії дітей та молоді з інвалід-
ністю, оскільки в умовах економічної нестабільності, кризового стану
майже всіх складових гуманітарної сфери вони виявилися найбільш
незахищеною категорією населення. І, відповідно, соціально-педа-
гогічна робота з цією категорією потребує подальшої організації
з урахуванням усіх специфічних особливостей дітей та молоді з ін -
валідністю та співпраці з ними. 

Одним з найбільш потужних суб’єктів соціально-педагогічної
роботи з особами з інвалідністю, а особливо з дітьми та молоддю,
є територіальна громада.

Наукове дослідження сутності та особливостей соціально-педа-
гогічної діяльності територіальної громади з дітьми та молоддю з ін -
валідністю повинно ґрунтуватися на чіткому розумінні, по-перше,
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поняття «соціально-педагогічна діяльність», а по-друге, поняття «гро-
мада» («територіальна громада»).

На думку таких вчених, як Л. Аксенова, Т. Алєксєєнко, М. Гу рья -
нова, В. Поліщук, В. Сластьонін, С. Харченко, сутність соціально-
педагогічної діяльності полягає в тому, що одним із пріоритетних
завдань для держави ХХІ століття є створення умов для ефективної
соціалізації особистості: гуманізація соціального середовища,
оптимізація взаємин особистості й соціуму, підтримка, розвиток
і реабілітація індивідуальної та соціальної суб’єктності.

За основне визначення терміну «соціально-педагогічна діяль-
ність» ми беремо формулювання О. Безпалько, яка вважає, що «…со -
ціально-педагогічною можна вважати діяльність, спрямовану на
створення сприятливих умов соціалізації, всебічного розвитку осо-
бистості, задоволення її соціокультурних потреб чи відновлення со -
ціально схвалених способів життєдіяльності людини… Результатом
соціально-педагогічної діяльності є формування в особистості пев-
ного рівня соціальних якостей, самосвідомості, самовизначення та
самоствердження як складових суспільного буття, відповідно до її
можливостей та особливостей соціального середовища» [2, с. 25–26].

Розвиток та становлення особистості в суспільстві відбувається
за умови її активної участі в діяльності різних соціальних інститутів
та спільнот, зокрема такому соціальному утворенні як громада.

Термін «громада» є доволі багатоаспектним поняттям. Пред став -
ники таких наук як соціологія, психологія, історія, соціальна педаго-
гіка (соціальна робота) дають своє тлумачення цього явища, не узго -
джуючи між собою його сутність, характеристики, ознаки тощо.

Термін «громада» походить із соціологічного тезаурусу, де її пе ре -
важно розглядають як спільноту — об’єднання людей з метою соціаль -
ної взаємодії. Аналізуючи сутність територіальної громади як основи
місцевого самоврядування, О. безпалько зазначає, що «те риторіальна
громада — це складна «кумулятивна» форма суспільної організації,
сукупність людей, асоційованих на публічних засадах у межах певної
території та об’єднаних різноплановими ознаками системного харак-
теру (демографічний, територіальний, правовий, політичний, еко-
номічний, професійний, мовний, релігійний то що)» [1, с. 57].

Ми виходимо з того, що соціально-педагогічна діяльність терито-
ріальної громади з дітьми та молоддю з інвалідністю — це мезорівень
соціально-педагогічної діяльності, що спрямована на формування
в дітей та молоді з інвалідністю соціальної, освітньої та психологічної
адаптації, соціалізації, а також навичок соціальної активності як
повноправного громадянина своєї країни.
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Процес соціально-педагогічної діяльності територіальної гро-
мади з дітьми та молоддю з інвалідністю реалізується через систему
певних соціальних інститутів. 

У соціологічній науці під «соціальним інститутом» розуміють
організовану систему зв’язків і соціальних норм, що об’єднує зна-
чимі суспільні цінності та процедури, які задовольняють основні
потреби суспільства. У цьому визначенні: 

— суспільні цінності — ідеї і цілі, що ставлять люди для за до -
волення своїх потреб; 

— суспільні процедури — стандартизовані зразки поведінки в гру -
пових процесах; 

— система соціальних зв’язків — сплетіння ролей і соціальних
статусів, із допомогою яких поведінка людей реалізується й утри-
мується в певних рамках [3, с. 162].

Отже, у територіальній громаді процес соціально-педагогічної
діяльності з дітьми та молоддю з інвалідністю здійснюється через
такі соціальні інститути, як: сім’я, заклади освітньої сфери, закла-
ди та організації соціально-педагогічного спрямування та неурядо-
ві організації, які є основними суб’єктами цього процесу.
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Анотація. Найважливішим для сучасного вчителя є постійний роз-
виток та формування власних якостей через реалізацію професійно-педа-
гогічних комунікацій, а як фундаментальне підгрунття в інклюзивному
освітньому просторі — становлення комунікативних зв’язків з особливи-
ми учнями. Професійно-педагогічна комунікація — система безпосередніх
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чи опосередкованих зв’язків, взаємодій педагога, що реалізуються за допо-
могою вербальних і невербальних засобів, засобів комп’ютерної комуніка-
ції з метою взаємообміну інформацією, моделювання й управління проце-
сом комунікації, регулювання педагогічних відносин.

Annotation. The most important for modern teachers is continuous develop-
ment and formation of its own qualities through the implementation of professio-
nal and pedagogical communication, and the like were kept. Professional and
pedagogical communication is a system of direct or indirect relationships, inte-
ractions of the teacher, realized by means of verbal and non-verbal, means of
computer communication for the purpose of information exchange, modeling,
and management communication, management of pedagogical relations.

Найважливішим для сучасного вчителя є постійний розвиток
та формування власних якостей через реалізацію професійно-педа-
гогічних комунікацій, а як фундаментальне підгрунття в інклюзив-
ному освітньому просторі — становлення комунікативних зв’язків
з особливими учнями.

Професійно-педагогічна комунікація — система безпосередніх чи
опосередкованих зв’язків, взаємодій педагога, що реалізуються за до -
помогою вербальних і невербальних засобів, засобів комп’ютерної ко -
мунікації з метою взаємообміну інформацією, моделювання й управ -
ління процесом комунікації, регулювання педагогічних відносин.

Вчитель працюючи в інклюзивній освіті є носієм активного, ді -
яльного, творчого підходів, які показують його комунікативно осві-
ченою особистістю, здатною розробляти нові програми у залежності
від захворювання дитини та співпрацювати з асистентом, врахову-
вати досягнення як класу в цілому, так і особливого учня. планува-
ти й організовувати власну комунікативну діяльність, використову-
вати досвід колег під час проходження підвищення кваліфікації,
сприймати, аналізувати, оцінювати інформаційний, емоційний,
інтелектуальний та психофізіологічний стани особливої дитини,
яка увесь час також намагається не відставати від однокласників. 

Завдання вчителя працюючого у інклюзивному освітньому прос -
торі повністю виключити:

— агресію в класі по відношенню до особливого учня;
— ігнорування зі свого боку під час пояснення матеріалу;
— знущання окремих учнів на перервах.
На нашу думку, становлення комунікативних зв’язків вчителя

з особливим учнем передбачає не тільки соціалізацію, але допомо-
гу та розуміння в навчальному процесі. Слід також враховувати, що
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лише практична робота в інклюзивному освітньому просторі на -
дасть нам фахівців високого рівня, які не будуть жаліти та жалітися,
а створять належні умови для отримання повної загальної середньої
освіти у співпраці з батьками та вузькими спеціалістами (психолог,
дефектолог, сурдоперекладач та інші).

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ 
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ’Я

Пещанська К.А.,
студентка 4 курсу, групи ЗМК41/15, спеціальності «Маркетинг»

Нестеренко С.С.,
к.е.н. директор Інституту економіки та менеджменту 

Університету «Україна»
SvetlanaNesterenko@ukr.net

Анотація. В Україні існує комплекс проблем,пов’язаних з інтеграцією
дітей зособливими потребами в суспільство.Ставлення суспільства до
особливої дитини це певна міра його цивілізації. Наступним компонентом
соціальної роботи з цією категорією дітей є формування індивідуальності.

Аnnotation. In Ukraine there is a complex of problems connected with the
integration of children with disabilities into society.Attitude of society to an ab -
normal child is a certain measure of his civilization. The following component of
social work with this category of children is the formation of individuality.

В нашій країні, як і в усьому світі, спостерігається тенденція зрос-
тання кількості дітей з функціональними обмеженнями здоров’я. В Ук -
раїні частота дитячої інвалідності за останнє десятиліття збільшилася
в два рази. Освоєння дітьми-інвалідами соціального до свіду, включен-
ня їх в існуючу систему суспільних відносин вимагає від суспільства
певних додаткових заходів,засобів і зусиль (це можуть бути спеціальні
програми, спеціальні центри з реабілітації, спеціальні навчальні закла-
ди тощо), але розробка цих заходів повинна ґрунтуватися на знанні
закономірностей, задач, сутності процесу соціальної реабілітації.

Засвоєння дітьми-інвалідами соціального досвіду, включення їх
в існуючу систему суспільних відносин потребує від суспільства пев -
них додаткових заходів, засобів та зусиль (це можуть бути спеціальні
програми, центри із реабілітації, навчальні заклади тощо). Розроб -
ка цих заходів повинна базуватися на знанні закономірностей, зав-
дань, сутності процесу соціалізації. Соціальна реабілітація дитини
інваліда це комплекс заходів, спрямованих на відтворення поруше-
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них чи втрачених дитиною суспільних зв’язків та відносин. Метою
соціальної реабілітації є відновлення соціального статусу дитини,
забезпечення соціальної адаптації у суспільстві, досягнення певної
соціальної незалежності.

Перший етап соціальної реабілітації дитини з обмеженими мож -
ливостями допомогти батькам змінити своє життя так, щоб зберег-
ти активність дитині у соціумі. Для цього потрібно у пологових
будинках створити комісії, групи фахівців, котрі вирішуватимуть
надзвичайну ситуацію: народження дитини з патологією. Завдан -
ням цієї комісії є первинна психотерапевтична і просвітницька
робота з матір’ю,членами родини (особливо з батьком) і перші по -
ради-рекомендації — до кого звернутися.

Другий етап входження у життя сім’ї дитини інваліда. На жаль,
далеко не кожний батько сприймає дитину інваліда. Багато хто
з батьків зостався б у сім’ях або став би краще ставитися до своєї
хворої дитини і до життя, якщо б мали можливість спілкуватися,
бачитися з іншими сім’ями, іншими батьками, щоб усвідомити, що
хворої дитини не треба соромитися, що їй потрібна любов батька.
Дітям з обмеженими можливостями потрібні здорові діти для швид -
кої соціальної адаптації, підтримки та спілкування, а здоровим
дітям хворі, щоб у них виховувалося живе співчуття.

Третій етап соціальної реабілітації — інтегроване виховання ді -
тей, що передбачає не тільки навчання в інтегрованих класах. Прак -
тичний досвід такого навчання вже є у багатьох школах поза нашою
країною [1, с. 48–56].

Виходячи з вище зазначеного, ми дійшли висновку, що в Ук раї -
ні існує комплекс проблем пов’язаних з інтеграцією дітей-інвалідів
в суспільство. Ставлення суспільства до аномальної дитини є певним
мірилом його цивілізованості. Донедавна питання дитячої анома-
лії, інвалідності у нас замовчувалося. Інвалідів намагалися ізолювати
від суспільства в спеціальних закладах. Дитина-інвалід та її близьке
оточення опинялися сам на сам зі своєю бідою.

Неможливо виховати здатність співчувати в умовах, коли здо-
рові діти практично ізольовані від хворих однолітків. Перебуваючи
в умовах інтернатного закладу або на вихованні в сім’ї, діти-інвалі-
ди та їхні сім’ї деякою мірою ізольовані від суспільства і позбавлені
можливості вести повноцінний спосіб життя у відкритому середо-
вищі, яке аж ніяк не відповідає їхнім особливим потребам.

Повинні бути постійно діючі психологічні консультації з широ-
ким доступом батьків до інформації про методи і шляхи розвитку
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дитини. Для того, щоб скористатися інформацією, батьки повинні
навчитися визначати, що краще для дитини, як поєднувати роботу
і догляд за дитиною. Батьки мають усвідомити, що сьогодні не можна
бути пасивними, якщо їхня дитина хвора, адже саме вони повинні
обрати той напрям, який дасть найкращі результати.

Провідним компонентом соціальної роботи з даною категорі-
єю дітей є формування індивідуальності, її соціалізація з урахуван-
ням потенційних можливостей і потреб кожної дитини. Побудова
взаємозв’язків дитини з мікро і макросередовищем, розвиток її збе-
режених психофізичних можливостей здійснюється шляхом розши-
рення сфери спілкування, організації дозвілля, творчої та ігрової ді -
яльності, допомоги у самообслуговуванні і пересуванні, забезпеченні
ліками і продуктами харчування, організації дозвілля і оздоровлення.
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CУТНICТЬ I ЗAВДAННЯ OЦIНЮВAННЯ 
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Анотація. В iнклюзивнoму нaвчaннi кoнтpoль, пepeвipкa й oцiнкa pe -
зультaтiв нaвчaння є нeвiд’ємними eлeмeнтами. Бeз них нeмoжливa пoв нo -
цiннa взaємoдiя мiж учитeлeм i учнeм. Якщo кoнтpoль i пepeвipкa пoбудo-
вaнi пpaвильнo, тo вoни дoпoмoжуть вчитeлю poзв’язaти бaгaтo зaвдaннь.
Вчитeль викopиcтoвує тaкi функцiї кoнтpoлю: дiaгнocтичнoї, нaвчaльнoї,
дiaгнocтикo-кopигуючoї, cтимулючo-мoтивaцiйнoї, poзвивaльнo-вихoвнoї.
Oцiнкa виpaжaєтьcя в oцiнних cуджeннях i виcнoвкaх учитeля, якi є її
якic ними пoкaзникaми, aбo в бaлaх, тoбтo в кiлькicних пoкaзникaх.

Annotation. In the nicest way, the pupils, peers and eyewitnesses of the edu-
cational process are ineligible e’elmants. Without them, there is no preconceived
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notion of intercourse between teachers and students. If you are a student and you
will be encouraged to teach you, they will encourage your teacher to get a bache -
lor’s degree. The teacher will have the following functions: independent, basic,
dynamic, cohesive, meaningful, motivational, exaggerated. The ceremony is ce -
lebrated in the courts of honor and in the teachings of the faithful, which are its
ascendant doctrines, also in the verses, and they are in the pilgrims’ vocabulary.

В iнклюзивнoму нaвчaннi кoнтpoль, пepeвipкa й oцiнкa pe зуль -
тaтiв нaвчaння — нeвiд’ємнi eлeмeнти нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцe-
cу, бeз яких нeмoжливa пoвнoцiннa взaємoдiя мiж учитeлeм i учнeм.
Якщo кoнтpoль i пepeвipкa пoбудoвaнi пpaвильнo, тo вoни дoпoмo-
жуть вчитeлю poзв’язaти бaгaтo зaвдaннь. У вiтчизнянiй дидaктицi
тepмiни «кoнтpoль» i «пepeвipкa» ввaжaютьcя cинoнiмaми.

Вчитeль викopиcтoвує тaкi функцiї кoнтpoлю: дiaгнocтичнoї,
нaвчaльнoї, дiaгнocтикo-кopигуючoї, cтимулючo-мoтивaцiйнoї,
poз вивaльнo-вихoвнoї.

Дiaгнocтичнa — пepeдбaчaє визнaчeння piвня нaвчaльних дo -
cягнeнь oкpeмoгo учня, виявлeння piвня гoтoвнocтi дo зacвoєння
нo вoгo мaтepiaлу, щo дaє вчитeлeвi змoгу пeвним чинoм плaнувaти
й виклaдaти нaвчaльний мaтepiaл, cвoєчacнo нaдaвaти нeoбхiдну
iндивiдуaльну дoпoмoгу.

Нaвчaльнa — пoлягaє у пoлiпшeннi вивчeння нoвoгo мaтepiaлу,
йoгo зacвoєння, вiдтвopeння, зacтocувaння, утoчнeння й пoглиб лeння
знaнь, їх cиcтeмaтизaцiї, удocкoнaлeння нaвичoк i вмiнь.

Дiaгнocтикo-кopигуючa — щo пepeдбaчaє з’яcувaння пpичин
тpуднoщiв, якi виникaють в кoнкpeтнoгo учня пiд чac нaвчaння,
виявлeння пpoгaлин у знaннях i вмiннях, внeceння кopeктив у дi -
яльнicть учня тa вчитeля, cпpямoвaних нa уcунeння цих пpoгaлин.

Cтимулюючo-мoтивaцiйнa — якa cпpямoвaнa poзвивaти пpaг-
нeння пoкpaщувaти cвoї peзультaти, poзвивaє пoзитивнi мoтиви
нaвчaння.

Poзвивaльнo-вихoвнa — щo пoлягaє у фopмувaннi вмiння ca -
мoc тiйнo й зocepeджeнo пpaцювaти, cпpияє poзвитку пpaцeлюб-
нocтi, нaпoлeгливocтi, aктивнocтi, взaємoдoпoмoги тa iнших якoc-
тeй ocoбиcтocтi.

Здiйcнeння кoнтpoлю в пpoцeci нaвчaння в iнклюзивнoму клa -
ci визнaчaєтьcя тaкими дидaктичними пpинципaми: cиcтe мa тич -
нicть, вceбiчнicть, дифepeнцiйoвaнicть тa iндивiдуaлiзaцiя.

Зopiєнтoвaнicть кoнтpoлю нaвчaльних дocягнeнь нa cтpуктуpу пo -
pушeнь нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi дaє мoжливicть дoбиpaти
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вiдпoвiднi зacoби iндивiдуaлiзaцiї, якi мoжуть виявити нaвiть нaй-
мeншi дocягнeння кoжнoгo учня.

Oб’єктaми кoнтpoлю у пpoцeci нaвчaння є: знaння, умiння тa
нaвички, визнaчeнi нaвчaльними пpoгpaмaми; нaвчaльнo-пi знa вaль -
нi знaння тa вмiння; eмoцiйнo-цiннicнi pиcи ocoбиcтocтi, знaчущi
для життєдiяльнocтi в cуcпiльcтвi.

В iнклюзивнoму нaвчaннi є тaкi види кoнтpoлю: пoпepeднiй,
пoтoчний, тeмaтичний, пiдcумкoвий.

Oцiнювaння — цe пpoцec вcтaнoвлeння piвня нaвчaльних дo -
cягнeнь учня в oвoлoдiннi змicтoм пpeдмeтa пopiвнянo з вимoгaми
чинних пpoгpaм.

Oцiнкa мaє хapaктepизувaтиcя тaкими пoкaзникaми: aдeквaт -
нicтю, caмooцiнних cуджeнь, нaдiйнicтю.

Oтжe, oцiнювaння нaвчaльних дocягнeнь є ocoбливим видoм
кoнтpoлю, a пeдaгoгiчнa oцiнкa — йoгo peзультaт. 
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Анотація. У цій тезі дається повне визначення поняттю «Інклю зивна
освіта». Порівнюються значення цього терміну. Знаходяться спільні по -
ло ження для цих визначень. Формулюється головна думка.

Annotation. This tag provides a complete definition of Inclusive education.
The meanings of this term are compared. General provisions for these definitions
are found. The main idea is formulated.

Не всі люди розуміють значення поняття «Інклюзивна освіта».
Хоча на мою думку люди XXI століття повинні хоча б знати ці тер-
міни і розуміти їх. Тому головна мета цієї статті зрозуміти значення
слів «Інклюзивна освіта» та інші терміни пов’язані з цим поняттям.

Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що ґрунтуєть-
ся на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та
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права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання
дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвіт-
нього закладу [1].

Інклюзивна освіта як концепція, філософія освіти (як наприк-
лад, демократична освіта, громадянська освіта, особистісно-зорі-
єнтована освіта тощо) у різних джерелах описується по-різному.

Розглянемо значення терміну «Інклюзивна освіта», поданих
у наукових напрацюваннях В. Сугак, Н. Заєркова, А. Трейтяк, Л. Бор -
зьонок.

В. Сугак зазначає, що починаючи з кінця 80-х щороку частіше
говорять про проблеми і досвід неповносправних (з особливостями
психофізичного розвитку), як про ті ділянки українського суспіль-
ства, які потребують реформування, підсилення і систематичних
змін. Особи з неповносправністю, що проживають в Україні сприй-
маються своїми співвітчизниками, як неспроможні «інваліди», котрі
не можуть вчитися, працювати чи адекватно функціонувати у су -
спільстві. Всі люди, не залежно від стану здоров’я, порушення, ма -
ють право на одержання освіти, якість якої не різниться від якості
освіти здорових людей. Тому важливого значення набуває інклюзив-
не навчання, що передбачає спільне перебування дітей із порушен-
нями психофізичного розвитку з їх здоровими однолітками [3].

Інклюзивна освіта, за Н. Заєрковою, А. Трейтяк, розрізняють
на вужче й ширше розуміння. Вужче розуміння інклюзії — це
«включення» дітей з особливими освітніми потребами та дітей
з інвалідністю в загальноосвітні навчальні заклади. Ширше розу-
міння інклюзивної освіти полягає в позитивному ставленні до бага-
томанітності учнів, цінуванні та врахуванні відмінностей кожного
учня [2, с. 10].

На підставі аналізу наведених наукових підходів до окресленої
проблематики визначимо такі спільними для всіх положення:

• В основі інклюзивної освіти — підхід, що базується на дотри-
манні права на освіту для всіх дітей, у тому числі дітей із соціально
вразливих груп (дітей з особливими освітніми потребами, дітей з ін -
валідністю, дітей-сиріт тощо).

• Позитивне сприйняття багатоманітності — сприйняття інди-
відуальних відмінностей учнів як корисного ресурсу, а не проблеми.

• Максимально значуща участь в освітньому процесі, а не тіль-
ки фізична присутність у класі/групі.

• Виявлення й усунення бар’єрів (фізичних, інформаційних,
інституційних і негативного/упередженого ставлення) [2, с. 10].
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Отже, інклюзивна освіта передбачає спілкування дітей з пору-
шеннями психофізичного розвитку з їх здоровими однолітками і адап -
 тацію до соціуму. Такі діти почувають себе рівноправними членами
суспільства.
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КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА 
ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Потапенко А.С.,
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Анотація. Автор розглядає аспекти корекційно-розвивального впливу
у процесі роботи з дітьми з особливими потребами як важливу складову ін -
клюзивного навчання. Перелічує основні складники корекційно-розвивальної
програми. Розкриває питання щодо методів, форм і прийомів у процесі ці -
леспрямованої корекційно-розвивальної роботи. Обговорює проблеми та необ -
хідність у проведенні корекції та розвитку інклюзивних дітей. Робить
висновки стосовно впровадження корекційно-розвивальної роботи.

Annotation. The author examines the aspects of corrective and developmental
influence in the process of working with children with special needs as an important
component of inclusive education. Lists the main components of the correction-
development program. Expands the question of methods, forms and techniques in
the process of targeted correction and development work. Discusses the problems
and the need for correction and development of inclusive children. Make conclu-
sions regarding the introduction of correction and development work.

Одним з основних складників інклюзивної освіти є корекційно-
розвивальна робота, яку в умовах інклюзивного навчання прово-
дить ряд спеціальних фахівців, до яких входять вчителі та їх асистен-
ти, корекційні педагоги, логопеди, психологи, соціальні працівники,
батьки та інші учасники навчальної команди.
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Як зазначає А. Колупаєва, корекція — сукупність педагогічних
та лікувальних засобів, спрямованих на поліпшення та виправлен-
ня процесу розвитку особи [1, с. 64]. Компенсацію вчена трактує,
як відновлення недорозвинених чи порушених психічних функцій,
використовуючи збережені чи частково порушені функції [1, с. 64].
Спираючись на методичні розробки фахівців та практичну діяльність
членів навчальних команд, необхідно пам’ятати, що при роботі з ди -
тиною, яка має особливі освітні потреби, важливо враховувати по -
зитивні зміни, які відбуваються у розвитку дитини під час цілеспря-
мованої організації корекційно-розвивальної роботи.

З. Шевців вважає, що освітній процес повинен постійно транс-
формувати форми, методи і засоби навчання, які б сприяли подолан-
ню психофізичних недоліків [2, с. 61]. Важливим аспектом корекцій-
но-розвивального впливу є його мета та сутність, адже відповідно
до цих складників у майбутній роботі з інклюзивною дитиною будуть
добиратися шляхи навчання, прийоми, методи та види робіт.

Особливе місце у процесі здійснення корекційно-розвивальної
роботи надається навчальній команді, до неї входять: педагоги, психо-
логи, реабілітологи, соціальні працівники, адміністрація навчального
закладу, медичні працівники, батьки тощо. Маючи різні погляди на
проблемну ситуацію та шляхи її подолання, засоби, методи і прийоми
навчання, учасники навчальної команди ухвалюють спільні рішення
щодо подальшої роботи з дитиною, яка має особливі потреби, адже усі
члени навчальної команди однаково рівні, важливі та активні.

А. Колупаєва стверджує, що організація корекційноспрямова-
ного впливу в інклюзивному класі передбачає створення умов, не -
об хідних для роботи учнів над засвоєнням програмового матеріалу,
який міститься у індивідуальному навчальному плані [1, с. 66].

Щодо освітньої складової корекційно-розвивальної роботи, то
важливо пам’ятати, що при складанні ІНП потрібно враховувати
особ ливості, можливості, нахили, динаміку успіху, показники ре зуль -
тативності, сильні та слабкі сторони дитини. У свою чергу психоло-
гічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних
процесів дітей з особливими потребами. Важливо створити позитивні
умови для навчання і розвитку дітей в інклюзивному класі. Корек -
ційно-розвивальна програма — це основна складова корекційно-
розвивального впливу, яка включає в себе основну інформацію про
дитину, мету, коло завдань, форми навчання, оцінювання корек-
ційноспрямованої роботи. Доцільно пам’ятати, що основне завдан-
ня корекційно-розвивального впливу — давати позитивні результати
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у роботі з інклюзивною дитиною (як під час її проведення, так і по
її закінченню).

У підсумку можна сказати, що корекційно-розвивальна робота
як складова інклюзивного навчання має велике значення для дити-
ни з особливими потребами. Успішність корекційно-розвивального
впливу залежить від ряду складових, серед яких: створення оптималь-
них умов для навчання і розвитку дитини з особливими потребами,
доцільно і правильно складений індивідуальний навчальний план,
правильно підібрані методи, форми і види робіт, а особливе місце
займає навчальна команда.
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Анотація. Стаття присвячена особливостям інклюзивної освіти для
школярів у Німеччині. Не зважаючи на те, що кожна початкова школа
надає дітям із особливими потребам місце в класі, існує низка спеціальних
шкіл. Спеціальні школи сприяють фізичному та моторному розвитку. Тут
учаться діти з фізичними обмеженнями, подеколи найважчими, а також
діти з розумовими обмеженнями. Шкільна програма базується на трьох
прин ципах: індивідуалізація, диференціація та комплексне цілісне навчання.

Annotation. The article is devoted to the features of inclusive education for
schoolchildren in Germany. Despite the fact that every primary school provides
a place for children with special needs, there are a number of special schools.
Special schools promote physical and motor development. Children with physical
disabilities study here, sometimes with the most difficult disabilities, as well as
children with intellectual disabilities. The school curriculum is based on three
principles: individualization, differentiation and integrated holistic learning.

Після підписання Конвенції ООН та затвердження рівного права
на освіту для кожної особливої дитини, у Німеччині посилено роз-
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вивається ідея «інклюзивної» освіти. Кожна початкова школа зо -
бов’язана надавати такій дитині місце в класі, незалежно від її фі -
зичних, розумових або тих та інших одночасно, обмежень [1].

На перший погляд, це дуже гуманна ідея, яка багато чого обі-
цяє: дитина з обмеженими можливостями більше не є ізольованою,
вона може вчитися разом зі «звичайними» дітьми, отримати таку саму
освіту та, відповідно, рівні шанси на подальше навчання у ВНЗ та
на працевлаштування в майбутньому.

Згідно з вимогами інклюзивної педагогіки, у класі має бути не біль-
ше 20-ти дітей (і з них лише 5 із особливими потребами), мають бути
присутні 2 вчителі та існувати два суміжних приміщення (для дифе-
ренційованого викладання — щоби розділити клас на групи або дати
можливість дітям із обмеженими можливостями відпочити). Нажаль,
у реальності в сучасних інклюзивних школах у Німеччині по 25 дітей
у класі, один учитель, одне приміщення для класу, і часто один спе-
ціальний педагог на всю школу. Не всі школи достатньо добре
обладнані, майже у всіх відсутній ліфт.

Зрештою, не всі діти з обмеженими можливостями можуть зна -
йти своє місце у великому класі та вчитися в нормальному темпі, і да -
леко не всі «звичайні» діти готові їх сприймати як рівних.

Поруч з інклюзивними школами в Німеччині існують і спеціаль-
ні школи. Раніше такі школи називалися Sonderschule für kör per lich
Behindertе (від sondern — відділяти, сортувати, тобто школа особ -
лива, яка виключає, та für kör per lich Behindertе — «для дітей-інвалі-
дів із порушення опорно-рухомого апарату»). Сьогодні такі школи
називаються Förderschule (від fördern — сприяти розвиткові, підтри-
мувати) — тобто «школа, яка сприяє фізичному та моторному роз-
витку» [2]. Це позитивні зміни, адже тепер у назві відсутнє слово
«інвалід», «фізична недостатність» тощо.

У школі, яка сприяє фізичному та моторному розвитку, вчаться
діти з фізичними обмеженнями, подеколи найважчими, а також діти
розумовими обмеженням. Шкільна програма базується на трьох
принципах: індивідуалізація, диференціація та комплексне цілісне
навчання (ganzheitliches Lernen) [3]. Залежно від здібностей, діти ма -
ють три різні навчальні плани: план звичайної початкової школи,
план для дітей зі складностями в навчанні та план для розумового
розвитку дітей. У цій школі в кожному класі з 8–12 дітьми працю-
ють по два спеціальних педагоги. У найскладніших дітей є індиві-
дуальний помічник (Schulbegleiter). У школі працює також і медич-
ний персонал, фізіо- та ерготерапевти, логопед, психолог та лікар,
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а також практиканти. Мета такої школи — не лише навчальна, але
й соціальна: треба розвити в дітей практичні навички, самостій-
ність, упевненість у собі, соціальні компетенції. Такі школи допо-
магають особливим дітям знайти себе всупереч їхнім обмеженням.
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ПЕДАГОГІВ ВЕЧІРНЬОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
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Анотація. На основі аналітичних розвідок сучасних дослідників спеці-
альної освіти обґрунтовано особливості професійної компетентності
учителя, що має надзвичайно важливе значення і в умовах діяльності на -
вчального закладу для осіб з особливими освітніми потребами. Розкрито
значення застосування інноваційних педагогічних технологій для розвит-
ку здібностей учнів з ООП. Розкрито показники компетентності,
необхідні для професійного зростання.

Annotation. The author describes features of teacher’s professional compe-
tence proceeding from the modern researchers’ of special education analytical
investigations, which is extremely important in the context of the activity of an
educational institution for people with special educational needs. The study is
concerned with the significance of using the innovative pedagogical technologies
for the development of students’ abilities. The competency indicators necessary
for professional growth are described.

Актуальність. Сучасна освіта постійно реагує на нові суспільні
реалії, враховує тенденції, перспективи розвитку національного буття
народу. Тому і для учителів вечірнього загальноосвітнього закладу
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для осіб з особливими освітніми потребами (ООП) важливо володіти
педагогічними технологіями, які зорієнтовані на динамічні зміни
в навколишньому, ґрунтуються на розвитку різноманітних форм
мислення, творчих здібностях, інформаційності, соціально-адапта-
ційних можливостях особистості [1, 2]. Застосування різноманіт-
них педагогічних технологій дозволяє учителям розвивати в різно-
вікових учнів з ООП здібності, які будуть необхідні їм для того, щоб
самостійно жити, приймати обґрунтовані рішення щодо свого май-
бутнього, бути активними і мобільними у суспільних стосунках [4].
З іншого боку, це стає основою для удосконалення професійної
майстерності та рівнів компетентності педагогів нашого закладу. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати особливості про-
фесійної компетентності учителя сучасного навчального закладу.

Виклад основного матеріалу. Сучасне трактування у педагогічному
словнику професійної компетентності учителя — це якість особис -
тості, яка має професійно важливі якості, необхідні для ефективно-
го виконання ним завдань навчання, розвитку і виховання учнів. Ці
якості визначають можливості педагога, його здатність до виконан-
ня професійної діяльності [3].

Погоджуючись з цим, ми вважаємо що, для ефективного здійс -
нення своєї професії, педагог має методологічні, теоретичні та при-
кладні знання:

— фундаментальних ідей, принципів та теорій базової науки,
— сучасні цілі та завдання предмету, який викладає,
— знання базисного навчального плану та можливостей інтег-

рації змісту предмета з суміжними дисциплінами,
— основ сучасних психолого-педагогічних концепцій навчан-

ня та виховання з урахуванням специфіки осіб з різними особливо-
стями розвитку і навчання.

Тому, наявність загальнотеоретичних, методологічних та спеці-
альних знань є необхідним показником професійної компетентності
педагога.

Професійна компетентність учителів не можлива без знання ни -
ми принципів, методів, форм, процедур пізнання і перетворення пе -
дагогічної діяльності, в знанні загальнонаукової методології, сфор-
мованості світогляду, розвиненості умінь з організації і проведення
педагогічних досліджень, обізнаності з методологічних норм та умін -
ня їх застосовувати в процесі вирішення проблемних ситуацій, здат -
ності до інноваційної діяльності, наукового обґрунтування, критично-
го осмислення та творчого застосування і сучасних концептуальних
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положень, що стосуються соціокультурного напряму глухоти в ор га -
нізації і застосуванні двомовного навчання для нечуючих учнів [5].

Крім цього, для здійснення педагогічної діяльності на високому
професійному рівні для учителів є необхідною сформованість таких
педагогічних умінь: інтелектуальні, комунікативні, організаторські.

Так, педагогічна компетентність не можлива без здатності вчи-
телів ефективно виконувати операції логічного мислення (аналіз,
синтез, порівняння, класифікація, виділення головного та ін.) у про-
цесі вирішенні проблем і завдань професійної діяльності. Для цього
необхідна сформованість інтелектуальних умінь, які сприяють роз-
витку педагогічного мислення, формуванню глибоких і дієвих знань.

Діяльність педагога тісно пов’язана з залученням учнів у різні
види діяльності, розвитком у них уваги, стійкого інтересу до на вчан ня,
потреби в знаннях, формування уміння вчитися та ін. Здатність ефек-
тивно виконувати таку роботу передбачає сформованість у пе дагогів
і досить важливих організаторських умінь, серед яких виділя ються
вмін ня формувати морально-ціннісні установки, організовувати су -
місну творчу діяльність з метою розвитку соціально значущих якостей
учнів, уміння включати дітей в різні види навчально-ви ховної, проект -
но-інформаційної діяльності, організовувати позакласну роботу тощо.

Відомо, що для здійснення ефективної педагогічної діяльності
важливі комунікативні уміння. Тому здатність майбутніх учителів
спілкуватися з учнями з ООП та їхніми батьками, колегами, обміню-
ватися інформацією, є однією з умов, яка продукує відчуття самодо-
статності, впевненості, переконаності у власній здатності налаго джу -
вати педагогічно доцільні відносини з ними, а отже діяти ефективно.
Комунікативні уміння включають групи перцептивних умінь, влас-
не умінь вербального і жестового спілкування та умінь педагогічної
техніки. Перцептивні уміння мають вияв на початковому етапі
спілкування, це уміння розуміти учнів з ООП та їхніх батьків, колег.
Для реалізації цих умінь на практиці необхідне знання ціннісних
орієнтацій інших людей. Власне уміння підбору засобу спілкування
передбачають, як привернення уваги, встановлення психологічно-
го контакту з класом (для передачі інформації та її сприйняття
учнями з ООП), так і управління спілкуванням у навчально-вихов-
ному процесі. Хочу зазначити, що різноманітні уміння володіння
педагогічними техніками вчителями системно забезпечують ефек-
тивну взаємодію з учнями з ООП, батьками, колегами в будь-яких
ситуаціях, стають зовнішньою формою поведінки вчителя й допо-
магають йому створити власний професійний імідж.
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Висновок. Таким чином, особливості професійної компетент-
ності сучасного вчителя охоплюють знання, уміння і навички мето-
дологічних, методичних і прикладних дисциплін, низки умінь щодо
застосовування у процесі вирішення різних ситуацій, в тому числі й
тих, що стосуються інноваційної діяльності, застосування двомов-
ного навчання та ін.
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В сучасному суспільстві особливе місце займає молодь. Адже
це майбутнє нашої країни. Її становлення є процесом відчутним
і гострим. Саме в центрі уваги знаходяться молоді особи з інвалід-
ністю, які входять до групи соціально виключених. 

Питання соціального виключення молоді розглядалися у працях
таких вітчизняних і зарубіжних учених, як Л. Алейнік, А. Баім бе тов,
Д. Берегова, Ж. Бодрийяр, Г. Бурова, М. Вебер, Ю. Зубок, Н. Іль -
ченко, Е. Лібанова, Д. Ролз, А. Савельєв, Н. Тихонова. 

Метою даної статті є проаналізувати базові поняття на основі
вивчень зарубіжних і вітчизняних вчених, а також на основі норма-
тивно-правових документів; виокремити групу соціально виключе-
ної молоді — особи з інвалідністю; охарактеризувати проблеми та
шляхи їх вирішення даної категорії населення.

Згідно Закону України від 10.12.2015 р. №3621 «Про молодь»,
мо лодь — фізичні особи віком від 12 до 28 років, базова стратегічна
цінність держави і суспільства, суб’єкт соціальної й економічної
політики [1]. Саме в цьому віці молода особа планує своє подальше
життя, обирає професію, будує особисте життя. Та маючи фізичні
чи психологічні вади, молода особа не завжди самостійно може
функціонувати, що виключає її з суспільства. 

У проекті Закону України «Про соціальну роботу» соціальне ви -
ключення — це реальне або уявне, повне або часткове вилучення су -
спільством зі своїх лав однієї особи або групи людей, позбавлення
чи обмеження їх доступу до суспільних ресурсів, структур і інститу-
тів. Найчастіше соціальне виключення розуміють як часткове або
повне вилучення індивідів чи соціальних груп із соціальної струк-
тури суспільства й суспільних процесів, створення умов, які не
дають можливості цим індивідам чи групам відігравати в суспільстві
значущу роль. Нами було запропоноване власне авторське визна-
чення поняття «соціально виключена особа» — це об’єкт соціальної
роботи, який через економічні, політичні, релігійні, соціальні, пси-
хологічні та медичні бар’єри повністю або частково втратив зв’язки
з суспільством [2, с. 10]. 

Особа з інвалідністю — це людина, яка має стійкі розлади функ -
цій свого організму, що призводить до обмежень її життєдіяльності
при взаємодії з навколишнім світом. Попри те, що молода особа з ін -
валідністю має проблеми зі здоров’ям, вона стикається з іншими про -
блемами: бідність, безробіття, неможливість отримати освіту, по -
треба в супроводі, самотність. Всі ці чинники ще більш зумовлюють
процес виключення. 
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Першим кроком для вирішення соціального виключення осіб
з інвалідністю стала інклюзивна освіта. Вона дала змогу молодим
особам з інвалідністю на рівним зі здоровою молоддю отримувати
освіту, входити в студентське життя, спілкуватися з однолітками,
займатися улюбленими справами. Наступним кроком було підтри-
мання осіб з інвалідністю на законодавчому рівні: підписання зако-
нів і прийняття законопроектів щодо поліпшення умов життя.
Попри таких важливих кроків, не потрібно забувати і про особи-
стісний компонент «здорових» людей. Адже не кожен психологічно
готовий навчатися разом з особами з інвалідністю, не кожен з бать-
ків може зрозуміти товариство з особливими друзями. 

Підводячи підсумок, можемо стверджувати, що молоді особи
з ін валідністю повсякденно стикаються з рядом проблем. Для подо-
лання їхньої соціальної виключності, в країні розвиваються напрями
роботи з такими особами. Але дана проблема ще залишається мало-
дослідженою та передбачає багатогранного дослідження для усу-
нення перешкод в суспільстві. 

Література

1. Закон України від 10.12.2015 р. №3621 «Про молодь» [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/
JH2SL00A.html

2. Савицька А.Ю. Соціальне виключення як категорія соціальної пе да -
гогіки. / А.Ю. Савицька // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. /
Гол. ред. С.П. Купчин. — Вип. 17. — Х.: Наукове товариство «Наука та
знан ня», 2017. — 112 с. 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА 
У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кравчук Л.С.,
к.пед.н., доцент, професор кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»

kravchuk_lst@ukr.net
Савчук О.І.,

старший викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Психолого-педагогічна компетентність передбачає володін-
ня педагогічною діагностикою, умінням будувати педагогічно доцільні відно-
сини з учнями, здійснювати індивідуальну роботу на основі результатів пе да -
гогічної діагностики; знання вікової психології, психології міжособистісного
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та педагогічного спілкування; вміння пробуджувати і розвивати у сту-
дентів стійкий інтерес до обраної спеціальності. Диференційно-психологічна
компетентність орієнтує студентів на безпосереднє вирішення питань, що
стосуються саморозвитку і самовиховання, формування адекватної само-
оцінки, підвищення рівня соціального інтелекту. Аутопсихологічна ком -
петентність має на увазі вміння усвідомлювати рівень власної діяльності,
своїх здібностей; знання про способи професійного самовдосконалення; вмін-
ня бачити причини недоліків у своїй роботі, в собі; бажання самовдоскона-
лення. Професійна компетенція доступна кожному педагогу за умовами
цілеспрямованої роботи над собою. Вона формується на основі практичного
досвіду. Але не будь-який досвід стає джерелом професійної майстерності.

Annotation. Psychological-pedagogical competence involves possession of
pe dagogical diagnostics, the ability to build pedagogically expedient relations
with students, to carry out individual work on the basis of pedagogical diagnostic
results; knowledge of age psychology, psychology of interpersonal and pe da go -
gical communication; ability to awaken and develop students’ interest in the chosen
specialty. Differential and psychological competence guides students to the direct
solving of issues related to self-development and self-education, the formation of
adequate self-esteem, and raising the level of social intelligence.

Autopsychological competence means the ability to understand the level of
their own activities, their abilities; knowledge of the ways of professional self-
impro ve ment; ability to see the causes of shortcomings in their work, in them -
selves; desire for self-improvement. Professional competence is available to every
teacher under the conditions of purposeful work on himself. It is formed on the
basis of practical experience. But not every experience becomes a source of
professional craftsmanship.

Професійне знання педагога складається з основ педагогіки
і психології. Здатність викладачів залежить від педагогічних здібнос-
тей, таких як комунікативна, перцептивна, творча, емоційна ста-
більність (здатність контролювати свій емоційний стан), динамізм
особистості (здатність контролювати педагогічну ситуацію) і т.п. 

Разом з наукової та методичної роботою, заснованої на само-
розвитку та самореалізації, розвивається професійна компетент -
ність ви кла дача. Існують різні способи підвищення педагогічних
навичок: дослідницька робота; відвідування спеціальних психоло-
го-педагогічних семінарів; прийняття участі в науково-практичних
конференціях різного профілю; проведення відкритих занять; під-
вищення кваліфікації в педагогіці в окремих програмах підвищен-
ня педагогічної майстерності. 
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Крім того, необхідно реалізовувати окрему програму професій-
ного розвитку, яка безпосередньо впливає на формування і вдоскона-
лення педагогічних навичок, в рамках яких можна виділити на ступні
розділи: психологічні і педагогічні основи навчального процесу;
систему вдосконалення педагогічних навичок; методи підвищення
ефективності лекційного курсу, практичних і лабораторних занять;
технологію викладання діяльності викладача; дидактичне обґрун-
тування використання технічних засобів навчання; педагогічні
засади та шляхи вдосконалення. 

Аналіз питань структури, функцій загальних і спеціальних здіб-
ностей, вимог до викладача дозволив перейти до вивчення однієї з
найважливіших характеристик педагогічних працівників — їх про-
фесійної компетентності. 

Основними елементами цієї компетентності є: 
1. Методична компетентність в області способів формування

знань, умінь і навичок у студентів. 
2. Психолого-педагогічна компетентність у сфері навчання. 
3. Диференційно-психологічна компетентність у сфері моти-

вів, здібностей, спрямованості студентів. 
4. Рефлексія педагогічної діяльності або аутопсихологічна ком-

петентність. 
Спеціальна компетентність включає глибокі знання, кваліфі-

кацію і досвід діяльності в галузі предмета, з якого реалізується на -
вчання; знання способів вирішення технічних, творчих завдань. 

Психолого-педагогічна компетентність передбачає володіння пе -
да гогічною діагностикою, умінням будувати педагогічно доцільні від-
носини з учнями, здійснювати індивідуальну роботу на основі резуль-
татів педагогічної діагностики; знання вікової психології, психології
міжособистісного та педагогічного спілкування; вміння пробуджувати
і розвивати у студентів стійкий інтерес до обраної спеціальності. 

Диференційно-психологічна компетентність орієнтує студентів
на безпосереднє вирішення питань, що стосуються саморозвитку
і самовиховання, формування адекватної самооцінки, підвищення
рівня соціального інтелекту. 

Аутопсихологічна компетентність має на увазі вміння усвідомлю-
вати рівень власної діяльності, своїх здібностей; знання про способи
професійного самовдосконалення; вміння бачити причини недолі-
ків у своїй роботі, в собі; бажання самовдосконалення. 

Таким чином, професійна компетенція доступна кожному пе да -
гогу за умовами цілеспрямованої роботи над собою. Вона формується
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на основі практичного досвіду. Але не будь-який досвід стає джере-
лом професійної майстерності. Таким джерелом є тільки праця, яка
виражається в досконалому володінні педагогом всім арсеналом
педагогічних умінь і навичок, що забезпечують практичне втілення
педагогічного мистецтва в процесі формування особистості. 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. НАУКОВІ ЗАСАДИ, 
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ВНЗ

Сивопляс О.В.,
доцент кафедри спеціальної освіти, здоров’я та соціального забезпечення;

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
kafedra.univer@mail.ru

Анотація. У даних тезах визначаються можливі рішення завдань успіш -
ного впровадження інклюзивного навчання осіб з особливими потребами, ви -
значено принципи інклюзивного навчання, означені позитивні аспекти залу-
чення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх навчальних закладів.

Annotation. These theses identify possible solutions to the tasks of successful
introduction of inclusive education for people with special needs, define the prin -
ciples of inclusive education, identify the positive aspects of involving children
with special needs in general education institutions.

Визнання Україною Конвенції ООН «Про права дитини» та
Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захист і роз-
виток дітей посилило увагу до проблем дітей та молоді, котрі мають ті
чи інші відхилення в розвитку, та зумовило необхідність розробки ці -
леспрямованих дій держави для створення найсприятливіших умов
для забезпечення їхньої самоактуалізації, активної участі в системі
сучасних суспільних відносин. 

Кожна особа з інвалідністю «має вести повноцінне й достойне
життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впев-
неності в собі та полегшують її активну участь у житті суспільства»
(із Конвенції ООН про права дитини) Сучасною світовою тенден-
цією є прагнення до деінституалізації та соціальної адаптації осіб
з порушеннями психофізичного розвитку. Продовжує формуватися
і впроваджуватися нова культурна й освітня норма — створення умов
для активної участі у житті суспільства для усіх громадян, включаю-
чи людей фізично й інтелектуально неповносправних.
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Поширення набувають ідеї гуманізації освіти й пріоритетів осо-
бистості. На зміну державоцентристській освітній системі, в якій
головна мета визначалася як формування особистості за певними
еталонами і підпорядкування власних інтересів державним, а ос -
нов ною ознакою була жорстка регламентація навчального процесу,
приходить так звана дітоцентристська система освіти, в якій домі-
нує орієнтація на інтереси дитини, на задоволення її потреб.

Успішне запровадження інклюзивного навчання осіб з особли-
вими потребами, потребує вирішення завдань на державному рівні,
а саме: формування нової філософії державної політики щодо осіб
з особливими освітніми потребами, удосконалення нормативно-пра-
вової бази у відповідності до міжнародних договорів у сфері прав
людини, реалізації та поширення моделі інклюзивного навчання
дітей у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах.

Необхідним навчатися із «здоровими» дітьми, молоддю, саме це
й передбачає інклюзивна є впровадження новітніх форм освіти, які б
надавали можливість особливим дітям, молоді освіта. Такий інтег-
ральний підхід до учня, студента з особливими потребами: зважання
на його обмежені можливості, прийняття його таким, яким він є, чут -
ливість до його проблем, повага як до особистості та симпатія — усе
це прояви душевної краси та сили, чинники справді людяних, гар-
монійних взаємин, показники високого рівня особистісного розвит-
ку, які мають бути «закладені» саме з ранніх шкільних років. Адже
саме в процесі виховання і навчання формується справжня людина.

Освіта дітей з особливими потребами в умовах загальноосвіт-
нього навчального закладу ґрунтується на принципах виваженої
педагогіки, дієвість яких неодноразово підтверджувалася і від вико-
ристання яких вигравали всі діти.

Інклюзивна освіта базується на таких принципах: задоволення
індивідуальних освітніх потреб кожної дитини; рівний доступ до на -
вчання у загальноосвітніх навчальних закладах та отримання якісної
освіти кожною дитиною; кожна людина має право на спілкування і на
те, щоб бути почутою; адаптація системи до потреб дитини, а не нав -
паки; справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реаль-
них взаємостосунків; визнання спроможності до навчання кожної
дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповід-
них для цього умов; залучення батьків до навчального процесу; коман-
дний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення
педагогів, батьків та спеціалістів; складність завдань повинна відпові-
дати здібностям дитини; подолання потенційних бар’єрів у навчанні.
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Серед позитивних аспектів залучення дітей з особливими по тре -
бами до загальноосвітніх навчальних закладів варто зазначити: діти
почуваються потрібними, бажаними, стають самостійнішими; змі-
нюються поведінка, ставлення до навчання та оточуючих; діти успіш-
но адаптуються в колективі, у них з’являються нові друзі, зникає від-
чуття ізольованості; відбуваються швидкі та помітні зміни в розвитку;
діти значно удосконалюють свої вміння й навички, намагаються
краще читати, писати, малювати; навчаються у ровесників соціально-
го досвіду; здорові діти накопичують позитивний досвід взаємодії; усі
діти сприймають один одного як рівних; здорові діти стають добрі-
шими, милосерднішими; забезпечується співпраця, співпереживан-
ня, співдружність; діти з особливими потребами починають почува-
тися комфортно; педагоги мають додаткові можливості розвинути
і продемонструвати свою педагогічну майстерність і творчість. 

Саме завдяки підтримці школи батьки отримують необхідний
досвід і стають менш залежними від фахівців, коли приймають рі -
шення стосовно догляду за дітьми з особливими потребами та визна-
чення їхнього майбутнього. Освітні програми можуть впливати і на
поведінку батьків, змінювати їхні сподівання щодо своїх дітей.

Для успішної реалізації інклюзивних програм надзвичайно важ -
ливо: розроблення нормативно-правової бази інтегрованого навчання
у вищих навчальних закладах, подальшого впровадження концепції
освіти осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах, впроваджен-
ня у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій; забез-
печення архітектурної безбар’єрності навчальних закладів, бібліотек,
центрів соціальної адаптації та професійної реабілітації для людей з ін -
валідністю; перепланування квартир перших поверхів житлових бу -
дин ків для потреб мало мобільних груп населення; працевлаштування
випускників з інвалідністю. Певні зрушення в цьому питанні вже від-
буваються. Необхідно послідовно і системно проводити цю роботу
спільно з роботодавцями, громадськими організаціями осіб з інва-
лідністю, всіма зацікавленими сторонами; впровадження спеціаль-
ного методичного забезпечення студентів з інвалідністю.
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ІНКЛЮЗИВНА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Симон О.В.,
студент 1 курсу спеціальності «Соціальна робота» ОС магістр

Житомирського економіко-гуманітарного інституту 
Університету «Україна»

Анотація. В статті розкрито питання рівного доступу до освіти.
Розглянуто позитивні і негативні сторони дистанційної інклюзивної осві-
ти. Охарактеризовано вплив законодавства на дистанційну інклюзивну
освіту. Обґрунтовано інформаційно — комунікаційну технологію — дис-
танційну освіту. Запропоновано шляхи вирішення даної проблеми. 

Annotation. The article deals with the issue of equal access to education.
Positive and negative aspects of distance inclusive education are considered. The
impact of legislation on distance inclusive education has been described. The
information and communication technology — distance education is substantiat-
ed. The ways of solving this problem are offered.

В житті сучасного українського суспільства досить актуальною
постала проблема «рівності». В контексті цієї доповіді йдеться про
проблему «рівного доступу», а саме доступу до освіти осіб котрі ма ють
психофізичні вади і ці вади не дозволяють навчатися в стаціонарних
навчальних закладах з особистою присутністю. Розповсюдження дис -
танційної освіти позитивно впливає на життя кожної людини з ін -
ва лідністю окремо і суспільства в цілому. Хоча Україна і перебуває
в нестабільній політичній та важкій економічній ситуації, держава
не повинна дозволяти собі втрачати нові потенційні кадрові ресурси
та необхідна зробити все для того щоб забезпечити рівність права
на освіту. Метою доповіді є привернення уваги до проблеми для
більш активного розвитку дистанційної освіти.

Серед вітчизняних науковців проблему потреби людей з особли-
вими потребами у отриманні освіти, а саме у отриманні інклюзивної
освіти з використанням дистанційних технологій для інтеграції в су -
спільство та самореалізації досліджували С. Болтівець, А.Г. Шев цов,
О. Дікова-Фаворська, В. Журавський, С. Андрійчук, В. Рибаков. Вони
дійшли висновку — шляхом отримання освіти особи з вадами здоров’я
можуть вийти зі стану соціального виключення, адже через отримання
освіти досягається відносна економічна незалежність. В подаль шо му
це сприятиме працевлаштуванню відповідно до отриманої професії.
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Один з найбільших впливів на дану проблему чинять Закон Ук -
раїни «Про освіту», наказ МОН України «Про затвердження Поло -
ження про дистанційне навчання», «Конвенція ООН «Про права осіб
з інвалідністю», «Загальна декларація прав людини», Постанова КМ
«Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр».

В сучасному світі ми вважаємо що всі учбові заклади здатні
впроваджувати і підтримувати ефективну, інфраструктуру з можли-
востями дистанційного отримання освіти.

Інформаційно-комунікаційні технології — це високі перспективи
для сектора освіти. Використання дистанційної освіти відіграє важли-
ву роль у трьох фундаментальних аспектах освітньої політики: доступ,
якість та вартість. Все це є важливим для людей з інвалідністю. 

Дистанційне навчання є перспективним інструментом розши-
рення доступу (вона знищує проблему доступності) до освіти людей
з інвалідністю (і не тільки) серед всіх прошарків населення, така осві-
та є дуже гнучкою в порівнянні з традиційним типом навчання. Воно
є передбаченою законодавством технологією навчання [1; 2].

Інформаційно-комунікаційні технології використовуються як
інструмент для підтримки участі в персональному навчанні людей
з обмеженими можливостями даючи рівні права на те щоб отрима-
ти освіту. 

Дистанційна освіта є дуже дешевою, але потрібні інвестиції для
постійної організації відтворення та передачі освітньої інформації
різними засобами, такими як відеозаписи в офлайн доступі, прямі
трансляції занять в Інтернеті, якісні ресурсні бази для надання освіт-
ньої інформації людям з інвалідністю (пристосовані для цього сайти).
Тобто потрібне забезпечення технічного характеру,такі як хороший
канал доступу до мережі Інтернет, відеокамери для ведення запису
занять, та прямих трансляцій, та відповідно спеціалізований інтер-
нет-ресурс. Така освіта часто є єдиною можливістю навчатися для
людей з інвалідністю через свої широкі інклюзивні можливості.
Дистанційне навчання дозволяє опрацьовувати матеріали у зручно-
му для слухача темпі, відтворити текст повторно, акцентувати увагу
на важливі фрагменти, опрацьовувати навчальний матеріал в тако-
му режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Проте нажаль
темпи і якість впровадження дистанційної освіти через складну
економічну ситуацію в країні залишають бажати кращого.

Отже, Україна повинна створювати умови навчання людей
з функціональними обмеженнями здоров’я. Активно впроваджувати
інформаційно-комунікаційні технології. Зокрема дистанційні тех-
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нології значно підвищують рівень доступу до надання освітніх послуг
людям з інвалідністю з метою їх інтеграції у суспільство. Саме тому
Україна не може дозволити собі ігнорувати розвиток цих техноло-
гій і повинна підтримувати ініціативи в цьому напрямку для надання
повного спектру послуг за дистанційною формою навчання. Проте
для дистанційної освіти потрібне виконання певних умов. Через це
потрібні інвестиції на розбудову дистанційної освіти. 
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РІВНИЙ ДОСТУП ДО ОСВІТИ ТА АДАПТАЦІЯ МОЛОДІ
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Анотація. Здобуття освіти людьми з особливими потребами — над-
важливе питання, від якого залежить їх інтеграція у суспільне життя.
Якісна освіта передбачає задоволення особливих освітніх потреб кожного
індивіда, в тому числі і з порушеннями психофізичного розвитку, без від-
риву від його звичного оточення, сім’ї, друзів. Інклюзивна освіта — крок на
зустріч рівноправності усіх. Важливою умовою соціальної адаптації осіб
з інвалідністю є впровадження у суспільну свідомість ідеї рівних прав і мож -
ливостей для всіх. Саме таке взаємовідношення є потужним фактором
адаптаційного процесу Формування інклюзивної освіти — пріоритетний
напрям розвитку суспільства.

Annotation. Education for people with special needs is a critical issue, which
depends on their integration into public life. Qualitative education involves satis-
fying the special educational needs of each individual, including those with vio-
lations of psycho-physical development, without interruption from his usual envi-
ronment, family and friends. Inclusive education is a step towards meeting the
equal rights of all. An important condition for the social adaptation of persons
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with disabilities is the introduction into the public consciousness of the idea of
equal rights and opportunities for all. It is such a relationship that is a powerful
factor in the process of adaptation. Formation of inclusive education — a priori-
ty direction for the development of society.

Інвалідність можна розглядати по-різному. Можна вважати, що
інвалідність — це певні фізичні незручності, комплекси і страждан-
ня. А можна знати, що інвалідність — це спосіб життя в обставинах,
що склалися. І при цьому людина з інвалідністю може себе знайти
в житті та бути корисною для суспільства.

Не хвороба створює обмеження діяльності людини як особисто-
сті, а умови життя, які можна змінити, удосконалити відповідно до її
потреб. А надати рівні права незалежно від можливостей індивіда під
силу лише в тому суспільстві, де інвалідність розглядається через соці-
ально-правову концепцію, де відсутня дискримінація інвалідів слова-
ми та діями здорових людей. Тоді головний зміст процесу інклюзивної
освіти можна означити так: «Ми маємо рівні права і усім тут раді!».

Інклюзію в освіті можна розглядати як один із багатьох аспектів
інклюзії в суспільстві загалом. Бути інклюзивним — означає шука-
ти шляхи для всіх дітей, вчитися разом, включно з дітьми з інвалід-
ністю. Інклюзія означає розкриття кожного студента за допомогою
освітньої програми, яка достатньо складна, але відповідає його здіб -
ностям. Інклюзія враховує потреби, а також спеціальні умови як
підтримку, необхідну студенту для досягнення успіху. Однак, про-
цес упровадження інклюзії потребує значних зусиль усіх учасників
освітнього процесу: від Міністерства освіти і науки України до вик-
ладача навчального закладу.

«Іnclusion» в перекладі з англійської мови означає «утримувати,
включати, мати місце в своєму складі». Рух назустріч інклюзії вклю-
чає в себе ряд змін на рівні цілого суспільства та малої громади, які
супроводжуються розробкою правових норм на міжнародному
рівні. Вперше інклюзія була підтримана Всесвітньою декларацією
прав людини у 1948 р. і знаходить відображення у всіх міжнародних
документах у сфері освіти [1, c. 56–59].

Для забезпечення рівного доступу молоді з інвалідністю до на -
лежної освіти важливо створити належні умови і забезпечити якісний
супровід навчання. Поряд зі спеціальним технічним, медико-реабі-
літаційним, соціальним, чи не найпершою запорукою успішного
навчання студентів з особливими потребами є педагогічний і пси-
хологічний супроводи.
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Педагогічний супровід навчання повинен забезпечити оптимі-
зацію викладання навчального матеріалу студентам з інвалідністю
у мак симально сприйнятливій для них формі, впровадження сучас-
них педагогічних технологій навчання. Тут викладачі мають проявити
не лише педагогічну майстерність, а й витримку, чуйність, розуміння
і максимальну увагу. Це дозволить студенту з обмеженими можливос -
тями діяти на рівних з іншими студентами, але, разом з тим це не буде
його перевагою над іншими студентами. Усі мають почуватися рівни-
ми і мати одинакові стимули й мотивації до успішного навчання.

Психологічний супровід спрямований на з’ясування психоло-
гічних особливостей кожного студента, зміцнення та збереження
його психологічного стану, надання йому необхідної адаптації в ін -
тегроване освітнє середовище [2, c. 112–128].

В навчальному закладі важливо створити якомога сприятливий
психологічний мікроклімат, в якому кожен студент, незалежно від
своєї нозології, впевнено почував би себе, проявляв би свої творчі
здібності і мав би можливість отримувати якісні знання.

Для молодої людини з нозологією важлива позитивна увага в сту -
дентсько-викладацькому колективі, усунення стигматизації й упе-
редженого ставлення, виявлення і розширення його власних ресурсів
щодо засвоєння навчального матеріалу, розвиток ініціативи у гро-
мадському житті навчального закладу. Одним із найважливіших зав -
дань є створення адаптованої ситуації для його успішної діяльності.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ

В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Старєва А.М.,
к.пед.н., доцент, директор Миколаївського міжрегіонального інституту
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Анотація. Автор доводить необхідність формування професійної ком -
петентності викладача вищої школи до роботи в інклюзивному освітньо-
му середовищі та розкриває його суть.

Annotation. The author proves the necessity of forming the professional
competence of a teacher of higher education to work in an inclusive educational
environment and reveals its essence.

Характерною ознакою сучасної системи вищої освіти є зміна по -
глядів на професійну підготовку осіб із інвалідністю та відповідним
процесом формування професійної компетентності науково-педа-
гогічних працівників до роботи в інклюзивному освітньому середо-
вищі. В Україні за останні роки напрацьована велика нормативна база
інклюзивної освіти як одній із характеристик інклюзивного су спільст -
ва. Зокрема, у змінах до Ліцензійних умов провадження освіт  ньої
діяльності закладів освіти передбачається обов’язкове забезпечен ня
вимог доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідніс-
тю та інших маломобільних груп населення [2].

Теоретичною базою роботи стали дослідження вітчизняних
і за рубіжних учених проблем організації інклюзивного освітнього
сере довища з філософських позицій (В. Андрущенко, Н. Бердяєв,
С. Бод нар, Л. Вітгенштайн, С. Гессен, Б. Гершунський, В. Кремень,
В. Лев кулич, В. Огнев’юк, Н. Софій, Н. Тарусина та ін.), соціологіч-
них (Г. Бурова, Д. Зайцев, Н. Малафєєв, П. Романов Л. Соку рян ська,
І О. Фудорова, та ін.), історичних (В. Бондар, Т. Букшина, Т. Єжова,
В. Золотоверх, М. Захарчук, С. Корнєв, та ін.), психологічних (О. Вен -
гер, Л. Виготський, С. Грабовська, Д. Єрмолаєв, С. Максименко,
Г. Костюк, Є. Клєпцова, Є. Кулакова та ін.), педагогічних (І. Анд -
ру сєва, О. Богословська, В. Бондар, Е. Данілавічютє, Д. Депплер,
А. Колупаєва, С. Литовченко, М. Малофєєва, Ю. Остроушко, А. Сбру -
є ва, П. Таланчук, О. Таранченко, М. Чайковський, Н. Шматко та ін.).

Інклюзивне освітнє середовище являє собою сукупність аспектів
освітнього середовища (предметно-просторове розвиваюче освітнє
середовище; характер взаємодії зі студентами, науково-педагогіч-
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ними та іншими працівниками; система стосунків особи з інвалід-
ністю до світу, до інших людей, до самої себе), адаптованих до особ-
ливих освітніх потреб студентів із інвалідністю.

Опис особливостей професійної діяльності в умовах інклюзив-
ного освітнього середовища є змістовим наповненням формування
професійної компетентності науково-педагогічних працівників
у закладі вищої освіти.

У процесі дослідження з метою формування професійної ком-
петентності викладачів вирішувалися такі завдання: створювалося
інклюзивне освітнє середовище для студентів із інвалідністю; ви -
зна чалися ефективні форми, засоби, методи та прийоми їх соціаль-
но-психологічної адаптації та розвитку; формувалася інклюзивна
складова професійної здатності науково-педагогічних працівників
ефективно залучати таких студентів до освітнього процесу.

Результати аналізу наукових досліджень засвідчують, що поняття
«інклюзивне освітнє середовище» характеризується системою цін-
нісного ставлення до освітнього процесу всіх його учасників, про-
фесійного та особистісного розвитку осіб із інвалідністю, сукупністю
ресурсів (кадрових, організаційно-педагогічних засобів, внутрішніх
і зовнішніх умов) життєдіяльності в закладах вищої освіти і спря-
мованістю на індивідуальні професійні стратегії студентів.

Складові освітнього середовища ЗВО як простору професійної
орієнтації та соціалізації студентів із різними можливостями й особ-
ливостями можна представити у вигляді багатокомпонентної моделі,
що містить: ціле-просторовий компонент (матеріальні ресурси за кла -
ду — доступна (безбар’єрна) архітектурно-просторова організація;
забезпеченість сучасними засобами та системами, що відповідають
освітнім потребам студентів); змістовий компонент (адаптований ін -
дивідуальний маршрут розвитку студента, варіативність і гнучкість
робочих навчальних планів, форм і засобів, розкладу, елементи дис-
танційної освіти); організаційно-діяльнісний компонент (професійна
компетентність науково-педагогічних працівників до роботи в змі-
шаній (інтегрованій) групі, сприятливий психологічний клімат у ко -
лективі, управління командною діяльністю фахівців). 

Інклюзивна освіта потребує від науково-педагогічного працівни-
ка іншого рівня підготовки, високого професіоналізму, володіння
не тільки професійними знаннями, але й знаннями в галузі спеціаль-
ної педагогіки, здатністю застосовувати їх у нестандартних ситуаці-
ях. Все це вкладається у розуміння поняття професійної компетент -
ності, що передбачає цілісний досвід рішення життєвих проблем. 

міждисциплінарний підхід Секція І



Компетентність — це динамічна комбінація знань, вмінь і прак-
тичних навичок, способів мислення, професійних, морально-етичних
цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати про-
фесійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання
на певному рівні вищої освіти. Професійна компетентність науко-
во-педагогічних працівників в області інклюзивної освіти передба-
чає наявність у викладача здатності здійснювати професійні функції,
враховуючи різні освітні потреби студентів, створюючи умови для
їх розвитку і саморозвитку. Для її формування необхідне введення
системної роботи, яка полягає у внесенні змін в організацію освіт-
нього процесу з урахуванням інтегративної складової та відповідної
підготовки до інклюзивних змін викладачів (лекторії психологів,
медиків, педагогів та інших фахівців; внесення інклюзивної скла-
дової до навчально-методичних комплексів дисциплін; знайомство
з методикою роботи в інклюзивному освітньому середовищі, тощо).

МОЖЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
У ВИРІШЕННІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ

ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
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доцент кафедри соціальної роботи і психології 
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Анотація. У даних тезах представлені можливості соціальної роботи
у вирішенні соціально-психологічних проблем людей похилого віку. Дослі дже -
но старіння як наслідок демографічної кризи. Розкриті соціальні, психоло-
гічні та фізичні особливості цієї категорії населення. Охарактеризовані їх
основні проблеми. Сформульовані основні принципи, методи, форми соці-
альної роботи, що спрямовані на роботу з людьми похилого віку.

Annotation. In these theses the presented possibilities of social work are in the
decision of socialpsychological problems of people years old. Aging is investigational
as a result of demographic crisis. The social, psychological and physical features of
this category of population are exposed. Described them basic problems. Set forth ba -
sic principles, methods, forms of social work, that sent to work with people years old.

В сучасних умовах життя соціально-психологічні проблеми
людей похилого і старечого віку знаходяться в центрі уваги багатьох
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соціальних інститутів, дослідницьких програм. Для соціальної ж
сфери головним є той факт, що серед старих людей виявляється
тенденція до повільного зростання хворобливих патологічних про-
цесів у фізичному здоров’ї, що приймають хронічний характер і важко
піддається лікуванню. Це з біологічної точки зору. Результати кліні-
ко-епідеміологічних досліджень психічного здоров’я населення
похилого віку вказують, що погіршення фізичного здоров’я у осіб
старечого та похилого віку негативно впливає і на їхній на психіч-
ний стан. Слід зазначити, що зростає і кількість осіб старечого віку
з психічними розладами та деменціями.

Деякі психіатри висловлюють думку, що поширення деменцій
і інших інтелектуальних порушень у старих людей в останні роки
здобуває характер епідемії, «мовчазна епідемія», а в близькому май-
бутньому стане «хворобою століття».

В такому контексті, важливе місце в діяльності соціальних служб
буде займати навчання професіоналів, які готові працювати з людь-
ми похилого та старечого віку та здійснювати реалізацію програм
з надання соціальних послуг цій групі населення з урахуванням
нозологій. Саме в цьому, на переконання В.Д. Шапіро, і складаєть-
ся щире розуміння і значення соціальної геронтології.

Аналіз наукової літератури дозволяє зазначити, що для людей по -
хилого віку є гарантії соціального захисту, що і визначає основні мож-
ливості соціальної роботи з цією групою осіб та здійснюється засоба-
ми соціальної профілактики, соціальної підтримки і представництва. 

Соціальна підтримка має різноманітний вигляд: емоційна під-
тримка, матеріальна допомога, інформаційне сприяння, допомога,
що робиться іншими. У багатьох дослідженнях аналізувався загаль-
ний (сім’ї, друзів і інших людей) вплив соціальної підтримки.

За словами Н.І. Кривоконь, доцільним буде проведення тренін -
гів для осіб літнього віку, що передбачатиме активний соціально-
психологічний вплив, спрямований на зняття наслідків психічно
травмуючих ситуацій, напруги, поліпшення навичок спілкування,
формування особистісних передумов для допомоги в адаптації.

Робота з людьми похилого віку здійснюється на макро- і мікро
рівнях:

— на макрорівні (формування соціальної політики з урахуван-
ням інтересів людей похилого віку, створення пенсійних та інших
фондів підтримки, формування комплексної системи соціального
страхування, медичного, психологічного та консультаційного об слу -
говування); 
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— на мікрорівні (вивчення умов життя людей похилого віку,
рівня та якості надання їм соціальної допомоги).

Як показали результати нашого дослідження, виконаного в рам -
ках українсько-литовського проекту подвійних дипломів, при ро боті
з літніми людьми соціальним працівником застосовується широ-
кий спектр соціально-психологічних методів: бесіда, дискусія, осо-
бово-орієнтована психотерапія, ролеві ігри та ін. 

Основним місцем в Україні для надання соціальних послуг
є міський територіальний центр соціального обслуговування, в той
час як у Литві — установи соціальної опіки. Що виключають надан-
ня медичних, освітніх, культурних і інших послуг. Установа соці-
альної опіки Литви тільки організовує надання соціальних послуг
жителеві. Медичні, освітні, культурні і інші послуги купуються на
гроші жителя від установ відповідних органів, для чого заздалегідь
укладається договір з ними.

І в Україні, і в Литві соціальна робота з людьми похилого і ста-
речого віку орієнтується на дотримання трьох фундаментальних
принципів: вивчення індивіда в його соціальному середовищі;розу-
міння психосоціального становлення та розвитку особистості як
довічного процесу; врахування соціокультурних чинників у форму-
ванні та розвитку особистості.

І. Д. Звєрєва досліджує рівні, на яких здійснюється соціальна
робота з людьми похилого віку та принципи цієї діяльності. На -
уковець стверджує, що головним у роботі з даною віковою групою
є залучення їх до «соціальної самодіяльності» і розроблення відпо-
відних програм, що багато в чому може розв’язати їх проблеми.

Основні цілі таких програм:надання людям похилого віку можли-
вості принести користь своїм громадянам, можливості зробити життя
іншого кращим; організація додаткових служб із людей похи лого віку,
які добровільно надають допомогу своїм ровесникам; використання
досвіду і знань людей похилого віку для надання допомоги соціальним
органам; сприяння поліпшенню зв’язків між поколіннями.

Висновки. Таким чином, визначаючи види соціальної роботи
з людьми похилого віку, стає зрозумілим, що соціальна робота з да ною
віковою групою здійснюється не завжди ефективно і на достатньо-
му рівні через відсутність обґрунтованих стратегій обслуговування та
обмеження соціально-економічних можливостей держави забезпечи-
ти достатніми ресурсами цей напрям діяльності. В Україні спеціаль-
ною державною установою, що надає послуги пенсіонерам, інвалідам,
одиноким непрацездатним громадянам та іншим соціально незахи-
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щеним громадянам вдома, в умовах стаціонарного, тимчасового та
денного перебування, та які спрямовані на підтримання їхньої жит-
тєдіяльності й соціальної активності.
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Анотація. В статті розглядається особливості, організація соціаль-
ної роботи з дітьми з інвалідністю. Інвалідність — обмеження можливості
особи брати активну участь у житті суспільства на рівні з іншими. Не об -
хідність соціальної роботи з дітьми з інвалідністю визначається потре-
бами суспільства у формуванні сучасної гармонійно розвиненої людини,
всебічній активізації її інтелектуального і творчого потенціалу та вихо-
ванні високих особистіших рис. Вони включають: національну свідомість,
духовно-моральну, естетичну, екологічну, фізичну, правову і трудову куль-
туру, патріотичні почуття та гуманістичні цінності.

Ключові слова: діти з інвалідністю, інвалідність, соціальна робота,
соціальний працівник.

Одним із найважливіших чинників прогресивного розвитку су -
спільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до молоді, яка
позбавлена можливості вести повноцінне життя внаслідок вад фі зич -
ного та психічного розвитку. Соціальна робота з дітьми інвалідністю
є однією із важливих і пріоритетних сфер соціальної роботи, в осно -
ві якої — правові основи соціального захисту населення, система
державних і недержавних закладів і установ, форми, методи соціаль-
ної роботи, соціальні технології і технології соціальної робо ти, зміст
і специфіка яких визначається рівнем обмеження життєдіяльності
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людини, а також повноваженнями організацій соціальної сфери,
рівнем кваліфікації працівників, досвідом роботи, фінансуванням,
ресурсами тощо [2, с. 40]. 

Проблеми дітей з інвалідністю можуть бути вирішені настільки,
наскільки суспільство готове змінити своє ставлення до дітей, які ма -
ють певні вади, щоб включити їх в соціальне життя. Проблеми інва-
лідності не можуть бути зрозумілі поза соціокультурним оточення
людини — сім’ї, будинку-інтернату і т.д. Інвалідність, обмежені мож-
ливості дитини не відносяться до розряду суто медичних явищ. На -
багато більше значення для розуміння цієї проблеми та подолання
її наслідків мають соціально-медичні, соціальні, економічні, психо -
логічні та інші фактори. Саме тому організація допомоги дітям з ін -
валідністю ґрунтуються на соціально-екологічної моделі соціальної
роботи. Відповідно до цієї моделі діти з обмеженими можливостя-
ми зазнають функціональні складності не тільки внаслідок захво-
рювання, відхилення чи вад розвитку, а й непристосованості фізич-
ного і соціального оточення до їх спеціальним проблем [1, с. 156].

Тобто, організація соціальної роботи має стосуватися не лише
дитини з інвалідністю, а й усього його соціального оточення, оскіль -
ки особливе значення для дітей-інвалідів має норма, яка стверджує,
що за наявності фізичних чи розумових обмежень людина повинна
жити в своїй родині або з прийомними батьками та брати участь
у житті суспільства.

Ще одна специфічна особливість організації соціальної роботи
з діть ми з інвалідністю полягає в тому, що на практиці її здійснює соці-
альний працівник, який має знаходитись у постійному пошуку ефек-
тивних форм, методів, напрямків соціальної роботи з даною ка тего -
рією дітей, що вимагає від нього певних особистісних та профе сійних
якостей. Робота з дітьми та підлітками з обмеженими можливостями
вимагає від кожного, хто обрав цю професію, цілковитої самовіддачі,
безмежної любові, поваги і віри у можливості дитини, що здається без-
надійним, глибоких професійно-теоретичних і практичних знань.

Соціальний працівник в процесі взаємодії з дитиною з інвалід-
ністю та її сім’єю виступає в різних ролях: вихователя, консультанта,
психолога. Тому він має володіти якостями, які були б притаманні
другу, педагогу, психологу та правознавцю [6, с. 95].

В межах медичної моделі організація соціальної роботи вклю-
чає: патронаж дітей з інвалідністю вдома; медичне обслуговування;
забезпечення медикаментами; санаторне лікування; виплату коштів
та реалізацію пільг, гарантованих державою [3, 26]. Основою соці-
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альної моделі є взаємозв’язок між людиною з інвалідністю та соціу-
мом, а не відхилення у здоров’ї та розвитку. Обмежені можливості
розумуються як наслідок того, що соціальні умови звужують можли-
вості самореалізації дітей з iнвалiдністю, тобто такі діти розглядають-
ся скоріше як дискримінована група, ніж аномальна. Щоб подола-
ти це, необхідною є організація інтеграції людей з обмеженими
можливостями в суспільство через створення їм умов для макси-
мально можливої самореалізації, а не шляхом пристосування дітей
з iнвалiдністю до норм та правил життя здорових людей [3, 84].

Отже, організація соціальної роботи з дітьми з інвалідністю —
одна з найбільш важливих і важких завдань держави. Неухильне зрос-
тання числа дітей з інвалідністю, з одного боку, збільшення уваги до
кожного з них — незалежно від його фізичних, психічних та інте-
лектуальних здібностей, з іншого боку, уявлення про підвищення
цінності особистості і про необхідність захищати її права, характерне
для демократичного, громадянського суспільства, з третього боку
— все це зумовлює важливість організації та удосконалення соці-
альної роботи з дітьми з інвалідністю саме сьогодні.
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Анотація. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних
демократичних ідей — всі діти — цінні та активні члени суспільства. За та -
ких умов особи з особливими освітніми потребами зможуть навчатися
в соціально здоровому середовищі, оминаючи бар’єри взаємодії із соціумом.
Окрім допомоги у сфері отримання знань і досвіду людям з вадами здо-
ров’я, інклюзивна освіта надає інші переваги. Інклюзія допомагає вдоско-
налити систему освіти, трансформувати її таким чином, щоб переваги
мали не лише ті, хто навчаються, але й педагоги. Інклюзивні підходи
допомагають долати страхи і упередження. Вони сприяють налагоджен-
ню дружби, взаємоповаги і взаєморозуміння.

Annotation. The concept of inclusive education reflects one of the main
democratic ideas — all children are valuable and active members of society. Under
such conditions, people with special educational needs will be able to study in a so -
cially healthy environment, bypassing barriers to interaction with society. In addition
to helping people with disabilities gain knowledge and experience, inclusive edu -
cation provides other benefits. Inclusion helps to improve the education system,
transform it so that the benefits of not only those who study, but also teachers.
Inclusive approaches help overcome fears and prejudices. Contribute to the
establishment of friendship, mutual respect and mutual understanding.

Навчання в інклюзивному навчальному закладі корисне як для
дітей з особливими освітніми потребами, так і для інших дітей, а та -
кож членів родин та суспільства в цілому. Взаємодія зі здоровими
однолітками сприяє фізичному, мовному, соціальному та емоцій-
ному розвиткові молоді з особливими освітніми потребами. При цьо -
му студенти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні
моделі поведінки ровесникам з обмеженими можливостями та
мотивують їх до розвитку та цілеспрямованого використання нових
знань і вмінь. Взаємодія між студентами сприяє налагодженню між
ними дружніх стосунків, розуміння і поваги. Завдяки такій взаємо-
дії вони вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до
людських відмінностей, стають більш чуйними, готовими до взає-
модопомоги. 
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В результаті інклюзивного навчання найбільш вагомими пере-
вагами є наступні аспекти:

— студенти з особливими освітніми потребами отримають кра -
щу підготовку до умов реального життя і будуть, більш, ймовірно,
сприйняті суспільством;

— отримують доступну та ефективну освіту за спеціальністю;
— мають більше можливостей брати участь у різних видах ді -

яль ності, розвивати свої розумові, духовні і творчі здібності;
— отримують всебічну моральну підтримку, що сприяє їх біль-

шій самостійності та підвищенню позитивної самооцінки, впевне-
ності у своїх силах;

— отримують можливість для нормальної соціалізації в частині
розвитку своїх сильних сторін і талантів та подальшої інтеграції
в соціум;

— вчаться сприймати свою хворобу не як обтяжливу життєву
обставину, а як певний спосіб життя;

— формуються соціальні компетенції для налагодження дружніх
стосунків з ровесниками у навчальному закладі та поза його межами;

— моделюються належні способи взаємодії з колективом;
— приймають посильну участь у громадському житті студент-

ського колективу, проявляють свої кращі якості, здібності та інтереси;
— створюється атмосфера спокійного сприйняття відмінно-

стей інших людей.
Безперечно, спільне навчання має стимулюючий вплив на сту-

дентів з обмеженими можливостями, сприяє розвитку навичок спіл -
кування, значно збагачує і розширює діапазон знайомства з навко-
лишнім світом. Тому курс нашої країни на інтеграцію в суспільство
людей з особливими освітніми можливостями через інклюзивне
навчання надає рівні права на навчання і працю. З боку державних
органів приділяється певна увага інклюзивній освіті на правовому
та соціальному рівнях.

Однак, незважаючи на прийняті законодавчі акти та заходи, бага-
то сфер суспільного життя залишаються недоступними для молоді
з обмеженими можливостями. Шлях до нормалізації їх повноцінно-
го існування насамперед ускладнюють закорінені в суспільній сві-
домості стереотипи та упередження. Випускникам з інвалідністю знач -
но важче працевлаштуватись, ніж їх здоровим ровесникам. А це
призводить до суттєвого зниження їхньої віри в майбутнє.
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
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Анотація. У тезах досліджується феномен «соціалізація» як про-
цес набуття особистістю соціального досвіду, стандартів та моделей
поведінки в соціальному просторі. Визначено, що соціалізація є вагомим
механізмом входження особи в соціум, її формування та виконання нею
різноманітних соціальних ролей і набуття статусів; вона є двосторон-
нім процесом, де особистість, з одного боку, засвоює культуру суспільст -
ва, з другого — ділиться з ним своєю індивідуальною культурою. 

Annotation. The thesis explores the phenomenon of «socialization» as
a process of acquiring a person's social experience, standards and behavioral
patterns in the social space. It has been determined that socialization is
a powerful mechanism for the person's entry into the society, its formation
and implementation of various social roles and the acquisition of status; it is
a two-way process in which a person, on the one hand, learns the culture of
society, on the other — he shares with him his own individual culture.

Термін «соціалізація» ввів у соціальні науки в середині XIX сто-
ліття відомий французький соціолог Г. Тард для позначення проце-
су інтеріоризації або інтерналізації соціальних норм, цінностей та
установок шляхом соціальної взаємодії. З того часу поняття «соціа-
лізація» пройшло тривалий процес трансформації.

Характер соціалізації визначається типом суспільства і тієї куль -
тури, в якій цей процес відбувається. У демократичному суспільстві
соціалізація має вільний характер і спирається на відповідні цінно-
сті та норми. У тоталітарних державах, де права і свободи людини,
індивідуальність особистості, її творчі здібності принижуються та
ігноруються, де проповідується марновірне шанування влади, без-
умовне, беззаперечне підкорення їй особистості і суспільства, при-
щеплюється державна ідеологія, у індивідів відсутній вільний вибір
цінностей та норм поведінки.

Відрізняють дві основні форми соціалізації — спрямовану та не -
спрямовану. Неспрямована форма соціалізації — це нібито стихійне
формування певних соціальних якостей індивіда під впливом безпо-
середнього соціального оточення. Передусім це сім’я, родичі, одно-
літки, колеги тощо. Спрямована форма соціалізації — це спеціально
розроблена суспільством чи його певними соціальними інститутами
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система засобів дії на особистість, яка розвивається, з метою сфор-
мувати її відповідно до пануючих у даному суспільстві (або соціаль-
ній групі) цінностей, цілей та інтересів. Одним з важливих засобів
спрямованої соціалізації є освітньо-виховна сфера суспільства.

Спрямована та неспрямована форми соціалізації можуть у кон-
кретних соціальних умовах або узгоджуватися, або, навпаки, супер-
ечити одна одній. В умовах конфлікту цих двох форм процес соціа-
лізації особистості, безумовно, буде ускладнюватися через те, що
неспрямована форма соціалізації, яка обумовлена діяльністю малих
соціальних груп (сім’я, група однолітків тощо), нерідко містить у собі
чимало застарілих, віджитих норм, цінностей і зразків поведінки, вона
може поряд з позитивним впливом на людину справляти на неї і не -
гативну дію, що веде до тих чи інших форм девіантної поведінки.

Стихійна, неспрямована соціалізація, яка не включає елементи
спрямованої соціалізації, може, таким чином, заподіяти непоправ-
ну шкоду як формуванню особистості, так і певної соціальної групи
і суспільства в цілому. А це значить, що обидві форми соціалізації
повинні взаємно доповнювати одна одну, а у деяких випадках спря-
мована соціалізація може справляти і коригуючий вплив на стихій-
ну соціалізацію.

Як відомо, сучасна епоха характеризується загальним усклад-
ненням соціального життя. Науково-технічний прогрес, процес гло-
балізації викликали політичні, соціальні зміни. Форми соціальної
взаємодії стали значно складнішими та опосередкованими, а сучас-
ний світ, у якому живуть нові покоління, відрізняється від ко лиш -
нього більшою невизначеністю та багатозначністю. Процес соціа-
лізації у нестабільному суспільстві (а сучасна Україна належить до
такого типу суспільства) особливо складний та різноманітний. Со -
ціологічні дослідження, що проводяться в останні роки, виявляють
цю різноманітність як у сфері етнічної соціалізації, так і у питан-
нях, пов’язаних з формуванням політичних та правових знань, цін-
ностей, норм тощо, і в інших сферах.

В останню третину минулого століття пріоритетного значення
в процесі соціалізації набули ЗМІ, особливо електронні. Цей інститут
соціалізації справляє вплив на формування особистості протягом
усього життя. В основному через ЗМІ тиражуються артефакти ма со -
вої культури суспільства, які функціонують, з одного боку, як спо-
живчий товар, з іншого — в якості культурних цінностей. Ціннісно-
смисловий діапазон артефактів масової культури дуже широкий — від
примітивного китчу (комікс, мелодрама, еротика, «мильна опера»,
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естрадний шлягер) до складних, змістовних форм (деякі види рок-
музики, «інтелектуальний» детектив, поп-арт).

В останній час багато українських аналітиків говорять про те,
що владні еліти пострадянських держав все частіше роблять ставку
на приховані методи управління свідомістю та поведінкою людей,
використовуючи величезні можливості неполітичного впливу, які
притаманні сучасним ЗМІ, насамперед  телебаченню. Об’єктивною
основою застосування методів такого роду є наявність у цих країнах
величезного конфліктного потенціалу (високий ступінь соціальної
нерівності, демографічне вимирання народу у межах 1–2 поколінь,
безробіття, бездомні діти, розклад моралі і криміналізація свідомо-
сті та поведінки громадян тощо). Сьогодні за допомогою телеба-
чення, радіо та реклами можна навіяти людям ідеї та цінності, які
є дуже далекими від реальності та їх інтересів. Систематична про-
фесійно зроблена реклама здатна внести у підсвідомість людини
навіть ті ідеї, до яких у неї існує негативне ставлення. Справляючи
тиск на психологію людей, реклама примушує їх не тільки купува-
ти непотрібні їм товари, але й обирати чужі їх очікуванням і надіям
партії або політичні фігури.

Ступені засвоєння соціального досвіду особистістю, яка фор-
мується, можуть бути різними за своєю глибиною. Виділяють два рівні
глибини соціалізованості особистості: рівень акомодації, тобто по -
верхневого, непостійного сприйняття людиною соціального досві-
ду, і рівень асиміляції (або інтерналізації) — глибокого, постійного,
стійкого засвоєння особистістю, яка соціалізується, світу культури
людства. Основним результатом процесу соціалізації конкретної
людини є народження соціально зрілої особистості.
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Анотація. У статті проаналізовано важливі завдання, необхідні для
реалізації інклюзивної освіти людей з особливими освітніми потребами
в Україні. Розкрито особливості розвитку інклюзивної освіти в Україні.

Annotation. The important present-day tasks, necessary for realization of
in clusive education of people with special educational needs in Ukraine, are
ana lyzed in the article. The peculiarities of inclusive education development in
Ukraine are described too.

Розвиток сучасного суспільства України і процеси інтеграції
в європейську спільноту гостро ставлять питання забезпечення соці-
ального захисту громадян країни, і особливо тих, хто потребує його
найбільше, зокрема, це діти з особливими освітніми потребами.

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокре-
ма, С. Богданов, Г. Гаврюшенко, А. Колупаєва, Н. Найда, Н. Софій,
І. Ярмощук, присвячують свої праці дослідженням проблеми залу-
чення осіб з особливими потребами до навчання в освітніх закла-
дах, їх реабілітації та соціалізації до суспільних норм.

Інклюзія (від англ. inclusion — включення) — процес збільшення
ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед, що мають труд -
нощі у фізичному розвитку. Він передбачає розробку і застосування
таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині
рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті.

Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що ґрунтується
на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права
навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини
з особливими освітніми потребами, зокрема, дитини з особливостями
психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу [2, с. 8].

Нині в Україні відбувається зміщення акцентів соціальної політи-
ки держави стосовно інвалідів у бік формування суспільної свідомості
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щодо сприйняття їх як рівних членів суспільства та необхідності
створення для цих громадян умов для повноцінного життя, в тому
числі здобуття освіти. 

Реальністю є те, що діти, які закінчують інтернати чи навчають-
ся вдома, мають дуже серйозні проблеми із соціалізацією. Нерідко
вони не впевнені в собі, несамостійні, у них відсутні соціальні ком-
петенції, їм складно реалізувати себе, отримати вищу чи спеціаль-
ну освіту, працевлаштуватися. Натомість інклюзія передбачає, що
дитина з раннього віку знаходиться в соціумі, вчиться виживати.
У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоро-
вими ровесниками й участі у громадському житті. З іншого боку,
здорові діти, які навчаються з першого класу з дітьми з особливими
потребами, в дорослому віці по-іншому ставляться до людей з обме -
женими фізичними можливостями: вже не з жалістю чи презирст вом,
а нарівні, вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до
людських відмінностей, налагоджувати й підтримувати дружні сто-
сунки з людьми, які відрізняються від них. 

Аналіз зарубіжного досвіду впровадження інтегрованого та інк-
люзивного навчання дітей з інвалідністю доводить, що провідна роль
у цьому процесі належить державі, при цьому політика держави від-
носно осіб з інвалідністю будується на рівноправності та гарантіях
спеціальних прав для забезпечення їх життєдіяльності [1, с. 131].

Практика свідчить, що відсутність в Україні умов для пересу-
вання в громадському транспорті, в’їзду й виїзду в житлові будівлі
та навчальні заклади інвалідних колясок, брак спеціальних програм
навчання, спеціального допоміжного навчального обладнання, не -
достатня чисельність спеціально підготовлених викладачів перешко -
джають реалізації особами з інвалідністю конституційного права на
отримання освіти.

Право на освіту гарантується Конституцією України, Законом
України «Про освіту» та іншими нормативними актами України. Від -
повідно до Конституції в Україні, обов’язковою є загальна і се редня
освіта. Однак реальні можливості отримати середню освіту для дітей
з інвалідністю є обмеженими. 

Професійне навчання для інвалідів — це підвищення їхнього
со ціального статусу та можливість підвищення рівня доходів, роз-
виток навичок та вміння працювати. Для суспільства професійне
навчання інвалідів — це зниження напруженості на ринку праці,
підвищення суспільної продуктивності, розв’язання соціальних про -
блем інвалідів. Основна мета професійного навчання інвалідів —
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інтеграція їх у суспільство. Однак відносно осіб з інвалідністю в Ук -
раїні тут також порушуються принципи доступності для кожного
громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються дер-
жавою; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здіб-
ностей, таланту, всебічного розвитку, гуманізму, демократизму. 

Реальністю є те, що окремі категорії осіб з інвалідністю мають
можливість здобувати освіту лише в умовах спеціальних навчальних
закладів. Водночас практика свідчить, що ці заклади не забезпечу-
ють підготовки осіб з інвалідністю на рівні, що гарантував би їм
конкурентоспроможність, а деякі з них готують фахівців, які є за -
зда легідь незатребуваними на ринку праці. 

Основними факторами соціального відторгнення осіб з інва-
лідністю від сфери освіти є недостатня кількість навчальних місць;
недосконалість законодавства у сфері освіти; недостатнє матеріаль-
но-технічне та кадрове забезпечення освітніх закладів; відсутність
у викладачів спеціальної підготовки для роботи з учнями та студен-
тами-інвалідами; непристосованість будівель навчальних закладів
для безперешкодного доступу до них учнів і студентів із різними
захворюваннями та патологіями.

Отже, побудова ефективної системи інклюзивної освіти в Украї -
ні можлива на основі взаємодії різних факторів, насамперед посилен-
ня фінансування освіти, удосконалення її нормативно-правового
забезпечення, поліпшення методичного та кадрового забезпечення
інклюзивної освіти.
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ПОНЯТТЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНУ ОСВІТУ: 
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Анотація. Розкриття значення поняття інклюзивна освіта: її мету та
завдання. Вказуються основні її принципи. Пояснюється, що за допомогою
інклюзивної освіти передбачається створення необхідних умов для навчання
дітей з особливими освітніми потребами для забезпечення максимальної
ефективності освітнього процесу. В кінці з даної теми зроблений висновок.

Annotation. Disclosure of the meaning of the concept of inclusive education: its
purpose and objective. Specifies its basic principles. It is explained that with the help
of inclusive education it is envisaged to create the necessary conditions for teaching
children with special educational needs in order to ensure the maximum effective-
ness of the educational process. At the end of this topic, a conclusion is drawn.

Згідно з демократичними та гуманістичними світовими стан-
дартами нині людство переходить до нові світоглядної парадигми —
«єдине суспільство, яке включає людей з різноманітними проблема-
ми». Сучасною світовою тенденцією є прагнення до деінституаліза-
ції та соціального інтегрування осіб з особливостями психофізич-
ного розвитку. Формується нова культурна й освітня норма-повага
до людей фізично та інтелектуально неповносправних [1, с. 254].

Інклюзивна освіта (інклюзія — inclusion (англ.) — залучення),
передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало
потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливос-
тей її психофізичного розвитку [2, с. 13].

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних
демократичних ідей — усі діти є цінними та активними членами
суспільства. Навчання в інклюзивних освітніх закладах — корисне
як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для інших
дітей, членів родин і суспільства в цілому.

Основною метою інклюзивної освіти є досягнення якісних змін
в особистісному розвитку дітей з порушеннями психофізичного роз-
витку [1, с. 256–257].

Інклюзивна освіта базується на принципі забезпечення основ-
ного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживан-
ня. Інклюзивну освіту, як систему освітніх послуг, має забезпечувати
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інклюзивна школа — заклад освіти, що адаптує навчальні програми
та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, викорис -
товує наявні в громаді ресурси, залучає батьків, фахівців для надан-
ня спеціальних послуг відповідно до потреб кожної дитини, забез-
печує сприятливий клімат в освітньому середовищі.

Основні принципи інклюзивного навчання:
— всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це

виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмін-
ності, що існують між ними; 

— школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби
своїх учнів, узгоджуючи різні види й темпи навчання;

— забезпечення якісної освіти для всіх завдяки відповідному
навчально  методичному забезпеченню, застосуванню організацій -
них заходів, розробці стратегії викладання, використанню ресурсів
і партнерських зв’язків зі своїми громадами;

— діти з особливими освітніми потребами мають отримувати до -
даткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успіш -
ності процесу навчання та розвитку [2, с. 13–14].

Отже, виключення будь-якої дискримінації учнів і, в той же час,
створення необхідних умов для дітей з особливими освітніми по тре -
бами є головною метою інклюзивної освіти. Вона являє собою тех-
нологію, яка передбачає навчання і виховання дітей з особливими
освітніми потребами у звичайному закладі, в яких є необхідні умови
для забезпечення максимальної ефективності освітнього процесу.

Література

1. Колишкін О.В. Вступ до спецйіальності «Корекційна освіта». — Су -
ми : Університетська книга, 2013. — 392 с.

2. Колупаєва А.А. Основи інклюзивної освіти. — К.: «А. С. К.», 2012. —
308 с.

міждисциплінарний підхід Секція І
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Анотація. Розглядається питання надання державної допомоги в іслам -
ських країнах особам з інвалідністю для їхньої повної соціальної реабілітації.

Annotation. This topic is about providing state aid to people with disabilities
in Islamic countries for their full social rehabilitation.

У всіх арабських та ісламських країнах є особи з інвалідністю, що
потребують допомоги, тому уряд допомагає їм. В Об’єднаних Араб -
ських Еміратах створено федеральне законодавство про захист прав
інвалідів. Закон передбачає захист прав і забезпечення добробуту,
надання можливостей в області освіти, охорони здоров’я, навчання
і реабілітації, а також спрямований на забезпечення їх прав і надан-
ня всіх послуг в межах їхніх здібностей і потенціалу. Інший закон
про державні гарантії власника з особливими потребами дає рівні
можливості в галузі освіти у всіх навчальних закладах, професійної
підготовки, освіти дорослих та безперервної освіти, як в звичайних
класах або спеціальних класах з наданням навчального плану на
мові жестів, або шрифтом Брайля, або будь-якими іншими засоба-
ми в залежності від обставин. 

Для надання медичної допомоги інвалідам Уряд Дубая видав
закон про захист прав власників детермінації в еміраті Дубай. Закон
спрямований на забезпечення високої якості соціальних послуг та
медичної допомоги, а також сприяти підвищенню інформованості
громадськості і сприятиме інтеграції людей з інвалідністю в соці-
альному розвитку. 

В ОАЕ наявні можливості для зайнятості на рівних і справед-
ливих правах для громадян з інвалідністю в державних і приватних
секторах. В Законі зазначено, що власник з особливими потребами
має права на працю і займати державні посади і інвалідність в тому
не в перешкоді. Що ж стосується інших соціальних допомог, то від-
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новлені громадські автобуси, які призначені, щоб відповідати ви -
могам власників різних груп інвалідності.

Для народжених в Абу-Дабі громадян з особливими потребами
уряд пропонує дисконтні карти ОАЕ, за якими вони отримують знижку
на 50 відсотків тарифу на державному транспорті, надаються безкош-
товні проїзні карти, які дозволяють їм подорожувати безкоштовно.

Арабські та ісламські країни працюють над наданням багатьох
послуг людям з особливими потребами і роблять це на всіх рівнях,
щоб охопити всі аспекти життя, щоб полегшити цим людям повну
інтеграцію в суспільстві. Наприклад, 2 % робочих місць бронюються
для людей з обмеженими можливостями. Є робоча група і комісія
в складі Міністерства адміністративного розвитку, праці та соціаль-
них справ, Міністерства охорони здоров’я, що визначають ті функ-
ції, які можуть бути корисними для людей з обмеженими можливо-
стями, щоб зробити для них безпечну працю і визначають ту роль,
яку вони можуть виконувати в процесі роботи.

Також існують такі засоби для таких людей, як скорочення
робочого часу, надання їм стимулів та допомоги у пошуку роботи,
яка відповідає їхньому становищу, для того, щоб забезпечити гідне
життя для них і бути таким, як будь-яка інша людина в суспільстві.

Міністерство також надає послуги шукачам роботи, які цікав-
ляться, і пропонують їм висвітлити свої навички, вміння та досвід,
яким вони вміють користуються, щоб знайти роботу, яка відповідає
їхнім можливостям та потенціалу.

Центри Міністерства внутрішніх справ з питань реабілітації та
працевлаштування людей з інвалідністю активно сприяють інтегра-
ції зацікавлених сторін у суспільстві шляхом впровадження кількох
тренінгів, реабілітаційних ініціатив та можливостей для працевлаш-
тування. Zayed Higher — це фонд гуманітарної допомоги та спеці-
альних потреби провідних установ в реабілітації людей з обмежени-
ми можливостями, він діє через штаб-квартирою в Абу-Дабі, і являє
собою головним фондом для всіх гуманітарних установ та служб
соціального забезпечення.

Програма Kit об’єднує інвалідів у віці від 18 років на ринку праці
державного та приватного секторів. Програма прагне надати цій групі
всі можливості для пошуку робочих місць, які відповідають їх квалі -
фікації, науковій кваліфікації та фізичним здібностям. Вона також
надає відповідні тренінги для підвищення їхньої особистої майстер-
ності, а також підвищення обізнаності про проблеми інвалідності
та суміжних проблем у межах громади.
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Міністерство охорони здоров’я прагне включити права людей
з інвалідністю у всі аспекти Національної стратегії охорони здоров’я.
Центр реабілітації Катару є одним із результатів цієї стратегії — це
найбільший центр у регіоні, де надаються різноманітні послуги, вклю-
чаючи реабілітаційні програми, моніторинг громадських та кар’єрних
досліджень. Велика увага приділяється психічному здоров’ю інвалі-
дів як одному з пріоритетних напрямків у галузі охорони здоров’я.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ, 
ЩО ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Хомич І.В.,
студентка II курсу магістратури

Чернігівського національного технологічного університету
Науковий керівник: Захаріна М.І., старший викладач

Анотація. В роботі розкривається тема соціально-психологічного
супроводу сімей, які мають дітей з інвалідністю. Підтримання сприятли-
вого сімейного мікроклімату в таких сім’ях є на даний час необхідністю.
Це можуть забезпечити професійні соціальні працівники, які володіють
як психологічними техніками, так і освітніми та є посередниками між
сім’єю та соціальною організацією. Також розкрито різноманітні підходи
до соціально-психологічного супроводу такої сімї. 

Annotation. The article reveals the topic of social and psychological support
of families with children with disabilities.The maintenance of a favorable family
climate in such families is now a necessity. This can be provided by professional
social workers who possess both psychological and educational equipment and
are intermediaries between the family and the social organization. Various
approaches to social-psychological support of such a family are also investigated.

Законодавство України в нових умовах суспільного, освітнього
й технічного розвитку, чітко окреслює межі відповідальності бать-
ків за навчання і виховання дітей. Батьки чи особи, що їх заміню-
ють, зобов’язані створити належні умови для розвитку природних
здібностей, зміцнення фізичного здоров’я дітей, отримання ними
освіти. Сім’я — це джерело духовної та матеріальної підтримки для
дитини, найбільш значущий фактор соціалізації, який перевищує
за впливом усі інші соціальні утворення. Без любові та підтримки
батьків дитина не зможе подолати життєві труднощі. 

У будь-якому суспільстві, незалежно від того, на якій стадії роз-
витку воно знаходиться, є люди, які потребують особливої уваги до
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себе. Це особи, що мають певні відхилення в фізичному, психічно-
му та соціальному розвитку [1, с. 96]. 

Одними з цих людей, що потребують особливої уваги як від дер-
жави так і від суспільства вцілому є діти з інвалідністю — це дитина,
що має освітні, комунікативні, медичні, психологічні, побутові, соці-
альні потреби (спеціальне обладнання, пристрої, програми навчання,
психологічна підтримка тощо), пов’язані зі стійким розладом здо-
ров’я, які відрізняються від потреб більшості її однолітків і, які мають
враховуватись при взаємодії з такою дитиною та її сім’єю [4, с. 50]. 

Соціально-психологічна допомога сім’ї, яка виховує дитину з ін -
валідністю — це завжди зорієнтована практика, що спрямована на
соціалізацію дитини. Для досягнення мети соціально-психологіч-
ного супроводу сім’ї, що виховують дитини з інвалідністю важли-
вим є не тільки сприятливий психологічний клімат сім’ї, але і збе-
реження батьками активних контактів з соціальним оточенням. 

Сприйняття соціально-психологічного супроводу як системи по -
требує комплексного підходу спеціалістів різних галузей, які разом
намагаються супроводжувати особистість в її розвитку та навчання.
У контексті нашого дослідження соціально-психологічний супро-
від розглядається як рух разом з особистістю, поруч з нею, своєчас-
ну вказівку можливих шляхів і засобів. Останні залежать від освіт-
ніх технологій, які застосовуються в тому чи іншому соціальному
середовищі, загальних принципів функціонування, соціально-пси-
хологічного клімату тощо. Саме тому, на наш погляд, слід говорити
про соціально-психологічний супровід, який передбачає не тільки
врахування на розвиток особистісного потенціалу, а й забезпечення
соціальної адаптації до нового середовища та конструктивної взає-
модії з усіма його суб’єктами [3, с. 30]. 

Відповідно до напрямку роботи соціально-психологічний суп-
ровід включає в себе різні підходи:

— перший підхід — супровід-співробітництво, який передбачає
спільне планування дорослого і дитини, аналіз, співтворчість, реф-
лексію, вимагає дій, необхідних для наступного самостійного подо-
лання проблем, які виникли, тобто прояву особистої відповідаль-
ності, творчості, власних унікальних якостей дитини; 

— другий підхід — це супровід-ініціювання, відомий з часів Сок -
рата, суть якого чудово сформулювала М. Монтессорі: «Допоможи ме -
ні це зробити самому, нічого не роблячи за мене, спрямуй у потрібне
річище, підштовхни до рішення, а все інше я зроблю сам». Органі зо -
вуючи супровід-ініціювання, педагог, психолог, соціальний працівник
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створює дитині необхідні умови для вільного, індивідуального, са мос -
тійного вибору шляху та засобів вирішення виховних завдань і, тим
самим, сприяє дитині відкрити загальновизнані моральні істини. Діти
реалізують свій особистісний творчий потенціал і водночас збагачу-
ють, розвивають, при цьому зберігаючи його індивідуальну своєрід -
ність; — третій підхід — це супровід попередження, коли особливо-
го значення набуває специфіка віку, обмеженості індивідуального
досвіду дитини. Діти часто не усвідомлюють, до яких саме наслідків
можуть призвести їхні дії, вчинки і навіть слова. Вони не в змозі
вчасно помітити ознак неблагополуччя в різних видах діяльності,
міжособистісних взаєминах із однолітками та дорослими, у власній
поведінці. Випереджаючи небажані події, передбачаючи їх можли-
вий негативний розвиток, педагог, психолог в рамках супроводу-
попередження передбачає невірні кроки дитини і, тим самим, до -
помагає обрати адекватні рішення, з урахуванням поведінки та
діяльності проблемної дитини [2, с. 104].

Мета діяльності фахівців, зокрема соціальних працівників, які
допомагають «особливим» сім’ям полягає в тому, щоб батьки усві-
домили, що вони не самотні у своїх труднощах, поруч є достатньо
кваліфіковані спеціалісти, які готові в будь-яку хвилину прийти на
допомогу. Психологічна допомога батькам має полягати у руйну-
ванні стереотипу: «Моя дитина не така як усі, вона гірша».

На сьогодні необхідно удосконалювати роботу з сім’ями з діть-
ми, що мають особливі потреби, шукати нові прийоми активізації
таких дітей і робити все, щоб такі сім’ї і діти почували себе потріб-
ними суспільству.

Отже, соціально-психологічний супровід — це один із видів
соціального патронажу як комплексної системи допомоги і соці-
альної підтримки, що здійснюється у межах діяльності соціальних
служб, сутність якої полягає у створенні умов для відновлення по -
тенціалу розвитку сім’ї й особливої дитини. 
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Анотація. У тезах здійснено аналіз сутності соціально-педагогічної
роботи зі студентами з особливими освітніми потребами в умовах інклю-
зивного освітнього простору закладу вищої освіти та визначено її основні
складові, а саме: об’єкт, суб’єкт, мету, завдання, принципи та зміст.

Annotation. The analysis if the essence of socio-pedagogical work with stu-
dents with special educational needs in conditions of inclusive educational space
of the institution of higher education is done in thesis and its main components,
such as object, subject, aim, principles and content are determined.

Сучасна спрямованість світової громади детермінує зростання
значення соціальної інтеграції кожної людини незалежно від стану
її здоров’я та можливостей здобуття освіти й професійного розвитку.
Особливо актуальним це питання є для молоді з особливими освіт-
німи потребами, оскільки їхня особистість тільки продовжує своє
формування і потребує соціально-педагогічної підтримки та допо-
моги з боку спеціалістів. 

Розуміння сутності соціально-педагогічної роботи ґрунтується
на уявленні про цей вид професійної діяльності як про сукупність
цілеспрямованих соціально-виховних заходів з передачі індивіду чи
групі осіб соціального досвіду людства, формування суб’єктної по зи -
ції, знаходження свого місця у суспільстві; мета соціально-педагогіч-
ної роботи в системі навчально-виховних закладів полягає в адап тації
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молоді до цінностей культури суспільства, формуванні певного рів -
ня соціальних якостей, самосвідомості, самовизначення і самови-
раження відповідно до можливостей кожної особистості.

Сутність соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливи-
ми освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти — це система, що
має певні ознаки та структуру. Її функціонування, за умови дореч-
ного технологічного забезпечення, гарантує досягнення мети, що
полягає у набутті студентами з особливими освітніми потребами
здатності до соціальної взаємодії через включення до інклюзивного
освітнього простору шляхом розвитку можливостей свідомо брати
участь у соціальних зв’язках, обміні інформацією, досвідом діяль-
ності, здібностями, уміннями, навичками та через взаємовплив усіх
суб’єктів педагогічного процесу на якість здобуття студентом з інва-
лідністю вищої освіти і досягнення оптимального рівня соціалізації.

Основними складовими соціально-педагогічної діяльності, як
одного з видів людської діяльності, є:

— об’єкт (студент з особливими освітніми потребами), вважа-
ти його об’єктом соціально-педагогічної діяльності дозволяють такі
узагальнені проблеми цієї соціальної групи, як: відсутність суб’єк-
тної поведінки, пасивність у громадській роботі, безініціативність
у на вчан ні; недостатність життєвого досвіду, безвідповідальне став-
лення до власного життя, професії, відсутність прагнення до здо-
буття нових знань, професійної та творчої самореалізації; невпев-
неність у власних силах; обмеженість джерел отримання нового
соціального до свіду через відсутність широкого кола соціальних
зв’язків тощо;

— суб’єкт — працівники соціально-психологічної служби закла-
ду, зокрема соціальний педагог, куратор академічної групи, корекцій-
ний педагог, викладачі, психологи, батьки, громадські організації
та ін. Зауважимо, що М. Андрєєва визначила соціального педагога
важливим суб’єктом роботи зі студентами з особливими освітніми
потребами у середовищі навчального закладу [1, с. 112]. Проте, на
жаль, сьогодні у багатьох закладах вищої освіти України такого фа -
хівця не включено до штату, тому значну частину вказаних функцій
виконують куратори академічних груп;

— мета — розвиток соціальності молоді у відкритому інклюзив-
ному освітньому середовищі, що забезпечує включення осіб з інва-
лідністю до усіх ланок педагогічного процесу, залучення їх на пари-
тетних засадах до повсякденного життя та вільного перебування
в освітньому просторі); 
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— завдання — створення у виші умов, що відповідають вимогам
інклюзивного навчання; налагодження взаємодії між різними
суб’єктами діяльності на допомогу студентам з особливими освітніми
потребами та їхньому мікросередовищу; організація систематичної
соціально-виховної роботи з розбудови товариських та дружніх від-
носин на засадах толерантності та взаєморозуміння; розширення со -
ціальних знань та вмінь, становлення системи гуманістичних ціннос -
тей інклюзивного суспільства, що забезпечують осмислення себе
членом колективу закладу кожним студентом з особливими освітніми
потребами, визначення своїх позицій в ньому, набуття суспільно зна-
чущих соціальних якостей; 

— принципи — законність; подолання негативних стереотипів;
індивідуальний підхід; конфіденційність; відповідальність тощо; 

— зміст — внутрішня діяльність: побутова реабілітація, подолан-
ня дискримінації, психологічне консультування; допомога у вирішен-
ні проблем; сприяння розвитку потенційних творчих можливостей;
соціальна просвіта, соціальна адаптація, соціально-педагогічна та
психологічна реабілітація, оздоровлення, організація відпочинку,
залучення до суспільно корисної діяльності тощо; зовнішня діяль-
ність: вплив на думку громадськості, пошук ділових партнерів,
фандрайзинг тощо.

Отже, соціально-педагогічна робота з молоддю з особливими
освітніми потребами відбувається у інклюзивному освітньому про-
сторі закладу вищої освіти, який може бути визначений як система
структурних компонентів (середовищ) навчального закладу, де у до -
ступному форматі для студента з особливими освітніми потребами
реалізуються освітні та міжособистісні відносини, забезпечуються
можливості особистісного, психологічного і соціального розвитку,
соціалізації, саморозвитку і самозміни.
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ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В США
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Анотація. Стаття присвячена проблемі навчального процесу людей із
різною інвалідністю. Визначено поняття інвалідів. Виявлено причини
обмежень стосовно інвалідності. Установлено зв’язок між освітою та
можливістю знайти роботу. Розподілені переваги використання техно-
логій для працівників із обмеженими можливостями.

Annotation. The article is about the learning process of people with various
kinds of disabilities. The notion of disabled people has been determined. The
causes of limitations concerning disabilities have been indicated. The connection
between education and the opportunity to find a job has been established. The
advantages of using technology for earners with disabilities have been sorted out.

Численна кількість людей має значні обмеження у своїх здібнос-
тях до однієї або декількох життєво важливих функцій. Обмеження
можуть бути наявні або з народження людини, або можуть бути на -
слідком травм, хвороб або старіння [2, с. 3]. Сьогодні в сучасному
швидкозростаючому суспільстві розвиток технологій надзвичайно
впливає на життя людей із інвалідністю. 

Однією з найважливіших реалізацій технологічних інновацій
для людей із обмеженими можливостями, крім медичних техноло-
гій, є освіта, яка дозволяє готувати інвалідів для працевлаштування
(або перепрофілювання) та адаптаційних завдань у навчальному
закладі, на робочих місцях, удома або в суспільстві до можливостей
інвалідів і створення керованої домашньої середовища.

Хоча в Сполучених Штатах Америки налічується понад сто різ-
них федеральних програм, що обслуговують інвалідів, більшість дер -
жавних служб у формі: 1) підтримка доходу; 2) охорона здоров’я та
медична допомога; 3) соціальні послуги; 4) освітні послуги; 5) про-
фесійна реабілітація та самостійне життя [2, с. 11].

Найбільші витрати були і залишаються на підтримку доходів, по -
в’я зані з медико-санітарними та медичними послуги, а освітні по слу -
ги, як правило, посідають четверте місце в таблиці важливості. Хоча
в Сполучених Штатах Америки є мільйони студентів, які не мають
можливості отримати повну користь від традиційної освітньої програ-
ми, оскільки вони мають інвалідність, яка не дозволяє їм брати участь
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у типовому навчальному середовищі як у школі, так і в університеті
[1, с. 102]. Для таких студентів із обмеженими можливостями комп’ю -
терні технології можуть відігравати важливу роль у процесі отримання
освіти та пошуку роботи в майбутньому. Зараз комп’ютерні технології
полегшують не тільки більш широкий спектр освітніх заходів для задо-
волення цілої низки різноманітних потреб у студентів з легкими пору-
шеннями, але існує адаптована технологія, яка дає можливість навіть
студентам із важкими порушеннями отримати освіту та стати актив-
ними учнями в класі, як їх однолітки, які не мають інвалідності.

Комп’ютерні технології є ефективним способом надання таким
учням можливостей брати участь у тренуванні, практиці, дослід-
ницькій та комунікаційній діяльності, що відповідає їх особливим
індивідуальним потребам та здібностям [1, с. 106]. Дослідження Теда
Ш. Хассельбрінга та Кендіче Г. Вілліамса Глязера, яке було проведе-
но в 2000 році, було вивчення потенційних переваг комп’ютерної
інструкції та було засноване на теорії базової освіти і однаково для
всіх студентів, включаючи категорії учнів із і без інвалідності. Багато
комп’ютерних програм (наприклад, Інтернет, комунікаційні техно-
логії, довідкові матеріали з CD / DVD-ROM та мультимедійні пре-
зентаційні інструменти) можуть надати студентам можливість вико-
ристовувати свої навички для залучення проектів, які тісно
пов’язані з реальними життєвими проблемами. Дослідники встано-
вили, що «студенти більше готові редагувати свою роботу та внести
необхідні виправлення в текстовий процесор, ніж в рукописній чер-
нетці» [1, с. 107]. Обробка текстів також надзвичайно корисна для
студентів, які мають порушення у верхньому руховому апараті, що
погіршують їх здатність до написання чітко. Таким чином, хоча вчи-
телі все ще повинні надати в письмовій формі вказівки, щоб зміни-
ти ситуацію, програмне забезпечення для обробки текстів може
мати життєво важливі переваги для учнів з легкими порушеннями,
дозволяючи їм легко брати участь у процесі написання.

Використання комп’ютерів для зв’язку та дій у мережі через Ін -
тернет дає можливість розширювати навчальне середовище учнів із
обмеженими можливостями.
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Анотація. У праці висвітлюються питання інтеграції дітей з особ-
ливими освітніми потребами у заклади загальної середньої освіти. Частково
розглянуто зміну ставлення до людей з психофізичними порушеннями. Ви -
світлено як має відбуватися процес навчання дитини з особливими потре-
бами у закладах загальної середньої освіти. Розкрито актуальність ін -
клюзивної освіти та переваги інклюзивного навчання.

Annotation. the paper covers the integration of children with special educa-
tional needs into institutions of general secondary education. The change in atti-
tudes towards people with psychophysical disorders is partially considered. It is
highlighted how the process of teaching a child with special needs in the institu-
tions of general secondary education should take place. The actuality of inclusi-
ve education and the advantages of inclusive education are revealed.

Серед педагогічної громадськості дуже часто ми чуємо термін
«інтеграція». Справді, процес інтеграції дітей із порушенням психо-
фізичного розвитку в єдиній освітній системі торкнувся як спеціаль-
ної, так і закладів загальної середньої освіти. Тобто, кількість дітей
у спеціальних школах зменшується, а в закладів загальної середньої
освіти поступово збільшується. Не всі діти з інклюзією знаходять
необхідні умови навчання у закладах загальної середньої освіти, а отже
зростає напруження у школі. Це викликає збільшення кількості
неадаптованих до суспільного життя людей.

Процес інтеграції дітей з психофізичними порушеннями — ши -
роке явище за своїм змістом і пов’язане зі світоглядними змінами
у людському суспільстві.

Поступова зміна ставлення до людей з психофізичними пору-
шеннями яскраво відобразилась у визначеннях. Наприклад, якщо
ще в середини XX століття, їх називали дефективними, в чому не
вбачалося чогось образливого. Наразі вживання такого терміну і йому
подібних вважається неприпустимим [1, с. 250].

Мета, якої прагнуть досягти у процесі інтеграції дітей з особли-
вими освітніми потребами у єдиній освітній системі, — включення
їх у широке суспільне життя.

Інклюзивне навчання передбачає залучення двох-трьох дітей
з особливими потребами у клас разом зі здоровими ровесниками,
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де для них створюються особливі умови. Для успішного навчання
дитини, на основі аналізу її психофізичних особливостей склада-
ється індивідуальний навчальний план, за яким з нею працює асис-
тент педагога [2, с. 48]. 

Якщо інтелектуальні можливості дитини дають їй змогу відві-
дувати заняття та засвоювати програму закладів загальної середньої
освіти, то вона навчається зі своїми ровесниками, за необхідністю
користуючись допомогою асистента.

Досягнення успішного інклюзивного навчання дитини з освіт-
німи потребами у закладах загальної середньої освіти повинно реа-
лізовуватися поступово і поетапно разом із розвитком суспільних
цінностей.

Серед переваг інклюзивної освіти для інших учнів, що не ма ють
порушення психофізичного розвитку, є те, що діти вчаться природ-
но сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;
налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які від-
різняються від них. Діти вчаться поводитися нестандартно, бути
винахідливими, а також співчувати іншим.

Інтеграційний процес продовжує розвиватися й удосконалю-
ватися. Зараз запроваджуються спеціальні класи — створення в од -
ній шко лі дві: спеціальна і масова, що дають можливість навчатися
дитині не в інтернаті, а в сім’ї за участі батьків у корекції недоліків
її розвитку.

Т. Ілляшенко вважає, що важливим завданням у налагодженні
якіс ної допомоги дітям з особливими освітніми потребами — це ви яв -
лення їх серед тих, що мають труднощі у навчанні. Під час навчан-
ня таких дітей педагог щільно співпрацює зі шкільним психологом,
складаючи психолого-педагогічну характеристику дитини для обме -
ження її у психолого-медико-педагогічній консультації та тримання
права на спеціальну корекційну допомогу [2, с. 50].

Не дивлячись на те, що інклюзивні школи забезпечують спри-
ятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної участі,
для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише з бо ку
вчителів та персоналу школи, а й ровесників, батьків, членів родин.

Отже, потрібно прагнути та залучатися до створення такої сис-
теми освіти, у якій увага зосереджується на оптимальних методах
для усіх учнів, де весь педагогічний колектив вирішує одне важли-
ве завдання — підтримує всіх учнів незалежно від того, чи є дитина
особливими потребами у розвитку.
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Анотація. У статті здійснено аналіз сучасних наукових підходів до
навчання людей з особливими потребами у ВНЗ, з’ясовано стан розробленості
проблеми у вітчизняному науковому просторі. Представлено законодавче
підґрунтя інклюзивного навчання в університетах Канади на національному
та провінційному рівнях. Охарактеризовано особливості розвитку інклюзив-
ного навчання студентів з особливими потребами в університетах Канади.

Annotation. The analysis of modern scientific approaches to the training of
people with special needs in universities is considered in this article, the state of
the developed problem in the national scientific area is clarified. The legal basis
for inclusive education at the universities of Canada at the national and provin-
cial levels is introduced. The peculiarities of inclusive education development of
students with special needs in the universities of Canada are described.

Соціальне та матеріальне благополуччя верств населення, які
потребують додаткової уваги з боку держави, є одним із показників
високорозвиненої країни. Здобуття вищої освіти є способом само-
ствердження та самореалізації для кожної людини, а особливо для
людей з обмеженими можливостями. 

У розвинених країнах світу соціальна інклюзія є стратегічним
пріоритетом суспільного розвитку. Інклюзивна освіта — це особистіс-
но-зорієнтовані методи навчання, в основі яких лежить індивідуаль-
ний підхід до кожного студента з урахуванням його індивідуальних
особливостей — здібностей, специфіки розвитку, типів темпераменту,
емоційної архітектури тощо.

Однією з країн, у ВНЗ яких навчається найбільша кількість сту -
дентів з особливими потребами, є Канада (1/2–6% в залежності від
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провінцій). Найбільше в Онтаріо, найменше в Квебеку, в середньо-
му 3–3,5% [1]. Канада є першою країною, яка до своєї Конституції
включила положення про рівні права інвалідів. У системі ВО Канади
переважає форма інтегрованого навчання, застосовуються спеціальні
технічні засоби та індивідуальні програми. Сьогодні Канада знахо-
диться серед лідерів у розвитку електронного навчання для студен-
тів з особливими потребами (Відкритий університет Британської Ко -
лумбії, Університет дистанційного навчання Вікторії, Універ си тет
Саймона Фрейзера тощо), а також у розробці програмного забезпе-
чення [2, 24–27]. 

На законодавчому рівні підтримка студентів з особливими по -
требами закріплена такими законами: Канадська хартія прав і сво-
бод, провінційне законодавство з прав людини, закон про громадян
з обмеженими можливостями Онтаріо, закон про права людини,
громадянство та полікультуралізм Альберти, кодекс прав людини
Манітоби та ін. Не дивлячись на те, що в кожній провінції та тери-
торії чинні свої закони щодо прав людини, всі вони дуже схожі між
собою і уповноважують комісії з прав людини наглядати, досліджува-
ти скарги стосовно дискримінації, пов’язаної з фізичною або розу-
мовою інвалідністю. Крім того передбачено подолання існуючих
бар’єрів, забезпечення наявних потреб; створення доброзичливого
середовища через політику толерантності; навчання викладачів із
питань інвалідності та особливих потреб; робота з системою середньої
освіти щодо сприяння переходу до системи вищої освіти; робота
з бізнес спільнотою, направлена на допомогу переходу від вищої
освіти до світу праці; збір статистичних даних з метою моніторин-
гу, попередження й поліпшення систематичної дискримінації та
управління освітньою політикою і процесами.

Важливу роль у забезпеченні освітнього та соціального розвит-
ку інвалідів відіграють національні та громадські організації, які
займаються наданням інформації, захистом та сприянням самореа-
лізації людей з особливими потребами від обмежувальної практики
та інших чинників, підтримують розширення доступності на всіх
рівнях, розвитком технологій і кар’єри для людей з фізичними ва дами,
захищають права інвалідів, беручи участь в ініціативах міжнародних
організацій та розробляючи різні проекти. Серед таких організацій
Національна освітня асоціація студентів з особливими потребами,
фундація Нейл Сквайр, Рада канадців з обмеженими можливостя-
ми, Альянс із забезпечення рівності сліпим та глухим канадцям та
багато інших. Зазначені організації підтримують відповідні урядові
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ініціативи, встановлюють професійні стандарти, забезпечують про-
фесійний розвиток, допомагають професіоналам створити умови
і ресурси, необхідні для ефективної професійної практики. На на -
ціональному рівні реалізуються ґранти для студентів з постійними
особливими потребами в межах 8000–10000 доларів на 1 особу що -
річно та програми матеріальної підтримки студентів з особливими
потребами через провінційні відділи фінансової підтримки студентів,
які надають кошти в розмірі від 2000 доларів на рік. Інституційна
політика щодо пристосування і, відповідно, поліпшення доступу
для студентів з особливими потребами втілена в більшості універ-
ситетів і коледжів [3].
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД НАДАННЯ СТИПЕНДІЙ
ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Шкляр І.Д.,
гр. КД-31/16, Інститут економіки та менеджменту 

Університету «Україна»,
Науковий керівник: Фурман С.С., ст.викладач, кафедра фінансів та обліку

к. тел. 063 869 30 92

Анотація. Розглядається питання надання стипендій особам з інва-
лідністю в різних країнах державними та приватними організаціями для
отримання освіти всіх рівнів та з різних спеціальностей.

Annotation. This topic is about giving scholarships to people with disabilities
in different countries by public and private organizations to receive education at
all levels and in different fields.

В наш час інтереси студентів з інвалідністю в Україні врегуль-
овані недостатнім чином. Зокрема стипендії для таких студентів
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є надзвичайно малими та в деяких випадках взагалі не сплачуються.
На мою думку, дану проблему необхідно вирішити якомога швид-
ше. Задля того, щоб охопити усі аспекти вирішення даної пробле-
ми, необхідно звернутися до міжнародного досвіду сплати стипен-
дій студентам з обмеженими можливостями, адже в таких країнах,
як Німеччина, Іспанія, США студенти з обмеженими можливостя-
ми мають усі належні права та гарантії щодо отримання стипендій. 

В Німеччині Нюрнберзький Фонд імені Віллі Ребеляйна (Willy
Rebelein Stiftung) протягом вже декількох десятиліть надає стипендії
студентам з різним ступенем інвалідності і важкими хронічними за -
хво рюваннями. Єдина вимога — студент повинен бути зарахований до
німецького ВНЗ і перебувати у Німеччині. Сьогодні у фонду налічу-
ється близько 60 стипендіатів, приблизно половина з них — інозем-
ці. Максимально можливий розмір допомоги — 300 євро в місяць. 

Стипендіальний фонд Анни і Кейван Дахеш (Anni und Keyvan
Dahesch-Stiftung) — приватний фонд, в основу бюджету якого лягли
особисті заощадження подружжя. Організація допомагає людям
з важким ступенем інвалідності реалізувати свої проекти. Сти пе н -
діа том фонду може стати студент будь-якої спеціальності. Розмір
стипендії призначається в кожному випадку окремо.

В Іспанії діє кілька різних програм для людей з обмеженими мож-
ливостями, які забезпечують їм доступ до всіх рівнів освіти, почи-
наючи від найнижчого (догляд за дитиною), і закінчуючи універси-
тетом та аспірантурою. Спеціальні стипендії покривають витрати
на навчальні матеріали, книги, транспорт, навчання і супутні внес-
ки, в деяких випадках, харчування та проживання. Гранти зазвичай
передбачають виплату грошових коштів на навчання.

Стипендії для людей з обмеженими можливостями залежать від
різних державних і приватних установ. Багато з них є частиною регіо -
нальних або місцевих державних програм, тому регламентуються
безпосередньо автономними співтовариствами. Спеціальні коміте-
ти встановлюють вимоги і визначають суми стипендій.

Є також стипендії, що надаються приватними установами (як,
наприклад, університет UNED, фонд la ONCE або банк Banco San -
tander), які, однак, залежать від Міністерства освіти і культури.

Існують спеціальні портали, такі як guiadis.discapnet.es, які доз-
воляють легко знаходити інформацію про гранти та стипендії, вра-
ховуючи особливості кожного окремого учня (ступінь інвалідності,
місце проживання, вид навчання). Сайт becaespana.es також може
бути дуже корисний у пошуку додаткових відомостей.
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Ось уже 28 років, фонд Fundaciуn ONCE підтримує програму
«Becas de Formaciуn» і виділяє кошти на освіту молодих людей-інва-
лідів. Передбачено 4 види стипендій: грант для талановитих людей /
Oportunidad al talento (магістратура, аспірантура, докторат, дослід-
ницька діяльність, спорт); стипендії для навчання за екстернатною
формою; студентські стипендії / Becas Alumni (спеціальні стипендії
для студентів наступних університетів: Universidad Carlos III і Uni -
ver sidad de Navarra); міжнародна освіта / Colegios del mundo unido
(гранти на здобуття ступеня бакалавра за кордоном).

Фонд Fundaciуn Universia виділяє 35.000€ на надання спеціальних
грантів студентам фінансових і технічних коледжів, які мають різну
ступінь інвалідності. Бенефіціарами можуть бути тільки жителі
Іспанії (або їх родичі до другої лінії споріднення), власники акцій
Santander Espaсa, які є студентами чи вже отримали ступінь магі-
стра в будь-якому університеті. Наявність офіційного посвідчення
по інвалідності обов’язково.

Цей фонд також займається освітніми грантами для людей з об -
меженими можливостями. Стипендії доступні для студентів будь-
яких іспанських університетів і профучилища. 

США надає різні можливості студентам-інвалідам отримати
стипендію. Зокрема, програма стипендій від ЦРУ для бакалаврів
пропонує студентам-інвалідам шанс на дивовижний академічний
і кар’єрний досвід в Агентстві. Переможці отримають річну зарпла-
ту, медичну і стоматологічну допомогу і до 18 000 доларів на рік на
навчання. 

Стипендії для студентів з черепно-лицьовою аномалією. Щоб
мати право на участь, студенти повинні вступати в перший рік на -
вчання в аспірантурі або в перший рік навчання претенденти на
стипендії для студентів з черепно-лицьової аномалії повинні про-
демонструвати академічний успіх, підтвердження участі в школі або
співтоваристві, лідерські навички та майбутній академічний успіх. 

Стипендія Клода С. Вайлера для студентів коледжу Ампутея —
це стипендіальна можливість для студентів, які живуть з певною
ампутованою частиною тіла. 

У кожному семестрі Fastweb допомагає тисячам студентів пла-
тити за школу, зіставляючи їх зі стипендіями, грантами та стажу-
ванням, для яких вони дійсно мають право на участь. Існують сти-
пендії з високим рівнем доходу, такі як стипендія ScholarshipPoints
вартістю 10 000 $ в розмірі $ 2,000 No Essay, а також стажування з та -
кими компаніями, як Apple, Google, Dreamworks і навіть NASA!
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Отже, проаналізувавши міжнародний досвід сплати стипендій
студентам з обмеженими можливостями, можна запропонувати
наступні шляхи покращення їх стипендіювання:

1. В Україні наразі передбачена стипендія соціальна та академіч-
на. В цей же час соціальна стипендія сплачується досить невеликій
кількості студентів, лише 7%. На мою думку, дана цифра є надзви-
чайно малою і її необхідно збільшити, виділивши додаткові кошти
для цього із Бюджету України. 

2. Запровадження більшої кількості приватних Фондів із сти-
мулюванням для цього з боку органів державної влади, в тому числі
їх фінансування. Порівняно із зарубіжними країнами, в Україні діє
значно менше приватних Фондів фінансування студентів з обмеже-
ними можливостями. 

3. Запровадження більшої кількості державних стипендіальних
програм для студентів з обмеженими можливостями. 

4. Запровадження більшої кількості порталів для пошуку сти-
пендіальних програм для людей з обмеженими можливостями, у тому
числі студентів (як це відбувається в Іспанії).

5. Запровадження стипендіальних програм з боку СБУ та МВС
для студентів з обмеженими можливостями з метою їх подальшого
працевлаштування безпосередньо у їх структурних підрозділах (як
це відбувається із ЦРУ в США). 

6. Висвітлення проблеми незначного захисту інтересів студен-
тів з обмеженими можливостями в засобах масової інформації для
приділення уваги з боку органів Державної влади та залучення
інвестицій з боку приватних суб’єктів. 

РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ
РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ягодзінський С.М., 
студент магістратури спеціальності «Соціальна робота» 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
sophist@nau.edu.ua

Анотація. Розглядається проблема соціальної адаптації людей похи-
лого віку. Обґрунтовано, що накопичення та реалізація соціального капіталу
є ефективною соціальною технологією при роботі з літніми людьми з інва -
лідністю. На основі анкетування відповідної категорії клієнтів соціальної
роботи встановлена залежність між рівнем матеріального добробуту
літніх людей та їх бажанням до соціальної взаємодії.
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Annotation. The problem of social adaptation of elderly people is discussed
in the article. It is proved that the accumulation and realization of social capital
is an effective social technology when working with elderly physically challenged
people. Based on a survey of this category of socialwork clients, the relationship
between the level of material well-being of older people and their desire for social
interaction has been established.

Проблема старіння є відносно новим соціальним феноменом.
Адже, якщо на початку 90-х років ХХ століття у країнах Заходу було
18% людей старше 65 років, то за прогнозами до 2040 року орієнтовно
їх буде налічуватися 32–35%. Виклики, з якими має зіштовхнутися
суспільство у зв’язку зі збільшенням відсутку літніх людей, знайшли
відображення у низці документів ООН, що були підтверджені на
Всесвітній зустрічі в інтересах соціального розвитку (Копенгаген,
1995). Але попри усі заходи, люди похилого віку, особливо в нашій
країні, залишаються найбільш вразливою категорією населення. 

Соціальними службами за роки незалежності розроблено і впро-
ваджено низку власних, а також апробовано серію світових підходів до
організації соціальної роботи із зазначеною категорією клієнтів. У ці -
лому, соціальний захист населення літнього і старого віку складається
із профілактики, підтримки та представництва. Профі лак тика спря-
мована на зниження впливу факторів ризику. Підтримка покликана
надати літнім особам максимально можливий рівень самостійності.
Представництво — це захист інтересів літніх та особливо недієздатних
людей, надання їм необхідної адміністративної та юридичної допомоги.

На наш погляд, на кожному етапі соціального захисту літніх лю -
дей може бути залучено як допоміжну технологію реалізації соціаль-
ного капіталу. Найбільш схематична дефініція соціального капіта-
лу, яка зустрічається в науковій літературі, визначає його як довіру
плюс мережі. Незважаючи на простоту цього визначення, воно роз-
гортає відразу три виміри соціального капіталу: структурний (люди
сприймають себе як частину соціальної мережі, деякого кола ме реж);
реляційний (ефективність зв’язку між соціальними агентами залежить
від рівня довіри та взаємних зобов’язань); когнітивний (агенти мережі
мають об’єднуватися спільними інтересами, цілями, цінностями, нор-
мами). Тобто, соціальний капітал — це емерджентна властивість, цін-
ність, характеристика, яка з’являється лише тоді, коли індивідууми,
групи, організації об’єднуються в соціальні мережі. Тобто, це взаєми-
ни, що дозволяють соціальним суб’єктам ефективніше досягати своїх
потреб, спираючись на ресурси й підтримку одне одного.
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З огляду на джерела формування соціального капіталу (цінніс-
ні орієнтації та імперативи, засвоєні в процесі соціалізації; індиві-
дуальна соціальна взаємодія як серія обмінів інформацією, послугами,
ресурсами; вимушена солідарність, що призводить до дотримання
членами певної групи норм щодо взаємної підтримки), робимо
висновок щодо доречності залучення вказаної технології при робо-
ті з людьми похилого віку, що мають інвалідність.

У даному випадку залежність актора від соціальної групи є над-
звичайно високою, а відтак велике значення для нього має репутація.
Як не дивно, але соціальний капітал такої групи є тим більшим, чим
більшим є зовнішній тиск на групу або загальні для групи проблеми.
Члени групи змушені довіряти й спиратися одне на одного, адже
неформальна взаємодія виявляється єдино можливою за таких умов.
Утім, таке джерело формування соціального капіталу вимагає від соці-
альної групи розробки та залучення до своїх же членів системи норм,
порушення якої має супроводжуватися покараннями чи санкціями.

Утім, не потребує доведення теза про те, що люди похилого
віку, а особливо, люди похилого віку з інвалідністю, меншою мірою
включені до інноваційних технологій та послуг, які надають інсти-
туції соціального захисту. З метою моніторингу включеності людей
похилого віку до сприйняття реалізації соціального капіталу як тех-
нології соціальної роботи, нами було проведені інтерв’ю з пред-
ставниками соціальних прошарків. 

До інтерв’ю були залучені 8 осіб чоловічої та 8 осіб жіночої статі
у віці від 52 до 82 років. З них, 13 осіб проживають в місті та 3 —
в сільській місцевості, що корелює із відсотковим відношенням
міських і сільських жителів сучасної України. В ході інтерв’ю вста-
новлено, що серед людей похилого віку — від 65 років та вище спо-
стерігається високий рівень довіри до представників своєї вікової
та соціальної групи і дещо нижчий до представників інших соціаль-
них прошарків. Зокрема, середній показник довіри до соціального
оточення складає 7 балів з 10. Цікавим є те, що попри відсутність
у 14 з 16 осіб, які взяли участь у дослідженні, інформації про понят-
тя «соціальний капітал», всі з опитаних виявили бажання ділитися
власним досвідом при вирішенні проблем, які виникають при
подоланні життєвих труднощів та у ході спілкування із представни-
ками соціальних служб.

Узагальнивши відповіді на запитання про те, поради від кого
готова сприймати група літніх людей, ми отримали таку матрицю
відповідей.

міждисциплінарний підхід Секція І
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Проведене анкетування дозволяє дійти висновку, що соціаль-
ний капітал — це сукупність взаємин, які дозволяють соціальним
суб’єктам розкривати потенціал одне одного на основі синергійно-
го ефекту. А тому реалізація соціального капіталу в середовищі
похилих людей може виступати допоміжною соціальною техноло-
гією, яка підтримуватиме функцію соціальної адаптації людей,
особливо тих, хто належить до інклюзивних груп.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА (ДОСВІД ІСПАНІЇ)

Якименко Я.В.,
старший викладач кафедри перекладу та іноземних мов

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
fil_yana@rambler.ru

Анотація. Стаття присвячена особливостям інклюзивної освіти в Іс -
панії. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку
дискримінацію людей з обмеженими можливостями, забезпечує рівне став-
лення до них, і одночасно враховує спеціальні потреби окремих учнів, сту-
дентів, які мають особливі освітні потреби.

Annotation. The article is devoted to the features of inclusive education in
Spain. The basis of inclusive education is an ideology that excludes any discrim-
ination against people with disabilities, ensures equal treatment to them, and at
the same time takes into account the special needs of some students and students
with special educational needs.

Інклюзивна освіта — це концепція, що пропагує спільне на -
вчання і виховання дітей з обмеженими можливостями здоров’я та
дітей, які не мають таких обмежень. Така освіта дозволяє всім учням,
незалежно від їх фізичних, психічних, інтелектуальних та інших особ-
ливостей, у повному обсязі брати участь у житті колективу дитячого
садка, школи або вузу. В основу інклюзивної освіти покладена ідео-
логія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, забезпечує рівне
ставлення до всіх учнів, і в той же час враховує спеціальні потреби
окремих учнів, які мають особливі освітні потреби. Навчання дітей
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з особливостями розвитку спільно з їх однолітками, навчання різ-
них дітей в одному класі — ось, мабуть, головні ідеї інклюзивної
освіти. Кожна людина має право на спілкування, право бути почу-
тим, усі люди потребують підтримки і дружби однолітків.

Майбутні педагоги з інклюзивної освіти в Іспанії повинні про йти
спеціальну освітню підготовку. Як правило, підготовку забезпечують
університетські магістерські програми. У всьому світі все більше
і біль ше уваги приділяється проблемам освіти дітей-інвалідів та толе-
рантного сприйняття їх суспільством. Слід зазначити, що іспанські
університети мають багатий досвід у підготовці педагогів-фахівців з ін -
клюзивної освіти, тому програми залучають студентів із зарубіжжя.

Зростає популярність програм інклюзивної освіти в Іспанії та
серед студентів-вихідців із країн пострадянського простору, пов’я зане
це з тим, що останнім часом у цих країнах проводяться активні рефор-
ми в освітній сфері. Ці реформи включають у себе і дії, спрямовані на
усунення бар’єрів між корекційним і звичайними класами в школі,
а також між спеціальними установами і звичайною школою, куди
доступ деяким категоріям дітей з обмеженими можливостями раніше
був закритий. Відповідно, потреба в педагогів, які зможуть створити
сприятливі умови розвитку для кожної дитини, стає дедалі більша.

Інклюзія в освіті реалізується і в університетах Іспанії. Коро -
лівський декрет 1/2013 (Real Decreto Legislativo 1/2013) зобов’язує
вищі навчальні заклади створити рівні умови і можливості, забез-
печити вільний доступ до вищої освіти людей з особливими потре-
бами здоров’я. Кількість інвалідів, які вирішили отримати універ-
ситетську освіту в Іспанії, стає дедалі більше. Якщо в 2007 році
лише 4% від загального числа інвалідів почали навчання в вузах, то
в 2012-му ця цифра зросла до 14,7%. Згідно зі статистичними дани-
ми за 2014 рік кількість студентів із різними фізичними, інтелекту-
альними або іншими потребами склало 17,3%, з них 6,2% — сту-
денти докторату (аспірантури).

Студенти-інваліди можуть вибирати програми як очної освіти,
так і дистанційні, а також змішані. У багатьох університетах діють
спеціальні центри підтримки студентів з особливими потребами. Ба -
гато кампусів університетів обладнані спеціальними ліфтами, ком -
п’ютерними класами і парковками для студентів-інвалідів.

Іспанське держава різнобічно підтримує людей-інвалідів та
намагається полегшити їх перехід у життя. Безліч програм підтрим-
ки інвалідів розроблені як самим Королівством Іспанії, так і спіль-
но з іншими країнами ЄС.
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Анотація. Розглянуто питання інклюзивної освіти повязане з дітьми,
які мають особливі потреби у звичайних загальноосвітніх школах. Також
обгрунтовано питання адаптації дітей до зовнішнього середовища.

Annotation. The thesis issue is connected with inclusive education of chil-
dren who have special needs in regular general education schools. Also thesis
substantiates the issue of adaptation of children to the environment.

Інклюзивна освіта в Україні зараз переживає не найкращі часи,
хоча і з часом розвивається. Інклюзивна освіта — це практика за про -
ва дження класів з дітьми, які мають особливі потреби, у звичайних
загальноосвітніх школах. Така система освіти, що заснована на розу-
мінні того, що діти з особливостями повинні вливатися в соціум, та
на вчитися взаємодіяти з ним. Важливо, що в інклюзивному класі має
бути не більше 20 дітей, а в дошкільній групі не більше 15, з яких
1–3 ди тини мають певні освітні потреби, тоді як у спеціальному класі
чи групі навчаються всі діти з особливими освітніми потребами. За -
лежно від порушень у розвитку їх кількість може коливатися від 8 до
12 дітей. Якщо у класі/групі навчаються діти зі складними порушен-
нями розвитку, кількість дітей може бути зменшена до 6. На даний мо -
мент зараз найбільша кількість інклюзивних класів саме в Києві. Хо ча
і охопити всіх дітей з особливими потребами не можуть навіть у столиці.

У 2016 році в Україні було всього 700 тисяч дітей з порушенням пси -
хофізичного розвитку. І тільки 10% з них навчалися в інклюзивних шко -
лах, а решта не мали фізичних можливостей потрапити в такі класи.

У 2017 році в інклюзивних класах навчалося 444 учня (33 ЗНЗ,
111 класів). Далі йде Волинська область — 268 дітей і Полтавська —
266 дітей.

І в 2018 році в Києві планувалося збільшення інклюзивних класів
майже в півтора рази. Зараз у Києві у 34 загальноосвітніх навчаль-
них закладах відкрито 137 класів з інклюзивною формою навчання та
уведено 85,5 ставок асистента вчителя. У зазначених класах навча -
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ються 395 учнів з особливими освітніми потребами. 86 навчальних
закладів міста Києва обладнані пандусами, з них: 34 дошкільні
навчальні заклади, 41 загальноосвітній навчальний заклад, 4 школи-
інтернати, 4 позашкільні навчальні заклади, 5 навчально-виховних
комплекси. У 6 навчальних закладах є ліфт [2]. У Міносвіти поясни-
ли, що найголовнішою проблемою є те, що переобладнати вже
існуючі школи для інклюзивних класів досить складно. 

Це вимагає не тільки величезної роботи, але й значних коштів.
Але воно того варто, тому що результати інклюзивної освіти пере-
вершують всі очікування. І у міністерстві освіти повідомили про
готовність до подібних масштабних робіт. І з кожним роком кіль-
кість інклюзивних класів в Україні буде тільки рости. 

Оновлений закон «Про освіту» врахує індивідуальні особливос -
ті та потреби кожного школяра. Реформувати систему освіти в ук -
ра їнських школах найближчим часом планують за рахунок інклю-
зивного навчання, щоб врахувати індивідуальні особливості кожної
дитини. Відповідні дані оприлюднені на офіційному ресурсі глави
держави. Зокрема, представники Національної Ради реформ підт-
римали концепцію Нової української школи та закликають парла-
мент ухвалити змінений закон «Про освіту»[3].

Передбачається, що цим документом забезпечать навчання всім
школярам незалежно від можливостей, особливостей характеру та
соціального статусу.

Крім того, ним регламентується допомога в отриманні належно-
го рівня знань дітям-сиротам, які перебувають в інтернатах та від мова
від радянської системи виховання. Відомо, що закриті заклади та -
кого типу не дають дитині інтегруватися у доросле життя, тому цим
законом будуть захищені права всіх учнів без виключення. Раніше
портал «Знай.ua» повідомляв, що в українських школах запрова-
дять ЗНО для учнів початкових та середніх класів, щоб поступово
підготувати їх до вступу у вищі навчальні заклади.

Отже, щоб виконати цю задачу, мені здається,централізовано
треба визначитись щодо адміністративного апарату в цій сфері.
І він повинен бути професійним, мобільним, він повинен викону-
вати свої функції.
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Анотація. Важлива роль у процесі соціального інтегрування дитини з
порушеннями психофізичного розвитку відводиться сім’ї, а саме батькам
які в ідеалі виступають одним із основних факторів її «входження» в сис-
тему суспільних відносин. Особливості сім’ї, її активності у процесі роз-
витку й освіти дитини визначає її психофізичний і соціокультурний ста-
тус в майбутньому, рівень реабілітаційного та соціально  інтеграційного
потенціалу, ступінь готовності до інклюзивного навчання в загальноос-
вітньому навчальному закладі.

Annotation. An important role in the process of social integration of the child
with disorders of psychophysical development is given to the family, namely parents
who ideally act as one of the main factors of its «entry» into the system of social
relations. The peculiarities of the family, its activity in the process of development
and education of the child determine its psychophysical and socio-cultural status in
the future, the level of rehabilitation and social and integration potential, the deg-
ree of readiness for inclusive education in a general educational institution.

Актуальність теми важко заперечити, оскільки народження
дитини з особливими потребами це великі зміни у сім’ї. Саме бать-
ки є найближчим оточенням дітей з психофізичними порушення-
ми і вони повинні брати активну участь у навчальному процесі

Мета: прослідкувати роль сім’ї в процесі інтегрування дитини
із особливими освітніми потребами в соціокультурне середовище.

Сім’я — це мікросоціум, в якому формуються моральні якості
дитини, її відношення до людей, уявлення про характер міжособистіс-
них взаємин. І цей факт не можна упускати як в діагностичній, так
і в подальшій корекційній роботі із дитиною з проблемами в розвитку.

Взагалі батьки — важливі учасники навчальних команд своїх
ді тей. Через те що вони найкраще знають їхні сильні та слабкі сто-
рони, здібності, нахили й особливості розвитку, і саме тому можуть
підтримувати найефективніше.

Також постійна участь у шкільному житті може значно покра-
щити успіхи дитини з психофізичними порушеннями. Важливо, аби
батьки брали участь у прийнятті рішень щодо освіти своєї дитини.
Саме вони можуть надавати важливу інформацію для планування,
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впровадження й адаптації програми для найкращого задоволення
потреб своєї дитини, які постійно змінюються. [1, 20–25].

Значних успіхів у соціалізації дитини з особливими освітніми по -
требами може бути досягнуто лише за активної участь в цьому про-
цесі сім’ї, і в першу чергу батьків. У родині, де виховується дитина
з особливими потребами, дуже важливо, щоб панувала атмосфера
злагоди, невимушеності, рівності. Я вважаю, головне щоб батьки ста -
ли друзями своїй дитині, полюбили і прийняли такою, якою вона є.

Отже, можна в узагальненому вигляді визначити, що в умовах
розбудови інклюзивної освіти на батьків дитини з порушеннями пси -
хофізичного розвитку покладаються особливі повноваження парт -
нерства та адвокатства своєї дитини згідно з соціальною моделлю
розвитку. Адже батьки є адвокатами своїх дітей, вони знають труд-
нощі, успіхи своєї дитини, шукають позитивного вирішення проблем.
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Анотація. Зайнятість є однією зі сфер створення рівних можливостей
для осіб з інвалідністю. Особлива увага сьогодні звертається на психологіч-
ні аспекти інтеграції інвалідів ООС, у трудове життя. Повернути осіб
з об меженими фізичними можливостями до активного суспільного життя
та трудової діяльності є одним із пріоритетних завдань, адже для людини
з інвалідністю мати роботу — це можливість підвищити свій соціальний
та матеріальний статус, рівень добробуту. Українське законодавство зму-
шує роботодавців не лише брати на роботу інвалідів, а й вживати додат-
кових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям
цієї категорії співробітників. Забезпечення зайнятості інвалідів ООС — це
проблема держави, яка повинна сприяти створенню робочих місць.

Аnnotation. Employment is one of the areas for creating equal opportunities for
people with disabilities.Today, the special attention is paid to the psychological
aspects of the integration of ООС patients, in working life.Returning people with dis-
abilities to active social life and work is one of the priority tasks, because for a per-
son with a disability to have work — an opportunity to improve their social and
material status, the level of well-being.Ukrainian legislation forces employers not
only to employ people with disabilities, but also to take additional safety measures
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that meet the specific features of this category of employees.Ensuring the employment
of disabled people ООС is a problem of the state, which should help to create jobs.

Працевлаштування інваліда-учасника війни на Донбасі стало
клопотом самого бійця. Держава досі не має загальної програми
підтримки інвалідів війни.

Законами України «Про зайнятість населення» та «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачено, що держав-
на служба зайнятості сприяє працевлаштуванню інвалідів, які звер-
таються за допомогою, на створені та пристосовані для них робочі
місця на підприємствах з урахуванням побажань інвалідів, відпо-
відно до їх професійних навичок, знань та рекомендацій медико-
соціальної експертної комісії.

Держава мала б взяти під опіку таких людей, до кожного учасни-
ка ООС з інвалідністю «прикріпити» соціального працівника, умов-
но кажучи «вести» його.

Люди здебільшого не готові адекватно сприймати у колективах
співробітників, які чимось відрізняються від них.

Роботодавці не зацікавлені у забезпеченні робочими місцями
людей з особливими потребами, адже це вимагає фінансових та часо-
вих витрат.

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантїї їх соціального захисту» інвалідам війни та прирівняним до них
особам надаються позачергове працевлаштування за спеціальністю
відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.

Крім того, інваліди війни мають переважне право залишитися на
роботі при скороченні чисельності або штату працівників у зв’яз ку
із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштуван-
ня в разі ліквідації підприємств.

Праця інвалідів війни регулюється відповідними нормами за -
конодавства України про працю та соцзахисту інвалідів. 

Таким чином, компанія (при виконанні нормативу робочих місць
для працевлаштування інвалідів) має право відмовити інваліду вій ни —
здобувачеві вільної вакансії, але не через те, що він інвалід, а тільки
якщо він дійсно не відповідає вимогам, що висуваються до потенцій-
ному претенденту на цю вакансію, зокрема, не має до стат нього досві-
ду роботи, професійних навичок, відповідної освіти і тому подібне.
Крім того, право інваліда на працю може бути обмежене, якщо робо-
та, на яку він претендує, протипоказана йому за станом здоров’я.

Актуальні проблеми працевлаштування Секція ІV
людей з інвалідністю



Національна поліція України пропонує демобілізованим учас-
никам антитерористичної операції та інвалідам ООС працевлашту-
вання в структурі поліції охорони.

Для цих бійців зараз визначається точний перелік посад, на які
вони можуть бути прийняті на роботу. 

Утім, загалом, охочі взяти на роботу бійців з інвалідністю є.
Є низка вакансій, за якими можна працювати не виходячи з дому

і заробляти чималі гроші. Передусім, це комп’ютерні спеціальності.
Забезпечення прав інвалідів ООС, та інвалідів в цілому на пра-

цевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про
виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього
звернення до роботодавця чи до державної служби зайнятості.

Отже, на сучасному етапі становлення соціальної держави
одним із пріоритетних напрямів державної політики є проведення
комплексу заходів щодо соціальної інтеграції інвалідів ООС у гро-
мадське життя. 

У цьому процесі особливу роль відіграє трудова діяльність, що
впливає на життя інваліда ООС, дає йому відчуття необхідності як
із боку сім’ї, так і суспільства, допомагає подолати наслідки інва-
лідності, сприяє реабілітації.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Васянович В.В., 
студент 4 курсу кафедри соціально-реабілітаційних технологій 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. У статті проаналізовано сучасну ситуацію з працевлаш-
туванням людей з інвалідністю в Україні. Розглянуто законодавчу та
теоретичну базу вітчизняних авторів. 

Annotation. The article analyzes the current situation with the employment
of people with disabilities in Ukraine. The legislative and theoretical basis of
domestic authors are considered.

Проблема працевлаштування людей з інвалідністю дуже важ-
лива та потребує якнайшвидшого вирішення. Наразі в Україні існує
декілька невирішених питань в цьому напрямі.

Перша. Люди здебільшого не готові адекватно сприймати у ко -
лективах співробітників, які чимось відрізняються від них.

Друга. Роботодавці не зацікавлені у забезпеченні робочими міс -
цями людей з особливими потребами, адже це вимагає фінансових
та часових витрат.

Третя. Так зване формальне працевлаштування. Українське зако -
нодавство змушує роботодавців не лише брати на роботу людей з ін -
валідністю, а й вживати додаткових заходів безпеки праці, які відпо -
відають специфічним особливостям цієї категорії співробітників. 

В законодавстві визначено, що юридичні та фізичні особи зо -
бо в’язані виконувати створення робочих місць для працевлаштуван-
ня осіб з інвалідністю. Він становить 4% середньооблікової чисель-
ності штатних працівників облікового складу за рік. Якщо ж на
підприємстві працюють від 8 до 25 людей, то для співробітника з ін -
валідністю потрібно передбачити одне робоче місце.

Зазначена система має назву «quota-levy system» (система кво-
тувань-відрахувань). Вона успішно діє у країнах-членах ЄС, зокрема
Франції, Німеччині, Польщі. Але в Україні цей механізм реалізу-
ється не в повній мірі. Статистка свідчить про досить низькі по -
казники працевлаштування: з понад 2 млн осіб з інвалідністю лише
близько 700 тис. мають роботу.

Якщо підприємство не виконує нормативу робочих місць, то йо -
му загрожують адміністративно-господарські санкції. Але робото-
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давці знайшли можливість уникати покарання. Також деяким пра-
цедавцям «простіше» сплатити штраф за ненадання робочих місць
особам з інвалідністю, ніж оформлювати їх.

Зважаючи на інформацію викладену вище, можна зробити вис-
новок, що на даному етапі законодавство в нашій державі не дає
змоги людям з інвалідністю відчувати себе захищеним, що призво-
дить до низьких показників працевлаштування.
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ:
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Анотація. У статті аналізуються проблеми щодо працевлаштуван-
ня інвалідів Україні, шляхи їх вирішення та роль Державної служби зайня-
тості в цьому процесі.

Annotation. The article analyzes the problems of employment of disabled
people in Ukraine, ways of their solution and the role of the State Employment
Service in this process.

В Україні права інвалідів на участь в активному житті суспільства
й захист їхніх інтересів закріплені низкою законодавчих та норматив-
но-правових актів. Вони спрямовані на створення їм рівних з інши-
ми громадянами можливостей у реалізації цивільних, політичних та
інших конституційних прав і свобод. В Основному Законі держави
права і свободи інвалідів окремо не обумовлюються, а надаються їм
з усіма громадянами України, підкреслюючи тим самим їх рівно-
правність.
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В Україні чисельність інвалідів за останні роки збільшилась
і становлять сьогодні 2,6 мільйона осіб, які перебувають на обслу-
говуванні в органах праці та соціального захисту населення.

Проблема полягає в тому, що із загального числа інвалідів
майже половина перебуває у працездатному віці і потребує реабілі-
тації та подальшого працевлаштування.

Ми ставимо за мету проаналізувати можливість комплексного
підходу до працевлаштування людей з обмеженими фізичними
можливостями.

Як свідчить досвід практичної діяльності, особи з обмеженими
фізичними можливостями не можуть на рівних конкурувати на
ринку праці, особливо в сучасних економічних умовах, коли пере-
хід до ринкових відносин вимагає інтенсифікації виробництва, під-
вищення вимог до загального фізичного та інтелектуального стану
працюючих. Тому професійна реабілітація інвалідів стала однією
з найважливіших проблем суспільства.

Завдання полягають у тому, щоб при аналізі даної проблеми,
спираючись на нормативно-правову базу соціального захисту осіб
з обмеженими фізичними можливостями, розробити методи діяль-
ності державних центрів зайнятості у сприянні їх працевлаштуванню.

В Україні права інвалідів на отримання соціальної допомоги та
реабілітації закріплені у законі «Про основи соціальної захищенос-
ті інвалідів в Україні», який став важливою віхою у наближенні
соціальної політики України до світових стандартів.

Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 3 травня 1995 р.
№ 314 «Про організацію робочих місць та працевлаштування

інвалідів» затвердив положення про робоче місце інваліда та поря-
док працевлаштування інвалідів, а постановою від 28 грудня 2001 р.
№ 1767 «Про затвердження порядку сплати підприємствами (об’єд-
наннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень
Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та викори-
стання цих коштів» визначив механізм сплати штрафних санкцій,
передбачених ст. 20 Закону України «Про основи соціальної захи-
щеності інвалідів в Україні». Цим же законом встановлені нормати-
ви бронювання робочих місць для працевлаштування інвалідів не
менше 4% від загальної чисельності працюючих.

Новою віхою по вирішенню проблем професійної реабілітації
інвалідів став Закон України від 05.10.2005 р. «Про реабілітацію ін ва -
лідів в Україні» та Закон України «Про внесення змін до деяких за ко -
нів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість»
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від 23.02.2006 р., яким внесено ряд змін до законів України «Про зай -
нятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття» та інші, цей Закон відповідно
до Конституції України визначає основні засади створення право-
вих, соціально-економічних, організаційних умов для усунення або
компенсації обмежень життєдіяльності, викликаних порушеннями
здоров’я зі стійким розладом функціонування системи підтриман-
ня інвалідами фізичного, психічного, соціального благополуччя,
сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності;
та Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
реалізації інвалідами права на трудову зайнятість» від 23.02.2006 р.,
яким внесено ряд змін до законів України «Про зайнятість насе-
лення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття» та інші.

До вирішення проблеми професійної реабілітації залучені дер-
жавні адміністрації, органи місцевого самоврядування, відповідні Мі -
ністерства, Фонд соціального захисту інвалідів, громадські органі-
зації інвалідів, спілка промисловців та підприємців, підприємства
всіх форм власності та Державної служби зайнятості.

Вже сьогодні Державною службою зайнятості розгорнуто комп -
лексну інформаційно-роз’яснювальну роботу для сприяння в адап-
тації на ринку праці людей з фізичними обмеженими можливостя-
ми. Проте, слід відмітити, що не дивлячись на низку вищезгаданих
законів, прийнятих державою на підтримку інвалідів, існують про-
блеми інвалідів при працевлаштуванні.

Україна, приєднавшись до Європейської Соціальної хартії, послі -
довно прагне забезпечувати рівноправну участь громадян з інвалід-
ністю в суспільному житті. В цьому контексті університет»Україна»
є активним суб’єктом у вирішенні цієї проблеми — через навчаль-
ний процес інвалідам, людям з обмеженими можливостями допо-
могти отримати висококваліфіковану фахову підготовку і стати пов -
ноцінними, активними будівниками нової України.

Одна з головних труднощів полягає в тому, що кількість праце -
здатних інвалідів менше ніж кількість заброньованих робочих місць.
Таким чином, щоб виконати бронь, підприємства вимушені засто-
совувати різні не зовсім законні заходи, а саме приймають на робо-
ту осіб з 1 групою інвалідності (заздалегідь знаючи, що людина не
може працювати) формально з символічною зарплатнею.

Які ж основні напрямки розвитку трудової зайнятості осіб з об -
меженими фізичними можливостями? Для розв’язання поставлених
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завдань на державному рівні потрібно мати чітке уявлення про тих,
кому адресується ця політика, володіти інформацією щодо кількісно-
го і якісного складу громадян з інвалідністю, зокрема у працездатному
віці. Необхідно мати чітке уявлення про інвалідів, які бажають працю-
вати, про їхні вподобання та можливості, конкретну інформацію про
їхню здатність до професійно-трудової діяльності та багато інших ві -
до мостей, пов’язаних із проблемами працевлаштування та зайнятості.
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Анотація. У статті проведено аналіз проблеми працевлаштування осіб
із ін валідністю з погляду охорони праці. Визначено, що підбір робочого місця
під можливості працівника та його адаптація мають враховувати питання
безпеки. Зазначено, що роботодавець несе безпосередню відповідальність за
за безпечення охорони праці на робочих місцях працівників із інвалідністю. Брак
інформації стосовно стану здоров’я працівника та можливих шляхів адап -
тації робочих місць ускладнюють процеси професійної інклюзії осіб із ін ва лід -
ністю. Це потребує розробки дієвих механізмів щодо вирішення цих питань.

Annotation. The article analyzes the problem of employment of persons with
disabilities from the point of view of occupational safety. It has been determined
that the selection of the workplace according to the employee’s abilities and its adap-
tation must take into account safety issues. It is noted that the employer is directly
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responsible for ensuring the occupational safety at the workplaces of workers with dis-
abilities. Lack of information on employee’s health and possible ways of adapting the
workplaces complicates the processes of professional inclusion of persons with disabi -
lities. This requires the development of effective me cha nisms for solving these issues.

У світі останніми роками спостерігається стійка тенденція до
зростання чисельності людей із інвалідністю. Основними причина-
ми, що призводять до такої ситуації, є старіння населення, хронічні
хвороби, нещасні випадки та ін. В Україні збройний конфлікт на
сході, високий рівень травматизму на виробництві та соціально-еко-
номічне становище у цілому призводять до зростання чисельності
осіб працездатного віку із стійкими вадами стану здоров’я, які потре-
бують забезпечення освітньої, соціальної та професійної інклюзії [1]. 

Питання підвищення ефективності професійної інтеграції осіб
із інвалідністю в Україні є особливо актуальним, оскільки, згідно із
офіційними даними, частка працевлаштованих осіб із стійкими ва -
дами у стані здоров’я є нижче 1% від загальної чисельності осіб із
інвалідністю [2]. З понад 2 млн. осіб із ІІ та ІІІ групою інвалідності
в Україні працевлаштовано близько 11,5 тис. осіб, що є дуже низь-
ким показником. Така ситуація спричиняє не лише значний фінан-
совий збиток державі, але є джерелом низки соціальних проблем.

Світовий досвід вказує на те, що влаштування осіб із інвалідністю
на робочі місця є найбільш конструктивним шляхом вирішення цього
питання. Багато країн мають значний досвід у напряму залучення осіб
із обмеженими можливостями на робочі місця, вивчення якого дає
можливість зрозуміти надзвичайну складність цього питання.

В Україні на державному рівні передбачено гарантії прав осіб із
інвалідністю на соціальну підтримку та реабілітацію задля підви-
щення ефективності соціальної та професійної адаптації, але пов -
но цінне виконання вимог законодавства у цьому напряму не може
здійснюватися без активізації участі роботодавців. Однією з основ-
них перепон на шляху до ефективної професійної інтеграції осіб із
інвалідністю є складність підбору робочого місця та забезпечення
безпеки осіб із особливими потребами.

При вирішенні питання щодо працевлаштування людини
базова інформація отримується внаслідок дослідження стану її здо-
ров’я. Результатом медичного обстеження людини, яка звернулася
до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) для встановлення
інвалідності, є висновок та індивідуальна програма реабілітації, де,
у тому числі, зазначені ступені обмежень життєдіяльності та реко-
мендації щодо працевлаштування. 
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Стаття 12 Закону України «Про охорону праці» [3] зобов’язує під-
приємства, що використовують працю осіб з інвалідністю, створю-
вати для них безпечні умови праці з урахуванням рекомендацій
медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реа-
білітації, а також вживати усіх необхідних заходів безпеки праці, які
відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.

Таким чином, відповідно до [3], завданням роботодавця при пра -
цевлаштуванні особи із інвалідністю є: оцінити фактичний рівень
працездатності працівника із урахуванням наявних виробничих
умов; визначити робоче місце, умови праці на якому відповідати-
муть рекомендаціям МСЕК та не викликатимуть погіршення стану
здоров’я працівника; здійснити (за необхідності) адаптацію робочо-
го місця під можливості працівника із інвалідністю; вжити заходів
щодо забезпечення безпеки працівника на підприємстві.

Реалізація цих завдань ускладнюється як браком інформації
щодо рівня працездатності та обмежень життєдіяльності працівника,
якому встановлено інвалідність, так і необхідністю розробки додат-
кових заходів з охорони праці такої категорії працівників, що тягне
за собою додаткові фінансові витрати. Це призводить до того, що
роботодавці намагаються уникати працевлаштування особи із інва-
лідністю, незважаючи, навіть, на обов’язковість виконання норма-
тиву щодо прийняття на роботу працівників із обмеженими мож-
ливостями та загрозу штрафних санкцій у разі його невиконання. 

Основними шляхами вирішення питання підвищення рівня
професійної інтеграції осіб із інвалідністю є налагодження механіз-
му оцінки відповідності стану здоров’я працівника особливостям
робочого місця та виробничого процесу, а також розробка методи-
ки ідентифікації та оцінки ризиків трудової діяльності задля запро-
вадження ефективних заходів із безпеки праці. 
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Анотація. У статті розглянутий світовий досвід працевлаштування
людей з інвалідністю. Наведено практику залучення до праці людей з інва-
лідністю в різних країнах світу. Проаналізовано законодавчу базу щодо
підтримки працевлаштування людей з інвалідністю в Україні. Показані
особливості реалізації прав людини на працю з обмеженими можливостя-
ми в українській державі. Запропоновані напрямки подолання дискриміна-
ції людей з інвалідністю на вітчизняному ринку праці.

Annotation. The article deals with the world experience of employment of
people with disabilities. The practice of involving people with disabilities in dif-
ferent countries of the world is presented. The legislative basis for supporting the
employment of people with disabilities in Ukraine is analyzed. Features of real-
ization of human rights to work.

Станом на сьогодні рівень інвалідизації мешканців планети
сягає понад 1 мільярд людей, це 15% населення Землі. Пропор цій -
на кількість осіб із інвалідністю в різних країнах дуже відрізняєть-
ся: держави з високим рівнем доходів мають, як правило, більший
відсоток населення з інвалідністю, що свідчить радше про відмін-
ність критеріїв визначення інвалідності. Наприклад, у Китаї кіль-
кість людей із інвалідністю сягає 5%, а у США майже вчетверо вища —
19%. Відповідний показник у Німеччині — 13%, у Франції — 10%,
у Російській Федерації — близько 7%, а в Україні трохи вищий ніж
6%. Приблизно такий самий відсоток має Індія [1].

Загальна кількість далеко не завжди впливає на співвідношен-
ня працевлаштованих осіб із інвалідністю. Скажімо, у Китаї пра-
цюють 80% інвалідів, у Великобританії — 40%, у США — 29%,
в Російській Федерації — 10% [1]. В Україні офіційно працевлашто-
вано близько 30% осіб із інвалідністю працездатного віку [2]. Однак,
на думку експертів, реальна кількість працевлаштованих людей
з інвалідністю в Україні сягає лише 13%[1].
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У Китаї, який, принаймні офіційно, демонструє найвищі по каз -
ники залучення до праці осіб із інвалідністю, є правила про пропор-
ційне працевлаштування інвалідів. Відповідно до них, кожне підпри-
ємство або установа зобов’язані працевлаштовувати певну кількість
осіб із інвалідністю залежно від загальної кількості працівників.

Загалом система квотування робочих місць для людей із інва-
лідністю бере початок у 20-х роках минулого століття, коли уряди
Австрії, Німеччини, Італії, Польщі та Франції ухвалили закони, які
зобов’язували роботодавців приймати на роботу інвалідів-ветеранів
війни. Нині така квота у Франції та Польщі сягає 6%, у Німеччині
та Угорщині — 5%, в Австрії, Чехії, Румунії — 4%.

Невдалим прикладом квотування робочих місць для осіб із ін ва -
лідністю можна вважати досвід Індії, головним чином через недос-
татній рівень квот. За законодавством, резервується 3% робочих місць
у державному секторі. А за загальної кількості інвалідів у Індії, що
сягає 70 мільйонів осіб, лише 0,1 мільйона інвалідів зуміли отрима-
ти роботу в промисловості [1].

Водночас у таких країнах, як США, Великобританія, у країнах
Скандинавії й у Канаді немає системи квот. Однак там від робото-
давців вимагають позитивного ставлення до працевлаштування лю -
дей із обмеженими можливостями здоров’я, а також особливе зна-
чення приділяють оснащенню робочих місць.

Найближчою до нас і за законодавством, і за практикою праце -
влаштування осіб із інвалідністю залишається Російська Федера ція.
Головною перешкодою для роботодавців тут є преференції щодо
скороченого робочого дня та подовженої відпустки, а також необ-
хідність за свій рахунок обладнати робоче місце.

В Україні на законодавчому рівні передбачено 4%-ний норма-
тив на працевлаштування осіб з інвалідністю для підприємств усіх
форм власності. Якщо на підприємстві працює від 8 до 25 осіб, ро -
ботодавець має створити для людини з інвалідністю одне робоче
міс  це. У разі невиконання закону роботодавець має сплатити
штраф [3]. Людина з інвалідністю має певні переваги: не проходить
випробовуваний термін, має додаткові соціальні гарантії щодо від-
пусток, відряджень, нічних змін. Звільнити такого працівника та -
кож нелегко.

Для заохочення роботодавців, які створюють робочі місця для
працевлаштування осіб з інвалідністюдержавою пропонуються
цільові позики, надання фінансової допомоги, дотацій, компенса-
ційних виплат у розмірі єдиного внеску [4]. Втім, попри податкові
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пільги, левова частка роботодавців воліють сплатити штраф, але не
брати на роботу людей з інвалідністю.

До того ж, попри декларування державою захисту прав ветера-
нів, після збільшення кількості людей, які отримали інвалідність
через бойові дії в зоні АТО, частка працевлаштованих не зросла.

Отже, на основі імплементації світового досвіду українській
владі варто докласти додаткових зусиль, щоб подолати дискриміна-
цію людей з інвалідністю на ринку праці. Несправедливість по від-
ношенню до понад двох мільйонів громадян, які мають інвалідність,
має бути подолана за допомогою нового пакету якісних законів та
механізму контролю за їх виконанням.
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Анотація. Дана робота присвячена визначенню становища людей
з ін валідністю на ринку праці. Проаналізовані наявні в діючому законодав-
стві юридичні гарантії працевлаштування людей з інвалідністю та дослі -
дженішляхи їх удосконалення. Наведено сучасні статистичні дані щодо
працевлаштування людей з інвалідністю в Україні. Особливу увагу зосере -
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джено на перепонахпрацевлаштування людей з інвалідністю та обґрунто -
вано необхідність унесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

Annotation. This work is devoted to the definition of the situation of people
with disabilities in the labor market. The existing legal guarantees of employment
of people with disabilities are analyzed and ways of their improvement are
explored. The present statistics on the employment of people with disabilities in
Ukraine are presented. Particular attention is paid to the obstacles to the employ-
ment of people with disabilities and the necessity of making changes to the corre-
sponding normative legal acts is substantiated.

Key words: people with disabilities, market, quota system, employment,
legal guarantees.

Ні для кого не є секретом, що, на жаль, в Україні, як і в багатьох
розвинутих країнах світу, кількість людей з інвалідністю постійно
зростає. На думку сучасних науковців причинами цього явища слу-
гують такі фактори як недостатній рівень медичної допомоги, труд-
нощі із придбанням ліків і медичних послуг, забруднення (зокрема
радіаційне) навколишнього середовища, техногенні катастрофи,
дорожньо-транспортні пригоди, військовий конфлікт на Сході Ук -
раїни тощо. А відтак цілком зрозуміло, що більшість людей з інва-
лідністю потребують особливих умов щодо проживання, обслуго-
вування та, особливо, працевлаштування.

Тому мета нашої роботи — проаналізувати сучасні проблеми
працевлаштування людей з інвалідністю в Україні.

Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалі-
дів в Україні» встановлено норматив робочих місць для працевлаш-
тування інвалідів у розмірі 4% від середньооблікової чисельності
штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8
до 25 осіб — у кількості одного робочого місця (ст. 19) [3].

Своєрідним гарантом того, що інвалід буде працевлаштований
на роботу, яка відповідатиме його потребам, знанням, навичкам та
не буде завдавати шкоди його здоров’ю, є Державна служба зайня-
тості України.

Проте, якщо проаналізувати дані Міністерства соціальної полі-
тики, то стає зрозумілим, що, на жаль, Державна служба зайнятості
України не ефективно виконує дану роль. Адже станом на початок
2018 року в Україні працевлаштовано лише 540 187 людей з інвалід-
ністю, що в підсумку становить 26,2% від 2 062 259 дорослого праце -
здатного населення з інвалідністю віком від 18 до 60 років. Іншими
словами 73,8 % особи з інвалідністю залишаються непрацевлашто-
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ваними. Для порівняння, в ЄС середній показник зайнятості осіб
з інвалідністю складає 38% [1].

Задля справедливості слід визнати, що причин, які зумовлюють
таку ситуацію, чимало. Наприклад, Б. Стахів [2, c. 88] переконана,
що це обумовлюється низкою об’єктивних і суб’єктивних причин.
Зокрема до об’єктивних причин автор відносить недостатність рівня
професійної підготовки та кваліфікації, що пов’язано з проблемами
доступності якісної освіти, протекціоністською політикою держави
(завдяки чому виникають такі об’єктивні причини, як невигідність
праці інвалідів для роботодавців). Серед суб’єктивних причин
науковець указує на формування в інвалідів споживацьких устано-
вок, психологічної залежності від соціальних служб тощо, які спри-
чиняють психологічну нездатність до професійної діяльності. 

Тобто, аналізуючи сучасний ринок працевлаштування інвалі-
дів, на наше переконання, можна виокремити три ключові перепо-
ни на шляху до успішного працевлаштування таких осіб:

По-перше, варто визнати, що оточуючізазвичай не готові адек-
ватно сприймати у своїх колективах співробітників, які чимось від-
різняються від них. 

По-друге, ні для кого не є секретом, що роботодавці не зацікав-
лені у забезпеченні робочими місцями людей з особливими потре-
бами, адже це вимагає фінансових та часових витрат.

По-третє, варто відмітити так зване формальне працевлашту-
вання — оформлення трудових відносин на неповний робочий день
з мінімальною оплатою. Натомість людина фактично не з’являєть-
ся на робочому місці, лише отримує кошти.

А тому, беручи до уваги курс України на ЕС, на нашу думку,
країна повинна імплементувати Директиву Ради 2000/78/ЕС[3] про
встановлення загальної системи рівного відношення у сфері зайня-
тості та професійної діяльності. Іншими словами, щоб досягнути
позитивних результатів у сфері працевлаштування осіб з інвалідніс-
тю, нашій країні необхідно перейти від санкцій до системи ефек-
тивних заохочень та мотивації.
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Анотація. На сьогоднішній день, існують проблеми працевлаштуван-
ня осіб з інвалідністю, тому вважаю необхідним розглянути усі питання
щодо проблем працевлаштування інвалідів. Питання про реабілітацію
інвалідів, їх підтримку та притягнення до відповідальності працедавця за
порушення законів.

Аnnotation.To date, there are problems with the employment of people with
disabilities, so I consider it necessary to consider all issues regarding the employ-
ment problems of people with disabilities. The issue of rehabilitation of invalids for
their support and bringing to responsibility of the employer for violation of laws.

Перш за все зазначемо, хто ж такі особи з особливими потребами.
Особи з особливими потребами — є особа зі стійким розладом

функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може
призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава
зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими
громадянами та забезпечити її соціальний захист відповідно до ст. 2
Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Інвалідність — міра втрати здоров’я у зв’язку із захворюванням,
травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії
із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження життє-
діяльності особи, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови
для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпе-
чити її соціальний захист.

Однією з основних актуальних проблем працевлаштування людей
з інвалідністю є невиконання зобов’язань зі сторони роботодавця
встановлені законами, конституцією та іншими нормативними акта-
ми які регулюють ці відносини, а саме їх порушення. Розглянемо
права осіб з особливими потребами та обов’язки роботодавців
щодо прийняття таких осіб на роботу.

Також із загального числа інвалідів — майже половина знахо-
диться у працездатному віці і потребує реабілітації та подальшого
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працевлаштування. Як свідчить досвід практичної діяльності, особи
з обмеженими фізичними можливостями не можуть на рівних кон-
курувати на ринку праці, особливо в суч вас них економічних умо-
вах, коли перехід до ринкових відносин вимагає інтенсифікації
виробництва, підвищення вимог до загального фізичного та інтелек-
туального стану працюючих. Тому професійна реабілітація інвалідів
стала на сьогодні є однією з найважливіших проблем суспільства.

Відповідно до статті 43 Конституції України, кожен має право
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею,
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Відповідно до ст. 2 частини 1 Кодексу законів про працю, Забо -
роняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення
принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмежен-
ня прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сек-
суальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження,
віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання
на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків,
місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єд-
нанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до
суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки
іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознака-
ми, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Підсумовуючи вище сказане можемо встановити що є ряд пев-
них проблем з працевлаштуванням людей з інвалідністю, які зазви-
чай по в’язані з роботодавцями, працювати над вирішенням цих
питань, а са ме на мою думку потрібно проводити більше перевірок
виконавчих органів які зобов’язані захищати права інвалідів та
надавати встановлену допомогу, у разі невиконання притягувати до
відповідальності. Створювати окрім органів та прийняття законів,
програми з умо вами праці таких осіб за якими люди з інвалідністю
зможуть працювати.
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Анотація. У своїй роботі ми основну увагу акцентували на досліджен-
ні основних проблем працевлаштуваннялюдей з інвалідністю на ринку праці.
Зокрема було вивчено законодавчі гарантії працевлаштування людей з інва-
лідністю та перепони на шляху їх реалізації. Запропоновано основні напрям-
ки вдосконалення процесів працевлаштування осіб з інвалідністю.

Annotation. In our work, we focused on the study of the main problems of
employment of people with disabilities in the labor market. In particular, the legal
guarantees of the employment of people with disabilities and obstacles to their
implementation were studied. The main directions of improvement of employ-
ment processes of persons with disabilities are offered.

Як відомо одним із найважливіших прав сучасної людини і гро-
мадянина, закріплених Конституцією України, є саме право на пра -
цю. Однак необхідно констатувати той факт, що не кожен з українців,
на жаль, може ним повноцінно скористатися. Особливо актуальною
постає дана проблема перед тими, хто з різних причин має проблеми
зі здоров’ям. З цим пов’язане існування на сучасному ринку праці
особливої групи безробітних — людей, які мають інвалідність.
Складність і багатогранність проблеми працевлаштування інвалідів
зумовлює необхідність комплексного підходу до її вивчення.

В Україні на законодавчому рівні закріплено квоту, яку мають
виконувати роботодавці при прийомі на роботу людей з інвалідніс-
тю. Так, відповідно до ст. 19 ЗУ «Про основи соціальної захищенос-
ті інвалідів в Україні», для підприємств, установ, організацій, в тому
числі підприємств громадських організацій людей з інвалідністю,
фізичних осіб, які використовують найману працю, з чисельністю
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працюючих 8 та більше осіб, норматив робочих місць встановлю-
ється в розмірі 4,0 % від чисельності штатних працівників, а якщо
працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця[1].

Крім того, нещодавньою законодавчою новацією, яка також по -
кликана боротися з дискримінацією, стали схвалені Верховною Радою
зміни до закону №0102 «Про ратифікацію Конвенції про права
інвалідів і Факультативного протоколу до неї». Згідно з Конвен -
цією, слово «інвалід» замінюється поняттям «особа з інвалідністю».
Конвенція захищає права неповносправних людей, а також заохо-
чує повагу до них.

Однак, як показує практика, перед особами з інвалідністю в Ук -
раїні існує чимало перешкод щодо працевлаштування. 

Наприклад, одним із головних документів для оформлення пра -
цевлаштування особи з інвалідністю є рекомендація медико-соці-
альної експертної комісії (МСЕК). Проте дану установу часто по -
в’язують із корупцією.

Варто також відмітити і той факт, що чимало бюджетних уста-
нов ухиляються від виконання нормативу робочих місць для пра-
цевлаштування людей із інвалідністю. Як можна припустити, це
зумовлено саме тим, що бюджетні установи не зобов’язані сплачу-
вати санкції за невиконання нормативу. Не є винятком і приватні
компанії, які для закриття квот для людей із інвалідністю просто
оформлять дану категорію працівників на мінімальну зарплату без
фактичного виконання обов’язків.

Крім того, більшість людей з інвалідністю переконана, що
небажання роботодавців приймати їх на роботу і пропозиція робо-
ти низької кваліфікації, призводить до збільшення психологічного
бар’єру на шляху до отримання роботи.

Підсумовуючи все зазначене вище, варто наголосити на тому,
що попри наявність у чинному законодавстві низки гарантій щодо
працевлаштування осіб з інвалідністю, реального механізму їх реа-
лізації так і не розроблено. Тому ці механізми потребують доопра-
цювання, а наявні нормативні положення — доповнення.

Зокрема чинний порядок сплати роботодавцями адміністративно-
господарських санкцій, по-перше, не заохочує їх до працевлаштування
осіб з інвалідністю, а, по-друге, не має жодного сенсу в умовах, ко ли
роботодавці не в змозі знайти та працевлаштувати необхідну кіль кість
працівників. Це означає, що задля ефективного працевлаштування осіб
з інвалідністю, Україна має подбати не лише про доопрацювання за ко -
нів, але й про реформування насамперед Служби зайнятості та МСЕК.
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Анотація. Однією з найскладніших і найактуальніших проблем осіб
з ментальною інвалідністю та РАС у дорослому житті є проблема зайня-
тості. Шляхом до розв’язання цієї проблеми може стати створення захище-
ної форми професійного навчання та працевлаштування наприклад, в форма-
ті Центру професійно-орієнтованої діяльності для осіб з інвалідністю.

Annotation. One of the most thorny and most actual problems of persons
with mental disability and autism there is a problem of employment in adult life.
By a way to the decision of this problem creation of the protected form of profes-
sional studies and employment can become for example, in the format of Center
of the professionally-oriented activity for persons with disability. 

Ключовою для осіб з інвалідністю та їх сімей є можливість
навчатись і заробляти на життя, бути суспільно корисним, не бути
виключеним із суспільних відносин, не наражатись на негативні
прояви оточуючих через власні особливості. Однією з найскладні-
ших і найактуальніших проблем осіб з ментальною інвалідністю та
РАС у дорослому житті є проблема зайнятості. Забезпечення аси-
стента дитині хоч і складно, але втілюється, втім в межах загально-
освітньої школи і не розповсюджується на спеціальну освіту чи
подальше професійно орієнтоване навчання або життєдіяльність.
У пошуках відповіді на вкрай складне питання щодо способів ефек-
тивного долучення осіб з розладами аутистичного спектру та мен-
тальними особливостями розвитку в трудові відносини, з’явилося
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чітке усвідомлення необхідності створення відповідного пристосо-
ваного простору для реалізації їх трудового потенціалу. 

Для осіб з інвалідністю, як обирають напрямок професійної ді -
яльності, стоять перед вибором спеціальності існують значні пере-
шкоди. Особи з розладами аутистичного спектра, ментальними особ-
ливостями мають різний ступінь порушень і специфічні психологічні
особливості. За неприйнятних, стресових обставин такі люди можуть
стати низькофункіональними, уникати критики оточуючих, сенсор-
них перевантажень. І навпаки, за умови потрапляння в комфортне
середовище, розкривається їх потенціал. Варто концептуально по-
новому підійти до розв’язання проблеми. Як у подальшому навчан-
ні, так і в трудовій діяльності. І якщо створити установу державної чи
приватної форми власності, сучасну, де були б передбачені гнучкі
умови праці, сучасний формат (work hub, коворкінг) та ін. це стане
розв’язанням проблеми. Спеціальний підхід і відповідні умови
зроблять можливим і ефективним навчання чи створення робочих
місць для високофункціональних осіб з інвалідністю. А формування
груп за спеціальностями, діяльність яких супроводжує координатор
створять умови для реалізації трудового потенціалу для осіб з нижчою
функціональністю. Такий підхід та створення відповідних додатко-
вих умов призведе до реального розв’язання проблеми включення
осіб із значними поведінковими розладами в суспільні відносини. 

Розв’язання даної проблеми ми вбачаємо у впровадженні про-
екту по створенню сучасного Центру професійно-орієнтованої ді -
яльності. Як додатковий етап у професійно-оріентованої діяльності
з кураторами у міні-групах, як майданчик для комунікації розвитку
творчих здібностей, зайнятості. Юридично діяльність таких центрів
регламентується в межах дії Наказу Міністерства соціальної полі-
тики від 09.08.2016 № 855 Деякі питання комплексної реабілітації
осіб з інвалідністю [1], з орієнтацією на сучасні трудові напрямки,
в тому числі, створення можливостей відкриття відділення профе-
сійної реабілітації та відділення трудової реабілітації/працетерапії
(трудові майстерні). В межах даної установи молодь з комплексними
порушеннями зможе отримувати комплексну допомогу, розвивати
соціальні навички, вчитись взаємодіяти та співпрацювати в колек-
тиві з іншими людьми, розвивати трудові навички, творчі здібності,
долати поведінкові проблеми. Створивши відповідне комфортне
середовище, з’явиться майданчик для вироблення навичок само-
стійності, відповідальної поведінки, зниження рівня зовнішньої
опіки, досягнення певного рівня самостійності, розкриття потен-
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ціалу трудових можливостей, сприяння підготовці до самостійного
життя, підтримка та розвиток навичок поведінки, майданчик для
спілкування та розвитку після закінчення навчального закладу,
успішне засвоєння навчальних планів по трудовим спеціальностям,
проходження навчання та стажування.

Відпрацювання відповідних навичок може проходити у групі
осіб різного рівня складності порушень, що розширює адаптативні
можливості осіб з інвалідністю. Обрання спеціальності, навчання
та адаптація мають відбуватися у відповідності до індивідуальних
можливостей та особливостей осіб з інвалідністю. Молодь здійснює
знайомство з різними видами виробництв. Ні в якому разі це не має
біти однотипна низькооплачувана праця за радянськими стандар-
тами. У відповідності до вподобань та можливостей осіб з інвалідні-
стю, це може бути художня деревообробка, швейна справа, комп’ю -
терна справа (верстка, створення сайтів, тестування комп’ютерних
програм), студія анімованих фільмів, фотостудія, виробництво ке -
ра міки, сувенірної продукції, де творчі здібності та креативність
цінуються, кулінарія, флористика, будівництво, спорт тощо. У най-
складніших випадках пропонується програма навчання і введення
людини з особливостями у самостійне життя шляхом навчання
головним життєво необхідним навичкам і вмінням для покращення
якості життя людей з комплексними порушеннями (навчальна квар-
тира, де будуть формуватися практичні навички самообслуговування,
комунікації із залученням команди фахівців, соціальних педагогів,
психологів, тощо). Успішний результат можливий при злагодженій
взаємодії команди фахівців з мультидисциплінарним підходом.
Стандартні методики викладання чи виконання посадових обов’яз-
ків не спрацюють. Адже, наприклад, часто у осіб з розладами аути-
стичного спектру недорозвинене мовлення і вони використовують
методи альтернативної комунікації, візуальний розклад, потре-
бують рекомендацій куратора.

Такі проекти є вкрай актуальні, їх варто реалізувати на рівні
держави, допрацювавши механізми. 
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Анотація. Розглядаються питання працевлаштуванню осіб з інвалід-
ністю, у розрізі ефективності грошового обігу у Фонді соціального захисту
інвалідів. Аналізується питання визначення ефекту від використання кош-
тів фонду для працевлаштування осіб з інвалідністю. Вносяться пропозиції
щодо визначення критеріїв оцінки ефективності обігу коштів для створен-
ня робочих місць, сприяння працевлаштуванню та навчанню з подальшим
працевлаштуванням осіб з інвалідністю. На підставі чого формується
висновок про можливість їх запровадження для найбільш раціонального
обігу коштів спрямованих на забезпечення працевлаштування таких осіб.

Annotation. Issues of employment of persons with disabilities are considered,
in terms of the effectiveness of money circulation in the Fund for Social Protection
of the Disabled. The question of determining the effect of using the funds of the
fund for the employment of persons with disabilities is analyzed. Proposals are
made on how to determine the criteria for assessing the effectiveness of the circu-
lation of funds for job creation, the promotion of employment and training with the
subsequent employment of persons with disabilities. On the basis of what is formed
the conclusion about the possibility of their introduction for the most rational cir-
culation of funds aimed at ensuring the employment of such persons.

На даний час питання формування фондів фінансових ресурсів,
що формуються за рахунок обов’язкових платежів визначених чинним
законодавством є вкрай актуальним, так як такі фонди забезпечують
виконання державою своїх соціальних та економічних функцій. При
цьому, важливим є аспект фінансового контролю за використання
фінансових ресурсів таких фондів у процесі їх обігу, в тому числі цільо-
вого використання і ефективності використання їх коштів.

Не є виключенням з вказаного і Фонд соціального захисту ін -
ва лідів грошовий обіг у якому забезпечується переважно за рахунок
норм Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб
з інвалідністю в Україні». І статтею 19 цього Закону встановлені
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нормативи для працевлаштування таких осіб з інвалідністю залеж-
но від кількості працівників у суб’єктах господарювання, а у статті
20 визначається порядок і розміри сплати штрафних санкцій, в разі
недотримання таких нормативів [1].

Проте, питання працевлаштування осіб з інвалідністю, як ціл-
ком слушно наголошує Б.П. Капанадзе, залишається не вирішеним
[2, с. 120], як і не визначеною є ефективність від використання кош тів
отриманих за рахунок штрафних санкцій роботодавців. Фінансо вий
контроль за цільовим використанням коштів, безперечно є важли-
вою складовою не лише тому, що є загроза спрямування за нецільовим
призначенням чи розкрадання коштів і інших фінансових ресурсів,
а і тому, що контроль дає можливість з’ясувати дійсні обсяги наяв-
них фінансових ресурсів, ефективність їх використання і — що
саме головне — розмір і тенденції розвитку фінансової бази для їх
накопичення і подальшого розподілу, перерозподілу і використан-
ня [3, с. 95]. Тому фінансовий контроль обігу коштів Фонду соці-
ального захисту інвалідів, має обов’язково включати показники
ефективності їх використання, основними з яких мають бути:

— кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю за підтримки
коштами Фонду соціального захисту інвалідів;

— кількість осіб, які працевлаштувалися після навчання, яке
фінансувалося Фондом соціального захисту інвалідів;

— кількість осіб робочі місця для яких створені за рахунок
Фонду соціального захисту інвалідів.

Це дозволить отримати не загальну картину використання кош -
тів Фондом соціального захисту інвалідів, а і визначити шляхи їх най -
ефективнішого обігу з метою працевлаштування осіб з інвалідністю.

Література

1. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні:
Закон України від 21 березня 1991 року № 875-XII // База даних «Зако но -
давство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=
875-12 (дата звернення: 31.10.2018).

2. Капанадзе Б.П. Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів
в Україні. Право і суспільство. 2015. № 4. Ч. 3. С. 116–121.

3. Сарана С.В. Фінансове право України: Навч. посібник. Полтава: Пол -
тавський інститут економіки і права Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна», 2008. 567 с.

людей з інвалідністю Секція IV
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Анотація. Тези присвячено актуальній проблемі створення рівних з інши-
ми громадянами можливостей та реалізації людьми з інвалідністю всіх прав
людини та основоположних свобод без ознак дискримінації щодо них.
Зокрема, невід’ємного природного права людини — права на працю. Проблема
працевлаштування людей з інвалідністю є пріоритетною у кожній країні
світу. В Україні це питання є законодавчо врегульованим. Проте, існують
прогалини у практичному застосуванні цих нормативно-правових актів.

Annotation. The thesis is devoted to the actual problem of creating equal
opportunities with other citizens and the implementation of people with disabili-
ties of all human rightsand fundamental freedoms without any discrimination
against them. Inparticular, theinalienablenaturalhumanright — therighttowork.
The problem of employment of people with disabilities is a priorityineverycoun-
tryintheworld. In Ukraine, this is sueislegislativelyregulated. However, there are
gapsin the practical application of the selegalacts.

За останні роки чисельність людей з інвалідністю значно збіль-
шилась. Із загального числа людей з інвалідністю більше половини
перебуває у працездатному віці та потребує професійної реабіліта-
ції для подальшого працевлаштування. Саме тому, на сьогоднішній
день проблеми працевлаштування людей з інвалідністю є одними
з найважливіших проблем суспільства.

Дослідження та шляхи вирішення актуальних проблем праце -
влаш тування людей з інвалідністю, коли особливого значення набуває
надання практичних послуг людям з інвалідністю та роботодавцям,
побудова співпраці між органами державної влади, керівниками дер-
жавної служби зайнятості, представниками громадських організацій,
профспілок та волонтерами. Для досягнення цілей використовуються
креативні творчі рішення та, оскільки, існують прогалини у виконан-
ні норм права чинного законодавства щодо забезпечення працевлаш-
тування людей з інвалідністю, встановлення відповідальності для осіб,
які порушують законодавство.
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В ч.1 ст. 43 Конституції України вказано, що кожен має право
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею,
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. [1]

Тобто, люди з інвалідністю є рівноправними з іншими людьми
у реалізації права на працю.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України «Про основи соціаль-
ної захищеності осіб з інвалідністю в Україні «,підприємства, уста-
нови, організації, фізичні особи, які використовують найману працю,
зобов’язані виділяти та створювати робочі місця для працевлашту-
вання осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця,
створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних про-
грам реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гаран-
тії, передбачені законодавством [2].

Так, дійсно, законодавство зобов’язує фізичних та юридичних
осіб створювати робочі місця для працевлаштування людей з інва-
лідністю, проте статистика свідчить про досить низькі показники
працевлаштування: з понад 3 мільйонів осіб з інвалідністю лише
близько 600 тисяч осіб мають роботу. По-перше, проблема полягає
в тому, що, якщо підприємство, установа чи організація не виконує
нормативу робочих місць, то вони сплачують адміністративно-гос-
подарські санкції Фонду соціального захисту інвалідів. Але, біль-
шість роботодавців уникають покарання шляхом сплати вище вка-
заних санкцій за ненадання робочих місць людям з інвалідністю,
ніж влаштувати їх на роботу.

По-друге, також проблема полягає в так званому «формально-
му працевлаштуванні». Оскільки, підприємства, установи чи орга-
нізації зобов’язані забезпечити, крім надання робочого місця, на вчан -
ня та перекваліфікацію. Саме тому, деякі роботодавці пропонують
людям з інвалідністю не зовсім законні форми співробітництва,
а саме: оформлення на роботу на неповний робочий день з низькою
заробітною платою. В цьому випадку, людина майже не з’являється
на робочому місці, проте стабільно отримує кошти.

На сьогоднішній день, роботодавці зовсім не зацікавлені у пра-
цевлаштуванні людей з інвалідністю, адже це вимагає додаткових
часових та фінансових витрат. Оскільки, суспільство неоднозначно
сприймає таку категорію громадян. Також, ми вважаємо, доціль-
ним запровадити кримінальну відповідальність підприємств, уста-
нов, організацій за порушення вимог законодавства щодо забезпе-
чення робочими місцями осіб з інвалідністю.

людей з інвалідністю Секція IV
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Анотація. Робота присвячена розгляду однієї із найактуальніших
проблем людей з інвалідністю — забезпечення роботою. Трудова зайня-
тість таких людей є необхідною умовою їх соціалізації та адаптації до
соціального життя. А для громади це можливість стати інтегративним
середовищем. Але українські реалії не відповідають задекларованим прин-
ципам, що створює додаткові труднощі в житті таких громадян. 

Annotation. The work is devoted to consideration of one of the most urgent
problems of people with disabilities — providing them with a work. The employ-
ment of such people is a indispensable condition for their socialization and adap-
tation to social life. And for the community it’s an opportunity to become an inte-
grative environment. But Ukrainian realities are not in line with the declared
principles, which creates additional difficulties in the lives of such citizens.

Всесвітньою організацією охорони здоров’я визначено, що близь-
ко 10% населення світу мають інвалідність. Не винятком є й Україна,
де інвалідність є також досить поширеним явищем. В Україні чисель-
ність осіб з інвалідністю складає приблизно 2,800 млн., тобто кожен
вісімнадцятий — має інвалідність, і кількість таких людей зростає,
особливо у зв’язку з військовим конфліктом. А працюючих людей
з інвалідністю станом на 01.01.2017 року складала 666,8 тис. осіб,
у тому числі 533,4 тис. працездатного віку, тоді як кількість працев-
лаштованих на початок 2016 склала 652,9 тис. осіб, що є меншим
показником у порівнянні із 2015 роком — 742591 працюючих [7]. 

Захворюваність інвалідів є перешкодою на шляху пошуку гідної
роботи. Щорічні економічні збитки, через захворюваність пов’язані
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з виплатою компенсацій, втратою робочого часу, перервами у ви -
робничій сфері, видатками на медичне обслуговування та іншими
витратами, за різними оцінками, становлять біля 4–5 % ВВП краї-
ни. Трудова зайнятість відіграє особливу роль у процесі інтеграції
осіб з інвалідністю до суспільного життя. Вона є тим фактором, що
дає змогу людям з особливими потребами покращити свій матері-
альний добробут та забезпечити повноцінну реабілітацію.

Основними симптомами, які свідчать про характер проблеми
працевлаштування, є [1]:

а) дискримінація осіб з інвалідністю на ринку праці. Не зва жаючи
на формальну заборону дискримінації в національному законодав
стві, на практиці особи з інвалідністю не завжди сприймаються як
фахівці чи професіонали. Переважно їхнє місце праці пов’язане із
малокваліфікованою роботою; б) пропоновані послуги у сфері про-
фесійної орієнтації та професійної реабілітації для осіб з інвалідністю
не відповідають вимогам ринку праці. в) допомога, що пропону-
ється особам з інвалідністю характеризується певною сегреговані-
стю — домінуванням закриття нормативу робочих місць над просу-
ванням професійних здібностей шукача роботи з інвалідністю.

г) особам з інвалідністю підприємцям не надається допомога
на за безпечення розумного пристосування. Допомога на відкриття
власної справи, що пропонується в межах фонду безробіття неди-
ференційована та невраховує необхідності забезпечення розумного
пристосування. д) квотування робочих місць для працевлаштування
осіб з інвалідністю вступає в суперечність із конкурсною системою
зайняття вакантних посад у державному секторі. е) стимулювання
приватного сектору здійснюється лише за рахунок зобов’язуваль-
ного нормативу кількості робочих місць, невиконання якого має
наслідком сплату приватним сектором адміністративно-госпо-
дарських санкцій. Останнє призводить до негативної судової прак-
тики, коли підприємці, апелюючи до вичерпання усіх можливостей
для найняття осіб з інвалідністю, не повинні сплачувати відповідні
санкції. є) є вкрай складним механізм отримання допомоги на
забезпечення розумного пристосування, що призводить до відмови
приватного сектору претендувати на відповідні дотації. 

Головним чинником, який стримує зайнятість осіб з обмеженими
фізичними можливостями є низький, порівняно із здоровими, освіт-
ній та професійний рівень. На ринку праці відокремлюється суттєва
проблема в подоланні дисбалансу між попитом і пропозицією цієї спе-
цифічної робочої сили. Практично така сама ситуація склалася і щодо
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співпраці з питань укомплектування новостворених робочих місць для
працевлаштування інвалідів за рахунок коштів Фонду [4]. 

Отже, створення робочих місць для інвалідів є практично фор-
мальністю і фактично залишається лише деклараціями, не реалізо-
ваними на практиці. Як правило, підприємці використовують
людей з інвалідністю в основному з метою дотримання квоти щодо
працевлаштування інвалідів і задля ухиляння від сплати штрафних
санкцій за її невиконання.
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Анотація. Данне дослідження присвячене висвітленню перешкод, із яки -
ми доводиться стикатись особам з інвалідністю під час реалізації гаран-
тованого Конституцією України права на працю, та розкриттю проблем
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щодо реалізації державної політики у напрямі працевлаштування осіб вказа-
ної категорії. На підставі власних міркувань і практики діяльності органів
виконавчої влади та громадських організацій інвалідів, вношу пропозиції щодо
можливих шляхів ліквідації таких перешкод і вирішення відповідних проблем.

Annotation. This article showcases the obstacles with which to face people with
disabilities in the implementation of the Constitution of Ukraine the right to work,
and disclosure issues on realization of state policy towards the employment of
a specified category. Also in the article, based on personal considerations and prac-
tice of executive bodies and public organizations of disabled people, I make pro-
posals on possible ways to eliminate these obstacles and solve relevant problems.

Актуальність: на сьогоднішній день, це питання є досить актуаль-
ним, так як людей з інвалідністю досить багато, а працюючих дуже
мало. Кожна людина йде до університету, для того щоб отримати від-
повідні знання, які допомагатимуть їй у майбутньому отримати та опа-
нувати омріяну професію. Люди з інвалідністю також мають бажання
влаштуватися на ту роботу, яка б приносила ї м задоволення, але робо-
тодавців бажаючих взяти на роботу таких людей, досить мало.

Мета: метою теми дослідження є визначення причин, проблем,
та етапи вирішення цих суттєво важливих проблем.

Основний матеріал: однією з ключових проблем у сфері працев-
лаштування осіб з інвалідністю є наявність стереотипів та уперед-
жень по відношенню до них, які мають мало спільного з реальніс-
тю, а їх джерело слід шукати не у проблемі наявності інвалідності
у цих людей, а у сприйнятті їх оточуючими, у т.ч. роботодавцями,
і в організації роботи. 

Серед найбільш поширених стереотипів слід назвати наступні:
особи з інвалідністю можуть виконувати тільки некваліфіковану робо-
ту або недостатньо кваліфіковано виконують свої функціональні обо -
в’язки. Водночас, серед працівників з інвалідністю чимало високо -
кваліфікованих професіоналів — юристів, економістів, ІТ-спеціалістів
та ін. Люди з інвалідністю можуть бути такими ж ефективними пра-
цівниками, як і всі інші, якщо при працевлаштуванні врахувати стан
їхнього здоров’я та уважно поставитися до підбору професії, місця
роботи й робочих функцій. При цьому, працевлаштування дасть лю -
дині не лише заробіток, а й інші блага, зокрема спілкування, мож-
ливість самореалізуватись, певний соціальний статус тощо; праців-
ники з інвалідністю часто й тривалий час відсутні на робочому місці.
Роботодавці усвідомлюють, що людина з інвалідністю періодично,
залежно від характеру захворювання та причини встановлення
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інвалідності, має проходити медико-соціальну експертну комісію
для підтвердження інвалідності. Цей процес потребує перебування
у стаціонарі. Проте роботодавці знатимуть про це заздалегідь, тоді як
хвороби працівників без встановленого статусу інвалідності важко
спланувати та спрогнозувати. Водночас, оскільки працівникам
з інвалідністю складніше знайти роботу, вони її більше цінують,
менше відлучаються з робочого місця і відповідальніше виконують
свої обов’язки побоювання роботодавців щодо того, як стан здо-
ров’я працівника позначиться на виконанні службових обов’язків. 

Етапи вирішення проблем: для виправлення такого становища слід,
насамперед, створити умови для отримання інвалідами освітніх по -
слуг усіх форм і типів, що надаються державою, зокрема шляхом інтег-
рації у загальний навчальний процес та зарахування дітей-інвалідів до
навчальних закладів поза конкурсом; збільшити обсяги державного
замовлення на підготовку інвалідів у професійно-технічних та вищих
навчальних закладах; опрацювати нові механізми заохочення робото-
давців щодо залучення інвалідів до трудової діяльності, зокрема шля-
хом субсидіювання на покриття витрат по виплаті зарплати інвалідам;
закріпити за Державною службою зайнятості функції основного орга-
ну, який відповідатиме за працевлаштування осіб з інвалідністю.

Висновки: тож для вирішення цієї проблеми, держава повинна
відповідати за умови навчання, людей з інвалідністю, необхідності
дотримання конституційних норм, виконання міжнародних зобо в’я -
зань, зміни державної політики, що у результаті приведе до покра-
щення міжнародного іміджу держави, соціальної активності людей
з інвалідністю, а позитивні зміни впливатимуть на рівень довіри
громадянського суспільства до влади, це дасть можливість позбави-
тися зайвих, неефективних ланок на шляху до працевлаштування
осіб з інвалідністю, створивши при цьому зручну систему.

ПРОБЛЕМАТИКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Макаров В.О.,
студент групи ПЗ31/16 Інституту права та суспільних відносин 

Університету «Україна» 
makarov_vadim98@ukr.net 

Анотація. Тема даної тези спрямована на дослідження особливостей
та проблематики працевлаштування людей з інвалідністю, і в подальшо-
му забезпечення інтеграції у суспільство у сфері працевлаштування. 
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Annotation. The topic of this thesis is aimed at studying the peculiarities and
problems of employment of people with disabilities, and further ensuring
integration into the society in the field of employment. 

У статті 43 Конституції України зазначено, що кожен має право
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею,
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується [1].

Згідно статті 2 Закону України »Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні» Інвалід — особа зі стійким розладом функ -
цій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або
вродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяль-
ності, потреби в соціальній допомозі і захисті [2].

Ураховуючи статтю 43 КУ та статтю 2 Закону можна визначити,
що для забезпечення роботою та робочим місцем людину з особли-
вими потребами слід керуватися принципом адаптації такої людини
до специфіки роботи та, за можливістю, устаткувати робоче місце
згідно потреби останньої.

Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду
соціального захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за
рахунок власних коштів у разі потреби створюють спеціальні робо-
чі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснюючи для
цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного
оснащення і пристосування тощо з урахуванням обмежених мож-
ливостей осіб з інвалідністю.[3] 

В Україні на законодавчому рівні закріплено квоту, яку мають
виконувати роботодавці при прийомі на роботу людей з інвалідністю.

Так, відповідно до ст. 19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», для підприємств, установ, організацій, в тому
числі підприємств громадських організацій людей з інвалідністю,
фізичних осіб, які використовують найману працю, з чисельністю
працюючих 8 та більше осіб, норматив робочих місць встановлюєть-
ся в розмірі 4,0 % від чисельності штатних працівників, а якщо пра-
цює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця [4].

Так, за січень-серпень 2017 року державними інспекторами праці
виявлено 977 порушень вимог законодавства щодо працевлашту-
вання людей з інвалідністю. Було зафіксовано 482 випадки невико-
нання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інва-
лідністю, що. Це складає 49,3% від загальної кількості порушень.

Цікавим є той факт, що на державні підприємства, установи
і організації не поширюються умови щодо сплати санкцій за недо-

людей з інвалідністю Секція IV



тримання встановленого нормативу на працевлаштування людей
з інвалідністю. Відповідно, за даними аудиту Рахункової палати
України державних установ і підприємств, переважна більшість
бюджетних установ в Україні ухиляється від виконання цієї квоти.
Що стосується підприємств та організацій, які не належать до дер-
жавного сектору, то вони зобов’язані сплачувати санкції за невико-
нання квоти. Однак, навіть це не змушує багатьох роботодавців
брати на роботу працівників, які мають інвалідність.

Але навіть таке порушення не є суду достатньо підстав для на -
кладення санкцій на роботодавців тому, що останні зробили все від
них залежне для виконання нормативу працевлаштування осіб
з інвалідністю: шляхом створення умов та кількості робочих місць,
і хоча не змогли виконати норматив з працевлаштування підставою
для санкцій це не є. 

Ураховуючи вище сказане, можна зробити висновок, що через
непродуману систему покарань та, чинний порядок сплати робото-
давцями адміністративно-господарських санкцій, по-перше, не
заохочує їх до працевлаштування осіб з інвалідністю, а, по-друге, не
має жодного сенсу в умовах, коли роботодавці не в змозі знайти та
працевлаштувати необхідну кількість працівників. Це означає, що
задля ефективного працевлаштування осіб з інвалідністю, Україна
має подбати не лише про доопрацювання законів, але й про рефор-
мування Служби зайнятості.
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Анотація. На сьогоднішній день існує проблема при працевлаштуван-
ні осіб з інвалідністю, тому вважаю доцільним розглянути таку проблему,
як встановлення випробувального терміну для осіб з інвалідністю.
У статті зазначено, коли можна встановити випробувальний термін,
а коли це не допускається. Зауважив безпосередньо на відповідальність
працедавця за порушення встановлених правил чинного законодавства. 

Аnnotation. To date, there is a problem with the employment of people with dis-
abilities, so I consider it expedient to consider such a problem as setting a proba-
tionary period for persons with disabilities. The article indicates when it is possible
to set a trial period, and when this is not allowed. He noticed directly the responsi-
bility of the employer for violating the established rules of the current legislation.

Перш за все зазначимо, що ж таке випробувальний термін.
Випробувальний термін — це період часу, протягом якого роботода-
вець перевіряє працівника на предмет придатності до виконання його
роботи. Передбачається, що в цей період часу роботодавець буде тим
чи іншим способом спостерігати за професійними діями працівника,
а також іншими аспектами його робочої діяльності, наприклад за
тим, як складаються його відносини з колегами. Тривалість випробу-
вального терміну залежить від типу виконуваної роботи і не може
перевищувати 30 днів для працівників, 3 місяці у загальних випадках.

Відповідно до статті 43 Конституції України, кожен має право
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею,
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Трудове зако-
нодавство регулюється — Кодексом законів про працю та іншими
актами законодавства, прийнятих відповідно до нього.

Відповідно до статті 26 Кодексу законів про працю, при укла-
денні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін ви -
пробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка
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йому доручається. Умова про випробування повинна бути застере-
жена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В цій стат-
ті наведений перелік осіб, для яких не встановлюється випробуваль-
ний термін, в тому числі і для людей з інвалідністю. Коли строк
випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він
вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірван-
ня трудового договору допускається лише на загальних підставах.

У разі встановлення власником або уповноваженим ним орга-
ном невідповідності працівника займаній посаді, на яку його при-
йнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку ви -
пробування звільнити такого працівника, письмово попередивши
його про це за три дні. 

Кожна людина, якій Медико-соціальною експертною комісією
встановлено групу інвалідності, має право на працю, і якщо вона не
досягли пенсійного віку, має право бути зареєстрованою у Дер жав -
ній службі зайнятості як безробітна. Потрібно зауважити, що
випробувальний термін не встановлюється лише тоді, коли МСЕК
дає рекомендації для тієї чи іншої роботи. 

Державна служба зайнятості може скеровувати осіб яким вста-
новлено групу інвалідності для працевлаштування на вакантні поса ди,
які зазначені роботодавцями — суб’єктами господарської діяльно-
сті. Проте, така посада не повинна суперечити вимогам індивіду-
альної програми реабілітації інваліда виданою МСЕК

Форма направлення на працевлаштування є встановленого
зразка відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від
16.05.2013 № 270 і якщо працівник-інвалід направляється на пра-
цевлаштування на робоче місце, призначене для працевлаштуван-
ня інваліда, на створене спеціальне робоче місце для інваліда, то
в ній про це зазначається.

За працевлаштування інвалідів з випробувальним терміном,
в супереч вимогам частини 3 статті 26 КЗпП України, роботодавець
несе адміністративну відповідальність за частиною першою статті
41 КУпАП шляхом накладення штрафу на його посадових осіб
у розмірі від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Підсумовуючи вище сказане, можемо встановити, що відповід-
но до КЗпП випробувальний термін для осіб з інвалідністю не вста-
новлюється. Якщо роботодавець порушив дані вимоги, він буде
нести адміністративну відповідальність.
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Анотація. Аналізуються проблеми щодо працевлаштування інвалідів
Україні, шляхи їх вирішення.

Annotation. The aspects of job placement of disable persons in Ukraine and
ways of its solution.

Гарантія працевлаштування є одним з основних конституцій-
них прав громадян України. Для людей з обмеженими можливостя-
ми, до яких ми відносимо інвалідів, воно є ключовою умовою їх
соціальної інтеграції.

Основними причинами низького рівня трудової зайнятості
інвалідів в Україні є соціально-економічні умови, високий рівень
безробіття серед здорових громадян, відсутність фінансового забез-
печення заходів щодо створення робочих місць для працевлашту-
вання інвалідів, недосконалість законодавчої бази.

Аналіз правових норм, та статистичних даних свідчать, що основ-
ними перешкодами на шляху працевлаштування та професійної
реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями є відсут-
ність економічної зацікавленості керівників підприємств у створенні
робочих місць для інвалідів; недостатність кількості спеціалізованих
робочих місць, і в тому числі незадовільний рівень інформування
осіб з обмеженими можливостями про звичайні й спеціалізовані робо-
чі місця. Рівень трудової активності інвалідів залишається низьким
через невідповідність професійної підготовки інвалідів попиту
територіального ринку праці, незадовільний професійно-кваліфі-
каційний рівень, низьку конкурентоспроможність їх робочої сили. 
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Стаття 27 Конвенції ООН «Про права осіб з інвалідністю» ви -
значає, що держави-учасниці визнають право осіб з інвалідністю на
працю нарівні з іншими; воно включає право на отримання можли-
вості заробляти собі на життя працею, яку особа з інвалідністю віль-
но вибрала чи на яку вона вільно погодилась, в умовах, коли ринок
праці та виробниче середовище є відкритими, інклюзивними та
доступними для осіб з інвалідністю. Держави-учасниці забезпечують
і заохочують реалізацію права на працю, зокрема тими особами, які
отримують інвалідність під час трудової діяльності, шляхом ужиття,
у тому числі в законодавчому порядку, належних заходів, спрямова-
них, зокрема, на заборону дискримінації за ознакою інвалідності
стосовно всіх питань, які стосуються всіх форм зайнятості, зокрема
умов прийому на роботу, наймання та зайнятості, збереження робо-
ти, просування по службі та безпечних і здорових умов праці.

В той же час, серйозною законодавчою недоробкою щодо пра-
цевлаштування інвалідів є те, що вони не можуть одержати статус
безробітного. Тому державні центри зайнятості не мають правової
можливості для підвищення рівня професійної кваліфікації інвалі-
дів, їх перенавчання, надання кредитів для ведення власного бізнесу.

В Україні на законодавчому рівні закріплено квоту, яку мають
виконувати роботодавці при прийомі на роботу людей з інвалідніс-
тю. Так, відповідно до ст.19 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні», для підприємств, установ, органі-
зацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організа-
цій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману
працю, установлюється норматив робочих місць для працевлашту-
вання осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооб-
лікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік,
а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця. 

Згідно з чинним законодавством, роботодавці самостійно здійс -
нюють працевлаштування людей з інвалідністю відповідно до нор-
мативів робочих місць. Нормативи поширюються як на державний,
так і на приватний сектори економіки. Та українські роботодавці не
завжди дотримуються цієї квоти. Це свідчить про те, що закон,
який покликаний дбати про забезпечення громадян з інвалідністю
правом на працю, насправді не завжди виконується. Законодавець
визначає, що за порушення вимог законодавства про працевлашту-
вання людей з інвалідністю, тобто за незабезпечення квоти, вста-
новленої ст. 19 Закону підприємства та організації, які не належать
до державного сектору економіки встановив сплату санкцій. 
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Наприклад, більшість роботодавців не виплачують санкції,
тому що зробили все від них залежне для виконання нормативу
працевлаштування осіб з інвалідністю: створили спеціальні робочі
місця та здійснювали пошук осіб з інвалідністю, зокрема шляхом
залучення Державної служби зайнятості. Однак, вони так і не змог-
ли виконати норматив з працевлаштування людей з інвалідністю.
Аналіз судової практики свідчить про те, що за таких умов суди не
вбачають підстав для стягнення санкцій з таких підприємств.

Отже, чинний порядок сплати роботодавцями адміністративно-
господарських санкцій, по-перше, не заохочує їх до працевлаштуван-
ня осіб з інвалідністю, а, по-друге, не має жодного сенсу в умовах,
коли роботодавці не в змозі знайти та працевлаштувати необхідну
кількість працівників. Це означає, що задля ефективного працевлаш-
тування осіб з інвалідністю, Україна має подбати не лише про дооп-
рацювання законів, але й про реформування Служби зайнятості.
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Анотація. У статті досліджено поняття соціального права, систему
соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні. Розглянуто основні норма-
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тивно-правові засади реалізації відповідного напрямку соціальної політики.
Визначено можливість працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю.

Abstract. The concept of social law, system of social protection of persons with
disabilities in Ukraine is researched. The main regulatory and legal principles of
implementation of the relevant direction of social policy are considered. The pos-
sibility of employment and employment of persons with disabilities is determined.

Ключовим принципом соціальних прав, сформульованих у п.1
ст. 25 Загальної декларації прав людини (1948 р.), є положення, від-
повідно до якого «кожна людина має право на такий життєвий рі вень,
включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд і необхідне соціальне
обслуговування, який необхідний для підтримки здоров’я і благопо-
луччя її самої і її родини, і право на забезпечення на випадок безро-
біття, хвороби, інвалідності, вдівства, настання старості або іншого
випадку втрати коштів для існування з незалежних від неї обставин».
Цей принцип має системний характер і фактично на міжнародному
рівні закріплює квінтесенцію соціальної держави, бо саме в держав-
но-організованому суспільстві держава має забезпечувати людину
відповідними благами, що мають природний характер.

Права людини, досить фундаментально закріплені в міжнарод-
но-правових актах. Значне місце в «них відведено правам соціаль-
ним, у то му числі праву на соціальне забезпечення. Зазначені акти,
закріплюють права найбільш незахищених верств населення —
дітей, інвалідів, людей похилого віку, безробітних. На жаль, соці-
альні права індивіда в міжнародних нормативних правових актах
отримують хоча й ши рокі, але не суворі, частіше рекомендаційні
формулювання: право на «достатній життєвий рівень», «право на
загальний добробут» і т.п.

У 2017 р. році набув чинності Закон «Про основи соціальної захи-
щеності інвалідів в Україні» (далі — Закон), в якому з урахуванням сві-
тової практики були визначені поняття й критерії інвалідності, компе-
тенція державних органів щодо соціального захисту цієї категорії
громадян, установлені права й відповідні пільги, що надаються інвалі-
дам, задіяно систему реабілітації та забезпечення життєдіяльності.

Відповідно до ст. 2 названого Закону, інвалідом є особа зі стійким
розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середови-
щем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок
чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав
нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.
Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється законом. 
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За результатами огляду МСЕК видає особі, яку визнано інвалі-
дом довідку встановленого зразка із зазначенням групи інвалідно-
сті та індивідуальну програму реабілітації. 

Саме ці документи підтверджують інвалідність при працевлашту-
ванні і надають працівникові-інваліду та його роботодавцеві певні
пільги, права та обов’язки, передбачені чинним законодавством, тому
інвалід повинен обов’язково надати їх при оформленні на роботу.

Підбір робочого місця для інваліда повинен здійснюватись
в першу чергу підприємством з урахуванням рекомендацій медико-
соціальної експертизи, зазначених в його індивідуальній програмі реа-
білітації. Підприємства зобов’язані створювати для працевлаштування
інвалідів робочі місця, зокрема, спеціальні робочі місця, а також вжи-
вати додаткових заходів безпеки праці, створювати для них умови
праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечува-
ти інші встановлені для інвалідів соціально-економічні гарантії. 

Отже, законодавством України передбачений обов’язок підпри-
ємств щодо працевлаштування інвалідів. Крім цього є певні вимо-
ги до кількості інвалідів, яких необхідно працевлаштувати кожному
роботодавцю, коли в нього працюють за основним місцем роботи
вісім і більше осіб. Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону, для підприємств
встановлено норматив робочих місць для працевлаштування інва-
лідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності
штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8
до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця. 

До підприємств за невиконання нормативу робочих місць для
працевлаштування інвалідів застосовуються: адміністративно-гос-
подарська санкція, тобто штрафні санкції за невиконання норма-
тиву і порядок їхньої сплати згідно з вимогами ст. 20 Закону, під-
приємства, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів
менша, ніж встановлено нормативом, передбаченим ст. 19 Закону,
щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального
захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції.

Інвалід має право на: працевлаштування без випробувального
терміну (при направленні на роботу МСЕК); неповний робочий день
або робочий тиждень (встановлюється за бажанням інваліда); відмову
працювати в нічний час і надурочно; надання щорічної відпустки
в зручний для нього час; основну відпустку мінімальною тривалістю 30
(для інвалідів І й ІІ груп) і 26 календарних днів (для інвалідів ІІІ групи). 

Таким чином, сучасна державна політика України щодо соціаль-
ного захисту інвалідів має включати й охоплювати соціально-еко-
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номічні, політико-правові, організаційно-управлінські, сприяти ін -
теграції осіб з інвалідністю в економічне та суспільне життя, у тому
числі на основі рівного доступу до працевлаштування.
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Анотація. Викликом сьогодення є працевлаштування людей-інвалідів
та реалізація їх прав. Незважаючи на обмежену працездатність інвалідів
невід’ємним правом є право на працю. Зважаючи на певні фізичні особли-
вості такої категорії, державою передбачено разом із загальними захода-
ми забезпечення нормальних умов спеціальні умови праці. Розглянуто ряд
особливих умов праці та гарантій, які необхідно враховувати та надава-
ти під час працевлаштування даної категорії.

Annotation. The challenge today is the employment of people with disabili-
ties and the realization of their rights. Despite the limited capacity of disabled
people, the right to work is an inalienable right. Taking into account certain phy-
sical characteristics of such a category, the state provides, together with general
measures to ensure the normal conditions of special conditions of work.
Considered a number of special working conditions and guarantees that must be
taken into account and given during the employment of this category.

Інвалідність — соціальне явище, якого не можливо уникнути
і не потрібно залишатися осторонь жодному суспільству. Кожна
держава відповідно до рівня свого розвитку, можливостей та пріо-
ритетів формує економічну й соціальну політику у сфері захисту
осіб з інвалідністю. 

Інвалід — це особа зі стійким розладом функцій організму, яка
при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обме-
ження її життєдіяльності [1, Ст.2].

Згідно із Законом України «Про основи соціальної захищенос-
ті інвалідів в Україні» держава гарантує їм рівні з усіма іншими гро-
мадянами можливості для участі в економічній, політичній і соці-
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альній сферах життя суспільства та створює для інвалідів потрібні
умови, які дають можливість вести повноцінний спосіб життя згід-
но з їх індивідуальними здібностями та інтересами [1].

Законодавство України на рівні з усіма громадянами права
і можливості з метою реалізації творчих і виробничих здібностей та
з урахуванням індивідуальних програм реабілітації забезпечується
право працювати на підприємствах, в установах, організаціях,
а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльніс-
тю. Як і всі інші громадяни, інваліди можуть працювати за основ-
ним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Роботодавці, які використовують працю таких осіб зобов’язані
виділяти і створювати робочі місця у межах нормативу робочих
місць для працевлаштування інвалідів. Він визначений у розмірі 4%
середньооблікової кількості штатних працівників за рік, а якщо
працює від 8 до 25 осіб — у кількості 1 робочого місця [1, Ст.19].

Підприємства або організації можуть приймати інвалідів як на
звичайні так і на спеціальні робочі місця здійснюючи для цього адап-
тацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення
і пристосування. Також необхідно врахувати індивідуальну програ-
му реабілітації, рекомендацій медико-соціальної експертної комісії
(МСЕК) та вживати додаткових заходів безпеки праці, які відпові-
дають специфічним особливостям цієї категорії працівників. 

Окрім основного виконання для інвалідів передбачені ще до -
даткові гарантії, такі як:

— при укладенні трудового договору з інвалідом, роботодавець
не має право встановлювати випробування при прийнятті його на
роботу [2, Ст.26]; 

— якщо стан здоров’я інваліда перешкоджає виконанню його
трудових обов’язків, то він має право достроково припинити укла-
дений з ним строковий трудовий договір [2, Ст.39]; 

— працівники-інваліди мають переважне право залишення на
роботі (нарівні з іншими категоріями працівників, визначеними Ст. 42
КЗпП), якщо на підприємстві відбувається скорочення чисельності
чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробницт-
ва та праці. При цьому такий пріоритет мають лише працівники,
інвалідність яких настала на цьому підприємстві як трудове каліцт-
во або професійне захворювання [2, Ст.42]; 

— залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час
можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медич-
ним рекомендаціям [2, Ст.55,63];
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— працівнику інваліду на його прохання роботодавець зобов’я -
заний встановити йому неповний робочий день або неповний
робочий тиждень [2, Ст.172]; 

— у випадках, передбачених законодавством, на власника або
уповноважений ним орган покладається обов’язок організувати на -
вчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно
до медичних рекомендацій [2, Ст.172]; 

— за бажанням працівника-інваліда роботодавець може пере-
вести його на легшу роботу [2, Ст.170]; 

— інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка
тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи — 26 ка лен -
дарних днів [3, Ст.6]; 

— щорічна основна відпустка повної тривалості може надава-
тися до настання шестимісячного терміну безперервної роботи
у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням такого
працівника [3, Ст.10]; 

— відпустка без збереження заробітної плати за бажанням пра-
цівника надається в обов’язковому порядку інвалідам I та II груп —
тривалістю до 60 календарних днів щорічно, інвалідам III групи —
тривалістю до 30 календарних днів щорічно [3, Ст.25].
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Анотація. Розглядаються питання сприяння працевлаштуванню осіб
з інвалідністю. Аналізується оподаткування питань пов’язаних з діяльніс-
тю організацій інвалідів. Пропонується поширити податкові пільги, які
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надаються організаціям інвалідів на всіх суб’єктів господарювання про-
порційно кількості осіб з інвалідністю у складі їх працівників та навпаки
збільшувати ставки для суб’єктів, які не виконують нормативи по пра-
цевлаштуванню осіб з інвалідністю.

Annotation. Issues of facilitating the employment of persons with disabilities are
considered. The taxation of issues related to the activities of organizations of persons
with disabilities is analyzed. It is proposed to extend tax privileges granted to organi-
zations of persons with disabilities to all economic entities in proportion to the number
of persons with disabilities in their employees and vice versa to increase rates for sub-
jects who do not comply with the employment regulations of persons with disabilities.

Особи з інвалідністю завжди перебували не в повністю рівних
умовах з іншими членами суспільства, так як мали обмежені фізичні
можливості, що не дозволяло їм виконувати значну кількість робіт
через неможливість чи значну складність прикладення фізичних чи
інших зусиль, які протипоказані їм медичними висновками. І не -
зважаючи на декларування у статті 21 Конституції України рівності
прав всіх громадян та у статті 43 права на працю [1] їх практична
реалізація стосовно даних осіб є досить ускладненою.

Звичайно це не могло не відбитися на відношенні працедавців до
осіб з інвалідністю, що проявляється у небажанні приймати їх на робо-
ту навіть за умови виплати штрафних санкцій на користь Фонду соці-
ального захисту інвалідів, як це передбачено Законом України «Про
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» у ст. 19
якого встановлені нормативи для працевлаштування таких осіб, а ст.
20 визначає порядок і розміри сплати штрафних санкцій [2]. Це в пер -
шу чергу пояснюється небажанням роботодавців мати працівників,
які не в повній мірі можуть виконувати свої трудові обов’язки, тому
варто було б змінити законодавчий підхід з карального на стимулюю-
чий. В основі якого мають лежати в першу чергу фінансово-податкові
стимули для роботодавців, що працевлаштовують осіб з інвалідністю.

Такими стимулами в першу чергу може бути зменшення подат-
кового навантаження на суб’єктів господарювання, що працевлаш-
товують осіб з інвалідністю. Так, відповідно до ст. 142 Податкового
кодексу України (далі — ПК України) підлягає звільненню від опо-
даткування прибуток підприємств, які засновані громадськими
організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від про-
дажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім
підакцизних товарів та деяких інших видів операцій [3]. Аналогічна
норма міститься і у п.197.6 ст. 197 ПК України, щодо звільнення від
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оподаткування ПДВ таких підприємств інвалідів [4, с. 841]. Також
ч. з) п.п. 266.2.2. п. 266.2. ст. 266. передбачено, що об’єкти житлової
та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громад-
ських організацій інвалідів та їх підприємств звільняються від спла-
ти податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки [3].

Звичайно повністю звільнити від оподаткування суб’єктів гос-
подарювання де працюють особи з інвалідністю економічно недо-
цільно, проте можливо звільнити їх пропорційно процентному від-
ношенню працівників з інвалідністю, що буде стимулювати їх
збільшувати кількість таких працівників, забезпечуючи осіб з інва-
лідністю робочими місцями.

Паралельно з цим виникає питання про відповідальність тих
суб’єк  тів, які не приймають на роботу осіб з інвалідністю — у цьому
випадку доцільним вбачається застосування підходу по підвищенню
розмірів ставок оподаткування, пропорційно до мінімальних норма-
тивів для суб’єктів господарювання, що є більш дієво ніж стягнення
штрафних санкцій. Для чого можливо використати спеціальний ре -
жим оподаткування для таких категорій платників податків на основі
системи податкових режимів [5], які можуть застосовуватися в Україні.

Отже варто перейти від системи стягнення штрафних санкцій до
системи стимулювання роботодавців, на основі зменшення ставок при
наявності працівників з інвалідністю та їх збільшення при їх відсут-
ності чи меншій кількості ніж встановлено законодавчим нормативом.
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Семененко О.В.,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту Інституту економіки та менеджменту

Університету «Україна»
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Анотація. Становище і розвиток України як незалежної держави,
орієнтація її на передові країни світу вимагають вирішення низки проблем
працевлаштування. Особлива увага приділена такого контингенту, як
інваліди. Досліджено загальні тенденції до стану змін у чисельності інва-
лідів. Аналізуються соціальні проблеми працевлаштування осіб з інвалідні-
стю та шляхи їх подолання.

Annotation. The state and development of Ukraine as an independent state,
its orientation to the advanced countries of the world requires solving a number
of problems of employment. Particular attention is paid to such a contingent as
the disabled. The general tendencies towards changes in the number of disabled
people are studied. The social problems of employment of persons with disabili-
ties and ways of their overcoming are analyzed.

В Україні за останні десять років незалежності прийнято близько
десяти Законів, чотири Укази Президента і декілька десятків Поста -
нов Кабінету Міністрів про соціальний захист населення, в тому
числі про захист осіб з інвалідністю. Незважаючи на таку кількість
законодавчих та нормативно-правових актів щодо захисту соціаль-
них потреб та інтересів населення ця проблема залишається акту-
альною для суспільства до сьогоднішнього дня. Особливо гострою для
держави і болючою для суспільства є проблема захисту прав осіб
з інвалідністю щодо працевлаштування і підтримки їх зайнятості.

Як видно з таблиці, яка складена за даними Держкомстату
України чисельність осіб з інвалідністю у 2018 р. вже перевищила
2 млн 635 тис. чоловік — це на 2,6 % більше ніж у 2015 р, а кількість
працевлаштованих складає за даними 2017 року лише 11 тис. 466 осіб.
(див. табл.1) [1, 2].

За нашими підрахунками працевлаштування осіб з інвалідніс-
тю по відношенню до загальної їх кількості складає майже 0,5%.
Для порівняння у високорозвинених країнах бізнес і владні струк-
тури приділяють працевлаштуванню інвалідів значно більшої уваги:
у США — 30%, у Великобрітанії — 40%, Китаї — 80% працевлашто-
ваних інвалідів.
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Таблиця1 — Кількість осіб з інвалідністю (на початок року)

Умови цивілізованого ринку передбачають, що члени суспіль-
ства повинні бути матеріально незалежними, самозабезпеченими
і конкурентоздатними. Людям з інвалідністю вкрай важко само-
стійно досягати такого статусу, але так само як і інші члени суспіль-
ства, вони мають потреби, бажання, інтереси і прагнуть до само-
реалізації, що можливо досягти лише в процесі праці.

На жаль, основними прешкодами для працевлаштування інвалі-
дів виступає соціальний аспект: вони в повній мірі не інтегровані в су -
спільство; низький престиж робочих місць, на які можуть претендува-
ти інваліди; незважаючи на здобуту раніше освіту, невідповідність
людей з інвалідністю вимогам сьогоднішнього ринку праці; багато
роботодавців психологічно не сприймають такий контингент як
по тенційний трудовий ресурс, не знають, як будувати взаємовідно-
сини, вагаються з організацією спеціальних умов праці для інвалі-
дів, їх адаптацією на робочому місці.

Конфедерації роботодавців України вважають за доцільне сфор-
мувати таку систему працевлаштування інвалідів, коли на паритетних
засадах будуть враховані інтереси як суспільства, інвалідів, так і ро -
ботодавців. Це стає можливим при поєднанні таких передумов, як:

— соціально-психологічна позитивна орієнтація на трудову ді яль -
ність як з боку самих інвалідів, так і з боку інших членів суспільства;

— дотримання принципів і вимог регулювання працевлаштуван-
ня інвалідів;

— нормативне регулювання взаємовідносин: органів соціально-
го захисту та охорони здоров’я, навчальних закладів по профпідго-
товці інвалідів, бірж праці, підприємств та інших роботодавців [3].

Одним з важливих соціальних партнерів держави і суспільства
щодо формування політики і створенні передумов у сфері соціально-
го захисту людей з інвалідністю та забезпечення їх прав є Націо нальна
Асамблея людей з інвалідністю України, що створена у 2001 році
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2015 2016 2017 2018

Усього, тис.осіб 2568,5 2614,1 2603,3 2635,6

У тому числі: діти з інвалідністю до 18 років 151,1 153,5 156,1 159,0

Кіл-ть осіб з інвалідністю у розрахунку на
1000 населення

60 61 61 62

Кількість працевлаштованих осіб з інвалід-
ністю які не досягли пенсійного віку

11912 11450 11466 —
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і Державної служба зайнятості, яка повинна не лише сприяти адап-
тації на ринку праці, а більш активно проводити моніторинг робо-
чих місць для осіб з інвалідністю.
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ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ
У СФЕРІ ПРАЦІ 

Смірнов О.А.,
студент ІІ курсу групи ПЗ-17-1 Інституту права та суспільних відносин

Університету «Україна»
Ізуїта П.О.,

к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарського,
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Анотація. В Україні станом на початок 2016 року налічується близь-
ко 2,6 млн осіб із інвалідністю, майже 80% із них — працездатного віку, що
відповідає кількості понад 2 млн осіб. Водночас, за даними останніх років,
працевлаштованими є приблизно третина з них — 600–680 тис. осіб.
Однак, на думку експертів, ці цифри — завищені, оскільки зайнятість осіб
із інвалідністю часто існує лише «на папері». Більш реальна цифра — 13%.
До того ж, попри декларування державою захисту прав ветеранів, після
збільшення кількості людей, які отримали інвалідність через бойові дії
в зоні АТО, частка працевлаштованих не зросла.

Annotation. In Ukraine, as of the beginning of 2016, there are about 2.6 mil-
lion people with disabilities, and almost 80% of them are able-bodied, equivalent
to more than 2 million people. At the same time, according to the data of recent
years, about one third of them are employed — 600–680 thousand people.
However, according to experts, these figures are overpriced, since the employ-
ment of people with disabilities often exists only on paper. A more realistic figure
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is 13%. In addition, despite the declaration by the state of the protection of vete-
rans’ rights, after increasing the number of people who received disability due to
hostilities in the ATO zone, the proportion of employed people did not increase.

Право на працю осіб з інвалідністю можливостями гарантує,
перш за все, Конституція. Крім того, Україна ратифікувала низку
міжнародних актів, які мають запобігти дискримінації осіб із інва-
лідністю у сфері праці. Це, зокрема, Конвенції МОП № 159 «Про
професійну реабілітацію осіб з інвалідністю», № 173 «Про захист
вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця»;
Декларації ООН «Про права розумово відсталих осіб», «Про права
осіб з інвалідністю», «Про стандартні правила забезпечення рівних
можливостей для осіб з інвалідністю», Конвенція про права осіб
з інвалідністю; низка рекомендацій Ради Європи і т. д.

Вітчизняне законодавство, зокрема КЗпП, регулює особливі ре -
жими праці, тривалість, умови. Наприклад, роботодавець повинен
ство рювати для таких робітників умови праці у відповідності з їх ньою
індивідуальною програмою реабілітації, організувати навчання, пере-
кваліфікацію та працевлаштування осіб із інвалідністю відповідно до
медичних рекомендацій, встановити на їхнє прохання неповний ро -
бо чий день або неповний робочий тиждень. Працівники з I та II гру-
пою інвалідності мають право на 30-денну оплачувану та 60-денну не -
оплачувану відпустку. Залучення осіб із інвалідністю до наднормових
робіт та робіт у нічний час без їхньої згоди не допускається. Разом із
тим, звільнення таких працівників відбувається на загальних підставах.

Є також закон «Про основи соціальної захищеності осіб з інва-
лідністю в Україні». Відповідно до нього таким особам забезпечу-
ється пра во працювати на підприємствах, в установах, організаціях,
а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльніс-
тю, яка не заборонена законом. Закон, зокрема, зобов’язує підпри-
ємства, де працюють від 8 до 25 осіб, мати в штаті хоча б одну особу
з особливими по требами. Якщо підприємство більше — таких пра-
цівників має бути 4%. За невиконання передбачено штрафні сан-
кції: обсягом у половину середньої річної заробітної плати за кожне
робоче місце, призначене для особи з інвалідністю, для підпри-
ємств, на яких працюють від 8 до 15 осіб, і обсягом у середню річну
зарплату на підприємстві, якщо в шта ті понад 15 осіб. Роботодавці
мають самостійно працевлаштовувати осіб із інвалідністю відповід-
но до нормативів робочих місць. Дер жав ний нагляд за цим здійс-
нює Державна служба України з питань праці.
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Цікаво, що на підприємства, установи й організації, що повніс-
тю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюд-
жетів, не поширюються норми санкцій, однак такі установи, як
і інші роботодавці, повинні працевлаштовувати осіб із інвалідністю
у межах встановленого нормативу.

Закон України «Про зайнятість населення» встановлює право
будь-якої особи на захист від проявів дискримінації у сфері зайня-
тості. Зокрема він забороняє в оголошеннях про вакансії зазначати
обмеження щодо віку чи статі кандидатів, а також вимагати від кан-
дидатів надавати інформацію про особисте життя.

Крім того, нещодавньою законодавчою новацією, яка також
покликана боротися з дискримінацією, стали схвалені Верховною
Радою зміни до закону № 0102 «Про ратифікацію Конвенції про
права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї».
Згідно з Конвенцією, слово «інвалід» замінюється поняттям «особа
з інвалідністю». Конвенція захищає права неповносправних людей,
а також заохочує повагу до них.
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Анотація. На сьогоднішній день, існують проблеми працевлаштуван-
ня осіб з інвалідністю, тому вважаю необхідним розглянути усі питання
щодо проблем працевлаштування осіб з інвалідністю. Питання про реабі-
літацію осіб з інвалідністю, їх підтримку та притягнення до відповідаль-
ності працедавця за порушення законів.
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Annotation. To date, there are problems with the employment of people with
disabilities, so I consider it necessary to consider all issues regarding the employ-
ment problems of people with disabilities. The issue of rehabilitation of invalids
for their support and bringing to responsibility of the employer for violation of laws.

В Україні права людей з інвалідністю на участь в активному жит ті
суспільства й захист їхніх інтересів закріплені низкою законодавчих
та нормативно-правових актів. Вони спрямовані на створення їм
рівних з іншими громадянами можливостей у реалізації цивільних,
політичних та інших конституційних прав і свобод. В Основному
Законі держави права і свободи осіб з інвалідністю окремо не обу-
мовлюються, а надаються їм з усіма громадянами України, підкрес-
люючи тим самим їх рівноправність.

Чинники стримування зайнятості є:
— відсутність інформації про те, які підприємства створюють

нові робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю за ра -
хунок Фонду;

— відсутність гнучких форм організації праці та механізму заці-
кавлення роботодавців у працевлаштуванні осіб з інвалідністю;

— низька оплата праці на запропоновані роботодавцем робочі
місця та невідповідності обмежень в роботі з вимогами роботодавця.

Для працевлаштування осіб з інвалідністю з метою інформа-
ційного й аналітичного обслуговування слід:

— посилити співпрацю при вирішенні питань професійної реа-
білітації людей з інвалідністю та їх працевлаштування між МСЕК,
органами праці та соціального захисту населення, Фондом соціаль-
ного захисту осіб з інвалідністю, роботодавцями з метою координації
та консолідації спільних зусиль на вирішення завдань щодо створен-
ня дієвої системи сприяння працевлаштування осіб з інвалідністю,
особливо випускників навчальних закладів з числа осіб з інвалідністю;

— узгоджувати заходи з професійної реабілітації та працевлаш-
тування осіб з інвалідністю з місцевими програмами зайнятості на -
селення;

— збільшити за рахунок установленого нормативу кількості ро -
бочих місць фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітни-
ків для працевлаштування осіб з інвалідністю;

— розробити методику атестації робочого місця особи з інвалід -
ністю та типових документів, які видаються в процесі атестації ро -
бочого місця, призначеного для працевлаштування осіби з інва лід -
ністю;
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— реалізувати політику ефективної підтримки надомної праці
та самозайнятості осіб з інвалідністю;

— розмежувати розмір установленого нормативу для працев-
лаштування осіб з інвалідністю окремо для державних підприємств
та приватного бізнесу;

— передбачити в подальшому створення і збереження робочих
місць для працевлаштування осіб з інвалідністю на спеціалізованих
підприємствах, збільшивши їхню кількість, удосконалити механізм
державної допомоги у вигляді кредитування та розміщення дер -
жавного замовлення;

— розширити регіональні банки вакансій за рахунок якнайпов-
нішого надання роботодавцям даних про вільні робочі місця для
осіб з інвалідністю у територіальні служби зайнятості.

Здається очевидним, що роботодавцю вигідніше забезпечити
роботою людину з інвалідністю, ніж сплачувати штрафні санкції,
але це потребує досить значних зусиль. Тому, на жаль, більшість
роботодавців поки що своєю метою ставлять уникнення штрафних
санкцій, а не працевлаштування особи з інвалідністю.
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Анотація. Досліджено проблему зайнятості такої соціальної кате-
горії населення, як особи з інвалідністю. З’ясовано, що держава працює на
всі сили для рівноправності осіб з інвалідністю в соціумі, надаючи вигідні
умови для роботодавців при працевлаштуванні даної категорії людей. 
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Annotation. The problem of employment of such social group as handi-
capped was investigated. It was found out that the state is working on it`s all power
to provide equal rights in the society for people with disabilities, giving out profi -
table terms of employment for the employer.

В Україні права інвалідів захищаються низкою законодавчих та
нормативно-правових актів, тим самим надає повне право відчува-
ти себе захищено та мати можливість бути у рівноправності з інши-
ми громадянами України. В Україні на законодавчому рівні закріп-
лено квоту, яку мають виконувати роботодавці при прийомі на
роботу людей з інвалідністю.Роботодавці зобов’язані дотримувати-
ся законодавства України, уразі не дотримування вимог щодо
надання ро бочого місця особам з інвалідністю (а це 4 % середньо -
облікової чисельності штатних працівників облікового складу за
рік, а якщо працюють від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочо-
го місця) існують караючі санкції. Для більшої зацікавленості робо-
тодавців в прийомі на роботу осіб з інвалідністю Фондом соціального
захисту, надаються дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду
на створення спеціальних робочих місць для інвалідів зареєстрова-
них у державній службі зайнятості як безробітні. Дотація надається
роботодавцю за місцем його реєстрації. Але нажаль, хоч і держава
надає підтримку роботодавцям та вигідні умови праці, все ж таки
роботодавці не завжди охоче дотримуються цієї квоти, що свідчить
про те, що закон, якийзобов’язує дбати про гро мадян з інвалідністю
правом на працю, насправді не завжди виконується. По-перше, робо-
тодавці не беруть на себеповну відповідальність за особу з інвалід-
ністю, адже це вимагає фінансових та часових витрат,додаткове на -
вчання, перекваліфікацію, вживати додаткові за хо ди безпеки праці,
які відповідають специфічним особливостям цієї категорії співро-
бітників. Саме тому деякі підприємства вдаються до хитрощів, тим
самим пропонуючи незаконні умови співробітництва. Кожен робо-
тодавець повинен знати та дотримуватися певних трудових умов, які
стосуються інвалідів яких працевлаштовує їхнє підприємство. За -
значу, що одним із головних напрямів соціальної політики Укра -
їнської держави стосовно осіб з інвалідністю, визначено систему
заходів орієнтованих на поліпшення їхньої життєдіяльності (реабі-
літація), відновлення соціального статусу, досягнення матеріальної
незалежності(надання робочого місця) та всебічної інтеграції в сус-
пільство (участь у Паралімпійських іграх). Програми щодо соціаль-
ного захисту інвалідів віднесено до пріоритетних державних про-
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грам, а видатки на їх виконання переважно відносять до захищених
статей Державного бюджету України.
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Анотація. При працевлаштуванні будь-якої людини роботодавець (чи
уповноважена ним особа) намагається зрозуміти, чи зможе претендент
виконувати певну роботу. Це сповна стосується й оцінювання здатностей
людей з інвалідністю. Традиційно під час будь-якої співбесіди при прийнят-
ті на роботу оцінюється: весь попередній досвід роботи людини, при цьому
особливу увагу слід звернути на ті види робіт, виконання яких їй сподоба-
лося раніше, а також на причини звільнення з попереднього місця роботи,
ставлення до виробничого середовища, оцінку умов праці та колег; інфор-
мація щодо освіти та додаткового навчання, що сприяє розумінню потен-
ційних професійних умінь, можливостей та інтересів, у деяких випадках
можливе з’ясування мотивів відвідування різноманітних навчальних кур-
сів; зовнішній вигляд людини, манери поведінки тощо.

Annotation. With the employment of any person the employer (or authorized
representative) trying to figure out whether the bidder to perform some work. This
fully applies to the assessment abilities of people with disabilities. Traditionally
during any interviews at employment is assessed, the cumulative experience of man,
thus special attention should be paid to those types of works which performance
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she liked before, as well as the reasons for dismissal of previous employment,
relation to the production environment, evaluation of working conditions and
colleagues; Information on additional training and education that promotes
understanding of the potential occupational skills, capabilities and interests in
some cases may clarify the motives of visiting various training courses; appea-
rance person, manners and more.

Такі речі як ентузіазм або небажання сприймати критику мо -
жуть бути визначальними для розуміння емоційної зрілості особи.
Отримати інформацію про темперамент та адаптаційні можливості
людини можна через з’ясування і оцінку хобі, видів та успішності
навчання в минулому, досвіду роботи.

Під час співбесіди із людиною з інвалідністю слід також з’ясу-
вати фізичні здібності людини, що є дуже важливим для визначен-
ня потенційних умов праці. Впродовж бесіди не доцільно додатково
відзначати ту чи іншу ваду співрозмовника, проте варто ознайоми-
тися із рекомендаціями МСЕК, зокрема, індивідуальною програ-
мою реабілітації людини з інвалідністю, у якій має бути зазначено
всі необхідні умови її трудової діяльності. На жаль, індивідуальна
програма реабілітації найчастіше містить лише загальні відомості,
які не повно висвітлюють інформацію щодо конкретних можли-
востей людини на конкретному робочому місці, або малоінформа-
тивні для роботодавця висновки на кшталт «Рекомендується полег-
шений режим праці» або «Рекомендується надомна робота».

Отже, роботодавцю потрібно звернути увагу на ті розділи інди-
відуальної програми реабілітації, де описано бажані умови праці, та
поспілкуватися з потенційним працівником. Також варто визначити,
в чому саме полягають обмеження для конкретної людини, які про-
блемні ситуації можуть виникати унаслідок захворювання, що спри-
чинило інвалідність, хто з колективу має знати про ці труднощі.

Важливо визначити, чи є інвалідність претендента набутою внас-
лідок трудової діяльності — нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання. В цьому разі людина має право отриму-
вати пенсію з інвалідності та інші виплати Фонду соціального страху-
вання від нещасних випадків. Фонд також має оплатити заходи зі
сприяння працевлаштуванню людини з інвалідністю: забезпечення
спеціальними засобами, відновлення працездатності, організацію
робочого місця людині з інвалідністю, професійне навчання тощо.

Проводячи співбесіду з потенційним працівником варто пам’я -
тати, що люди з інвалідністю можуть мати певні психологічні пере-
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шкоди щодо працевлаштування (невпевненість у собі, відсутність
навичок проходження співбесіди, особистісні якості тощо). Крім того,
наявність інвалідності створює особі життєві перешкоди, формує
деякі психологічні особливості, які можуть негативно впливати на
особистість на етапі її професійного самовизначення, і знижувати її
і без ц ього низьку конкурентоспроможність на ринку праці. З ін шого
боку, частина людей з інвалідністю — у намаганні справити пози-
тивне враження на потенційного роботодавця — можуть завищува-
ти, перебільшувати свої можливості, соромитися сказати про певні
власні обмеження або потребу в умовах праці, що відрізняються від
умов праці людей без інвалідності.

При спілкуванні з працівниками-інвалідами не треба робити
акцент на розгляді «діагнозу» або «групи інвалідності», слід аналізу-
вати конкретні робочі функції, під час виконання яких майбутній
співробітник може мати ускладнення, та способи їх компенсації
або ліквідації.

Роботодавець має уникнути стереотипів стосовно співробітни-
ків-інвалідів. Він має сприймати особу з інвалідністю не як «спів-
робітника-проблему», а як «співробітника з обмеженням певної
функції, який при цьому зберігає всі інші здібності». Тобто варто
зосереджуватися не на порушеннях, а на особі претендента, стави-
ти тільки ті запитання, що стосуються виконання робочих обов’яз-
ків, а не історії його інвалідності чи перебігу хвороби.

Роботодавцю не доцільно уявляти себе на місці людини з інва-
лідністю і міркувати, як він виконував би роботу. У людей з інвалід-
ністю часто розвиваються компенсаторні здібності. Водночас можна
запитати співрозмовника, як він бачить виконання своїх робочих
завдань, попросити його детально це описати. У закордонній прак-
тиці поширено проведення невеличкого тестування, яке передба-
чає виконання реального чи умовного завдання (зазвичай, таке тес-
тування проходять усі претенденти, незалежно від наявності чи
відсутності у них інвалідності).
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ДИЛЕМА: «ОСОБА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ»
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Анотація. Проблеми людей з інвалідністю, інтеграція інвалідів до тру-
дового життя. Пропозиції щодо подолання перешкод на шляху працевлаш-
тування та повернення до нормального життя людей з обмеженими мож-
ливостями.

Anotation. The problems of people with disabilities, integration of disabled
people to working life. Suggestions for overcoming barriers to employment and
return to a normal life of people with disabilities.

Кожна людина має права. Але наше суспільство забуває про
Конституцію коли це стосується людей з обмеженими можливостями.
Дуже часто в повсякденному житті ми стикаємося з пригніченням
прав і свобод таких осіб. Неповага з боку недобросовісних перевіз-
ників чи водіїв, забудовників, працівників сфери надання послуг
а саме найстрашніше — молоді. Для суспільства та і для Держави
інваліди є «іншими».

Як часто говорять, що Держава стоїть на охороні інтересів людей
з обмеженими можливостями. Насамперед потрібно змінити саме
визначення людини з інвалідністю. Пропоную: замість «особа з обме-
женими можливостями» ввести «особа з підвищеними потребами».

Такі люди дуже часто лишаються покинутими, нікому не по -
трібними, замикаються у собі, забиваються у куток, ні з ким не кон -
тактують та не сподіваються на допомогу. Основна мета цієї статті:
осіб з підвищеними потребами не потрібно забувати, а навпаки їх
потрібно розшукувати, налагоджувати з ними зв’язки, всіляко до -
помагати особливо в сфері працевлаштування.

В нашій Державі робота соціальних служб, центрів розпочина-
ється і закінчується взяттям на облік (це у випадку коли інвалід до
служб дістався, вистояв у чергах і потрапив на прийом). Але щоб
стати на облік потрібно безліч довідок. То чому вже на цій стадії
Держава не може організувати допомогу? Лікарні працюють в своє-
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му руслі, МСЕК у своєму, військові комісаріати, податкова, пенсій-
ний фонд у своєму, але всі ці організації вимагають довідки від інва-
ліда. Якщо Держава піклується про людей з обмеженими можли-
востями, то потрібно організувати роботу всіх відомств так, щоб
люди не йшли на поклін і щось випрошували в чиновника а чинов-
ник вже чекав на появу людини, або навіть цікавився чому ще до
нього не завітали. Ще дуже важливим питанням є проблема пра-
цевлаштування інвалідів.

Є багато розумних, мудрих людей серед осіб з обмеженими мож-
ливостями. Їм потрібно тільки дати поштовх повірити в сої сили,
протягнути руку, щоб вони стали на шлях оздоровлення та стали
конкурентоспроможними на ринку праці.

Не закони писати потрібно можновладцям а просто на місцях
(низах) розробити механізм, щоб інвалідам хотілося «виходити в лю -
ди», залучатися до суспільного життя (спочатку будинку, потім двору,
вулиці, району). Це повинна бути людина (група людей, відділ адмі -
ністрації, психолог) яка просто буде спілкуватись, вникати в про-
блеми, здійснювати підбір і пошук працевлаштування чи займатись
перепідготовкою.

Інваліди не здатні безперешкодно дістатися роботи. Соці аль -
ного транспорту ледь вистачає на доставку хворих, інвалідів 1 та 1-А
груп. Потрібно організувати працю таким чином, щоб людині було
якомога зручніше по часу, по транспорту. Влада повинна створити не
на папері а на ділі доступ до магазинів, доріг, транспорту, архітекту-
ри. Допомогти в організації чи створити умови для зручності праці.
Стимулювати до працевлаштування не тільки роботодавця (заляку-
вати штрафами) а й інвалідів (перекваліфіковувати, готувати спеціа-
лістів). Неважливо коли людина з обмеженими можливостями вико-
нає свою роботу в першій половині дня чи в другій. Головне зробити
так, щоб людина хотіла робити цю роботу. І якщо це бажання буде,
то й здоров’я покращиться. А якщо ще й гідна платня, то захочеться
трудитись, планувати, мріяти і йти до здійснення мрій. 
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Сьогодні наша держава докладає значних зусиль в напрямку
сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю. Яскравим при-
кладом є створення інклюзивного коворкінгу «Доступна зайня-
тість» у Харківському міському центрі зайнятості [1]. Реалізацію
проекту розпочато в межах спільної програми ООН, ВООЗ та МОП
«Сприяння інтеграційній політиці та послугам людей з інвалідніс-
тю в Україні», що впроваджується ПРООН спільно із Всесвітньою
організацією охорони здоров’я та Міжнародною організацією праці
за фінансової підтримки Партнерства ООН з питань реалізації прав
людей з інвалідністю, у партнерстві з Міністерством соціальної полі -
тики України, Міністерством охорони здоров’я України та Націо -
нальною Асамблеєю людей з інвалідністю України.

Водночас вирішення проблем соціального включення не буде
повною мірою дієвим без активної участі роботодавців у збережен-
ні та створенні робочих місць для осіб з інвалідністю, розвитку від-
критого ринку праці. Адже саме роботодавці реально створюють
робочі місця для інвалідів та безпосередньо займаються їх соціаль-
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ною адаптацією. Чинні нормативні документи щодо надання робо-
тодавцям дотацій для створення спеціальних робочих місць для
пра цевлаштування людей з вадами здоров’я за направленням дер-
жавної служби зайнятості через складний механізм їх отримання та
експлуатації для роботодавців є слабким стимулом. Наприклад,
при працевлаштуванні осіб, які мають тяжкі фізичні вади, зокрема
інвалідів-візочків, необхідно витратити кошти на пристосування не
тільки робочої зони, а й усієї території (звести пандуси, розширити
двері, обладнати туалетні кімнати і т.д., забезпечити транспортну
доступність). Не передбачено фінансових стимулів на оплату інди-
відуальних помічників для інваліда, компенсації витрат на оплату
праці осіб з інвалідністю у зв’язку зі зниженою продуктивністю їхньої
праці, як це є, наприклад, в Ірландії. У країнах європейської спів-
дружності працевлаштовують інвалідів із серйозними вадами здоров’я
і, відповідно, дуже низькою працездатністю, як такого, що заповнює
більше одного робочого місця (інколи два-три залежно від особли-
востей стану здоров’я, виконуваної роботи, умов функціонування
підприємства та характеру робочого місця). 

Для переважної більшості людей робота є визначальною у їх -
ньому соціальному житті, дозволяє реалізувати свої здібності, віднай-
ти сенс життя. Однак особи з інвалідністю, які відповідно до усталених
соціальних стереотипів тривалий час вважалися взагалі непраце -
здатними, мають суттєві обмеження у реалізації свого права на працю
не лише через проблеми здоров’я, а й певні психологічні перешко-
ди. Психологічне сприйняття інвалідів у соціумі, як і їхня власна
самооцінка, часто створюють додаткові перешкоди адаптації до
навколишнього середовища. 

В Україні є приклади працевлаштування людей з ментальною
інвалідністю, наприклад пекарня «Good Bread from Good People»
яку створив Владислав Малащенко. Він бере на роботу людей з мен-
тальними особливостями (синдромом Дауна, аутизмом). В майбут-
ньому підприємець планує створити мережу. В травні 2018 р. по со ці -
альній франшизі відкрилася така ж пекарня у Вінниці, планується —
у Львові та в Хайфі (Ізраіль). Більша частина співробітників — паці-
єнти реабілітаційних центрів. Надають можливості для роботи пра-
цівникам з інвалідністю і мережі супермаркетів (АШАН, АТБ, БІЛЛА,
ЕКО-Маркет), кав’ярні (кондитерський цех АРОМА КАВА).

Отже, нині важливою є реалізація таких інструментів інклюзії, які
будуть поєднувати дії як з боку держави, так і з боку роботодавців.
Завданням працевлаштування осіб з інвалідністю, окрім отримання
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моральної та матеріальної користі, є насамперед соціально-психоло-
гічна, професійна і трудова реабілітація. Важлива складова в системі
ефективного трудового посередництва служби зайнятості та робото-
давців полягає у з’ясуванні реальних перешкод щодо прийому на
роботу працівника з числа осіб з інвалідністю, розробленні заходів
для подолання проблем у прийомі людей цієї категорії та формуванні
позитивного ставлення роботодавців до працівників з інвалідністю.
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Анотація. В цій тезі розглянемо права інвалідів в Україні на участь
в активному житті суспільства й захист їхніх інтересів закріплені низкою
законодавчих та нормативно-правових актів. Вони спрямовані на ство-
рення їм рівних з іншими громадянами можливостей у реалізації цивіль-
них, політичних та інших конституційних прав і свобод.

Annotation. In this thesis we will consider the rights of disabled people in
Ukraine to participate in the active life of society and protect their interests secured
by a number of legislative and regulatory acts. They are aimed at creating equal
opportunities with other citizens in the realization of civil, political and other con-
stitutional rights and freedoms.

Проблема полягає в тому, що із загального числа інвалідів майже
половина перебуває у працездатному віці і потребує реабілітації та
подальшого працевлаштування. Ми ставимо за мету проаналізува-
ти можливість комплексного підходу до працевлаштування людей
з обмеженими фізичними можливостями.

Як свідчить досвід практичної діяльності, особи з обмеженими
фізичними можливостями не можуть на рівних конкурувати на
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ринку праці, особливо в сучасних економічних умовах, коли пере-
хід до ринкових відносин вимагає інтенсифікації виробництва, під-
вищення вимог до загального фізичного та інтелектуального стану
працюючих. Тому професійна реабілітація інвалідів стала однією
з найважливіших проблем суспільства.

В Україні права інвалідів на отримання соціальної допомоги та
реабілітації закріплені у законі «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» (1991 р. зі змінами та доповненнями), який став
важливою віхою у наближенні соціальної політики України до світо-
вих стандартів (Стандартні правила забезпечення рівних можливостей
для інвалідів, прийняті Генеральною асамблеєю ООН у 1993 році).

Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 3 травня 1995 р.
№ 314 «Про організацію робочих місць та працевлаштування

інвалідів» затвердив Положення про робоче місце інваліда та поря-
док працевлаштування інвалідів, а Постановою від 28 грудня 2001 р.

№ 1767 «Про затвердження порядку сплати підприємствами
(об’єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до
відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку
та використання цих коштів» визначив механізм сплати штрафних
санкцій, передбачених статтею 20 Закону України «Про основи со -
ціальної захищеності інвалідів в Україні». Цим же законом (допов-
нення від 14. 10. 1994 р., № 204-94-ВР) встановлені нормативи бро-
нювання робочих місць для працевлаштування інвалідів не менше
4% від загальної чисельності працюючих.

Головним чинником, який стримує зайнятість осіб з обмежени-
ми фізичними можливостями є низький, порівняно із здоровими,
освітній та професійний рівень. На ринку праці відокремлюється
суттєва проблема в подоланні дисбалансу між попитом і пропози-
цією цієї специфічної робочої сили. Практично така сама ситуація
склалася і щодо співпраці з питань укомплектування новостворе-
них робочих місць для працевлаштування інвалідів за рахунок кош-
тів Фонду. Одним із чинників стримування зайнятості також є:

— відсутність інформації про те, які підприємства створюють
нові робочі місця для працевлаштування інвалідів за рахунок Фонду;

— відсутність гнучких форм організації праці та механізму заці-
кавлення роботодавців у працевлаштуванні інвалідів;

— низька оплата праці на запропоновані роботодавцем робочі
місця та невідповідності обмежень в роботі з вимогами роботодавця.

Роботодавець є головним стратегічним партнером служби зай-
нятості, від якого безпосередньо залежить, чи поповнюватиметься
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ринок праці новими робочими місцями і чи зростатиме заробітна
плата, а, отже, й добробут населення. Роботодавець — клієнт служ-
би зайнятості номер один, який визначає замовлення на робочу
силу й ситуацію на ринку праці взагалі. Попит на якісну робочу
силу невпинно зростає. Але, на жаль, ринок освітніх послуг ще не
встигає повністю задовольнити попит роботодавців у висококвалі-
фікованих кадрах, оперативно реагувати на його зміни, а отже,
забезпечувати кадрові проблеми його підприємства й виходячи
з цього пропонувати реальні послуги.
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Анотація. У статті проаналізовані загальні, організаційні та техно-
логічні засади надання послуг із сприяння працевлаштуванню та підви-
щення конкурентоспроможності на ринку праці людей з інвалідністю. 

Annotations. The article analyzes the general, organizational and techno-
logical principles of providing employment promotion services and increasing the
competitiveness of people with disabilities in the labor market.

Громадяни з інвалідністю — це люди з вадами здоров’я, вони є се -
ред усіх верств населення будь-якого суспільства. Інваліди скла -
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дають значну соціальну групу, яка потребує особливої допомоги
з боку держави. 

Інвалідність суттєво знижує соціальну активність людини. У по -
доланні наслідків інвалідності особливу роль відіграє трудова діяль-
ність, вона створює позитивний вплив на життя інваліда, дає йому
відчуття своєї необхідності для суспільства. Більшість інвалідів
намагається увійти в соціальну сферу шукаючи роботу, щоб прово-
дити час не тільки вдома але й у колективі, брати участь у суспільно
корисній праці. 

Сприяння зайнятості інвалідів обумовлено визнанням на міжна-
родному рівні як одного із напрямків державної політики. Конвенція
МОП №159 передбачає, що кожна держава розробляє, здійснює
й періодично переглядає національну політику в галузі професійної
реабілітації й зайнятості інвалідів, На міжнародному рівні перед-
бачені заходи сприяння зайнятості інвалідів, які необхідно розробля-
ти й втілювати під час проведення відповідної політики [1]. 

Щоб інваліди мали можливість отримувати, зберігати роботу
й просуватися по службі проведені заходи для створення служб про-
фесійної орієнтації, професійного навчання, працевлаштування
й зайнятості інвалідів, забезпечення підготовки й наявність відпо-
відального за працевлаштування й зайнятість інвалідів персоналу,
що має відповідну кваліфікацію (ст. 7–9 Конвенції МОП № 159) [2]. 

Створено можливості працевлаштування на вільному ринку
праці, та фінансове стимулювання підприємців для заохочення їх
діяльності з організації професійного навчання й наступного залу-
чення до праці інвалідів, а також із пристосування робочих місць,
трудових операцій, інструментів та обладнання й організації праці,
щоб забезпечити зайнятість інвалідів. Урядом забезпечуються захо-
ди щодо зайнятості на умовах неповного робочого часу й інші захо-
ди в галузі праці відповідно до індивідуальних особливостей інвалі-
дів, які не можуть отримати роботу на умовах повного робочого
часу, а також інші заходи (п. 11 Рекомендації МОП № 168).

Працевлаштування інвалідів та основні напрямки державної
політики в галузі соціального захисту інвалідів, визначені законом
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
від 21.03.91 року [3]. 

Важливим заходом з боку державидля сприяння зайнятості ін -
ва лідів виступає квотування робочих місць для прийому на роботу
інвалідів. Так, роботодавець зобов’язаний виділити певну кількість
робочих місць і прийняти на роботу інвалідів на ці робочі місця.

людей з інвалідністю Секція IV



Відповідно до ст. 19 Закону «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» для підприємств (об’єднань), установ і органі-
зацій незалежно від форми власності і господарювання встанов-
люється норматив робочих місць для забезпечення працевлашту-
вання інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від загальної кількості
працюючих. У випадку невиконання чи неможливості виконання
визначеної квоти для прийому на роботу інвалідів підприємства
(об’єднання), установи й організації незалежно від форми власно-
сті і господарювання, де кількість працюючих інвалідів менша, ніж
установлено в законі, сплачують відповідним відділенням Фонду
соціального захисту інвалідів штрафні санкції.

Суттєвим недоліком у правовому регулюванні створення спе-
ціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів є відсут-
ність відповідальності роботодавців за невиконання обов’язку
щодо створення таких місць. Тому є необхідність внесення відпо-
відних змін до законодавства. 
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Анотація. В статті розглянуто проблеми працевлаштування людей
з ін валідністю. Проаналізовано нормативно-правову базу. Обґрунтовано
значення державних і приватних установ. Визначено шляхи вирішення
даної проблеми. 

282

Секція IV Актуальні проблеми працевлаштування    



283

Annotation. The article deals with the problems of employment of people with
disabilities. The regulatory framework is analyzed. The importance of public and
private institutions is substantiated. The ways of solving this problem are determined. 

В Україні права людей з інвалідністю на участь в активному житті
суспільства й захист їхніх інтересів закріплені низкою законодавчих
та нормативно-правових актів. Вони спрямовані на створення їм
рівних з іншими громадянами можливостей у реалізації цивільних,
політичних та інших конституційних прав і свобод. В Ос новному
Законі держави права і свободи людей з інвалідністю окремо не
обу мовлюються, а надаються їм з усіма громадянами України, під-
креслюючи тим самим їх рівноправність [3].

Із загального числа людей з інвалідністю — майже половина
знаходиться у працездатному віці і потребує реабілітації та подаль-
шого працевлаштування. Як свідчить досвід практичної діяльності,
особи з обмеженими фізичними можливостями не можуть на рів-
них конкурувати на ринку праці, особливо в сучасних економічних
умовах, коли перехід до ринкових відносин вимагає інтенсифікації
виробництва, підвищення вимог до загального фізичного та інтелек-
туального стану працюючих. Тому професійна реабілітація інвалі-
дів стала на сьогодні однією з найважливіших проблем суспільства.

Відповідно до законодавства людина з інвалідністю забезпечуєть -
ся правом працювати на підприємствах, в установах та організаціях
на робочих місцях із звичайними умовами праці або на спеціально
створеному робочому місці, а також займатися індивідуальною тру-
довою діяльністю. При цьому, обов’язково враховуються індивіду-
альні функціональні можливості особи шляхом пристосування
основного і додаткового устаткування, обладнання, рекомендації
медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та професійні на -
вички і знання інваліда.

Державна служба зайнятості з органами праці та соціального
захисту населення, регіональними відділеннями Фонду соціально-
го захисту інвалідів, центрами реабілітації інвалідів повинна сприя-
ти працевлаштуванню інвалідів з урахуванням рекомендації СЕК,
індивідуальної програми реабілітації [1].

Враховуючі усі позитивні напрацювання в проблемі працев-
лаштування інвалідів, усе ж залишаються досить актуальними ці
питання і на сьогодні для України. На заваді в пошуку роботи інва-
лідам, крім фізичних бар’єрів, певні проблеми для їх професійної
інтеграції створюють і розбіжності в законодавстві, неоднозначне
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ставлення суспільства до цієї категорії громадян. Ці проблеми роз-
глядались на міжнародній конференції «Актуальні питання праце -
влаштування людей з особливими потребами. Практичний досвід
країн Європи та СНД» (квітень, 2007 р., Республіка Узбекистан).
Серед її учасників були й представники України. Україна, приєднав -
шись до Європейської Соціальної хартії, послідовно прагне забез-
печувати рівноправну участь громадян з інвалідністю в суспільному
житті. Соціальна інтеграція неповноправних у нашій державі
передбачає не лише систему соціальної підтримки з боку держави,
а передусім — створення умов легальної зайнятості з гідною опла-
тою. Можливості отримання безкоштовних послуг у підборі послуг
роботи, допомоги у безробітті [2].

Головним чинником, який стримує зайнятість осіб з обмеженими
фізичними можливостями є низький, порівняно із здоровими, освіт-
ній та професійний рівень. На ринку праці відокремлюється суттєва
проблема в подоланні дисбалансу між попитом і пропозицією цієї
специфічної робочої сили. Практично така сама ситуація склалася
і щодо співпраці з питань укомплектування новостворених робочих
місць для працевлаштування інвалідів за рахунок коштів Фонду.
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Анотація. У тезах досліджуються актуальні проблеми національно-
го законодавства з питань реалізації права осіб з інвалідністю. Особливо
гостро стоїть питання регулювання та захисту праці всіх категорій пра-
цівників. Уваги потребує питання регулювання праці та соціального
захисту найменш захищених категорій працівників.

Annotation. The theses investigate the actual problems of the national legis-
lation on the implementation of the rights of persons with disabilities. Particularly
acute is the issue of regulation and labor protection for all categories of workers.
The issue of regulation of labor and social protection of the least protected
categories of workers is needed.

Громадяни з інвалідністю є серед усіх верств населення будь-
якого суспільства. Кількість осіб з особливими потребами постійно
зростає, хоча причини і наслідки інвалідності можуть бути різними.
До того ж рівень цивілізованості будь-якої держави у значній мірі
залежить від того, як закріплюються та гаран туються права її гро-
мадян, тим більше тих, хто потребує особливої уваги. До такої кате-
горії відносяться особи з інвалідністю. Для України проблема соці-
ального захисту інвалідів є особливо значущою у зв’язку зі стійкою



тенденцією до зростання частки інвалідів у загальній структурі на се -
лення. Якщо на початку 90-х рр. минулого століття загальна чи -
сельність інвалідів в Україні становила близько 3% усього населен-
ня, або 1,5 млн осіб, то в 2008 р. їх чисельність дорівнювала 2,65 млн
осіб, у тому числі 122,6 тис. дітей-інвалідів, тобто частка осіб цієї
категорії в загальній структурі населення становить 5,3% усього
населення, відповідно їх кількість зросла майже в 1,6 раза [1, с. 1]. 

У юридичній літературі частково питанням дослідження розвитку
законодавства знаходять своє відображення у наукових працях та ких
вчених-юристів як: Н.Б. Болотіної, М.В. Кравченко, С.С. Лукаш,
А.Р. Мацюка, К.Ю. Мельника, Н.М. Мельничук, О. І. Про цев сь кого,
О.М. Тищенко, С.М. Слабко, М. Синчук, Н.М. Хуторян, Л.П. Шум -
ної, О.М. Ярошенка та інших.

Сьогодні, внаслідок проведення антитерористичної операції (да -
лі — АТО) на Сході країни, проблема інвалідів набуває для України
ще більш актуального значення. Кіль кість осіб з інвалідністю в Ук -
раїні зростає. За офіційни ми даними, їх майже 3 млн., за неофіцій-
ними — понад 6 млн. Воїни Збройних сил України, котрі отримали
під час бойових дій в АТО поранення, потребують реабіліта ції та
соціальної допомоги [2, с. 44]. Практика показує, що люди з інва-
лідністю щоденно стикаються з численними проблемами, пов’язани-
ми з по рушенням їх прав: не забезпечується повна та рівна участь
у виборчих і політичних процесах, майже недоступні для дітей з інва-
лідністю звичайні дитячі та навчальні закла ди, перешкоди у працев-
лаштуванні, здійсненні підприєм ницької діяльності, реалізації своїх
здібностей, талантів тощо. Тож перед нашою державою постає найак-
туальніша соціальна задача — створення належних умов для інтегра -
ції людей з інвалідністю у суспільство. Головним суб’єктом соціаль-
ного захисту інвалідів залишається держава. Держава включає мережу
профільних міністерств, відомств та відповідних закладів. Нині
у сфері управління різних відомств функціонує 557 реабілітаційних
установ: у Мінпраці — 289, у системі Міносвіти діє 100 таких закладів,
у сфері охорони здоров’я — 61, у Мінсім’ї — 45 центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обме-
женнями, при громадських організаціях інвалідів здійснюють реабілі-
тацію осіб з обмеженими можливостями 62 установи.

Посилюється участь і самих інвалідів, їхніх громадських орга-
нізацій. В Україні близько 120 діючих Всеукраїнських громадських
організацій, які представляють інтереси різних категорій інвалідів,
цілеспрямовано і поступово змінюючи їх життя на краще. Окремо
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слід спинитися на проблемі працевлаштування інвалідів. Практика
показує, що залучення громадян з інвалідністю до сфери праці важ-
ливе як для них самих, так і для держави, оскільки підвищується
життєвий рівень інвалідів, збільшується їх платоспроможність,
а також можливість самореалізації.

У багатьох країнах створені такі умови, що працюючі інваліди
складають у середньому половину осіб від загальної кількості людей
з обмеженими можливостями. Так, у США працюють 29% грома-
дян, які мають порушення здоров’я, у Великобританії — 40%, Італії —
55%, Швеції — 60%, Китаї — 80%. В Україні працюючих інвалідів
нараховується близько 20%, при тому, що кількість інвалідів пра-
цездатного віку становить 1,5 млн осіб, серед яких працює майже
443 тис. [1, с. 7]. В Україні, як і в більшості європейських країн, діє
концепція квотування державою певного відсотка робочих місць на
підприємствах. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні», всім підприємствам,
установам та організаціям з кількістю працюючих від 8 і більше осіб
встановлено норматив зі створення 4% робочих місць для працев-
лаштування інвалідів. Для порівняння: в Італії та Іспанії — 2%,
у Німеччині — 5%, у Франції — 6%. Таку квоту в Україні зобов’яза-
ні виконувати всі суб’єкти господарювання незалежно від форми
власності, проте лише 55% підприємств дотримуються встановле-
ного показника, їм вигідніше сплатити штраф, ніж забезпечити
роботою інваліда [1, с. 8]. Питаннями реалізації та захисту прав осіб
з інвалідніс тю займаються крім державних уповноважених і гро-
мадські організації різних рівнів, зо крема Всеукраїнське громад-
ське об’єднання «Національна асамблея інвалідів України»,
«Українська асоціація інвалі дів АТО», «Запорізький обласний кон-
грес осіб з інвалідніс тю» тощо. Проте, як свідчить практика, біль-
шість з нормативних положень мають суто декларативний харак-
тер, а їх реалізація та діяльність органів, організацій, посадових осіб
щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю є малоефективною.
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Анотація. Стаття присвячена сучасній освітній філософії — інклю-
зії. Автором публікації обґрунтовано сутність та необхідність реалізації
міждисциплінарного підходу як невід’ємної умови інклюзивної діяльності.
Проаналізовано різні підходи проблеми міждисциплінарності та виокрем-
лено власне бачення напрямків реалізації міждисциплінарного підходу
в інклюзивній діяльності.

Annotation. This article is devoted to modern educational philosophy —
inclusiveness. The author of the publication substantiates the essence and neces-
sity of introducing an interdisciplinary approach as an indispensable condition
for comprehensive activity. Different approaches to the problem of interdiscipli-
nary are analyzed and their own vision of the directions of implementation of the
interdisciplinary approach in inclusive activity is highlighted.

ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як «процес звернення
і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої учас-
ті в навчанні, культурних заходах і житті громади, та зменшення
виключення в освіті та навчальному процесі».

Тобто це такий спосіб отримання освіти, коли учні або студенти
з особливими освітніми потребами навчаються в загальному освіт-
ньому середовищі за місцем свого проживання, — і це є альтерна-
тивою інтернатній системі, за якою вони утримуються та навчають-
ся окремо від інших дітей, або домашньому та індивідуальному
навчанню. Але питання інклюзії варто розглядати не тільки
в аспекті створення доступного освітнього середовища для дітей
з особливими освітніми потребами.

Наразі законодавчо схвалено вживання терміну «діти з особливи-
ми освітніми потребами». Його використовують щодо дітей до 18 ро -
ків, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної
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підтримки з метою покращення здоров’я, розвитку, навчання, за -
гальної якості життя та соціалізації, тобто включення в громади своїх
однолітків та інших дітей. До цієї категорії належать і діти з постій-
ною або тимчасовою інвалідністю.

Інклюзивне навчання має покращити навчальне середовище,
забезпечити потреби всіх учнів з повагою до їхніх здібностей та
можливостей.

Учителям та учням відкривається все розмаїття способів
навчання, а його методи мають бути особистісно орієнтованими —
з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнаваль-
ної діяльності дітей з особливим потребами.

Усуваються бар’єри в системі освіти та системі підтримки дітей
з особливими потребами. Батьки залучені до процесу навчання.
Діти з особливими освітніми потребами отримують можливість для
нормальної соціалізації, розвитку своїх сильних сторін і талантів та
подальшої інтеграції в суспільство, вступ до професійних та вищих
навчальних закладів.

Поширення інклюзивної освіти значною мірою гальмується че рез
банальну неготовність більшості загальноосвітніх шкіл та навчальних
закладів інших ланок освіти прийняти учнів з особливими освітні-
ми потребами. Йдеться, насамперед, про відсутність у навчальних
закладах архітектурної доступності, невизначеність із заробітною
платою корекційних педагогів, пристосованих для перевезення уч -
нів з фізичними обмеженнями тощо.

У грудні 2015 року Україна ратифікувала основні міжнародні
документи у сфері забезпечення прав дітей згідно зі світовими стан-
дартами освіти, соціального захисту та охорони здоров’я. Передусім
йдеться про статтю 24 Конвенції ООН про права людей з інвалід-
ністю, в якій визначено обов’язок держави щодо реалізації інклю-
зивної моделі освіти.

5 липня 2017 року президент України дав зелене світло такому
навчанню в нашій державі, підписавши ухвалений 23 травня цього
ж року закон «Про внесення змін до Закону України «Про освіту»
щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами
до освітніх послуг». Відтепер українські діти з особливими освітні-
ми потребами мають повне право здобувати освіту в усіх навчаль-
них закладах, зокрема й безоплатно в державних та комунальних,
незалежно від «встановлення інвалідності [1]». 

На 2017 рік український уряд вперше виділив субвенцію (ці льо -
ва дотація з Державного бюджету) на інклюзивну освіту у розмірі
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209,4 мільйонів гривень, а в Держбюджеті на 2018-й закладено вже
понад 500 мільйонів гривень такої субвенції [2]. 

На практиці міждисциплінарний підхід, за твердженням А. Ко лот,
може реалізовуватися за двома основними форматами, сценаріями
або підходами. За першого формату — найбільш поширеного, міждис-
циплінарність, образно кажучи, наводить мости між різними науками,
неформально об’єднує їх, не порушуючи їх індивідуальності, унікаль-
ності, своєрідності. За другого формату міждисциплінарність постає
як реальний інструмент об’єднання наук, появи інтегрованих продук-
тів, проектів, міждисциплінарних об’єктів дослідження [3].

Таким чином, безперечно, продумана й цілеспрямована робота
мультидисциплінарної команди супроводу, реалізація напрямів між -
дисциплінарного підходу тощо, уможливлять залучення дітей з особ-
ливими потребами в соціальне життя, створять ситуацію успіху
в інклюзивному загальноосвітньому навчальному закладі, нададуть
можливості цій категорії дітей бути учасниками позашкільних
навчально-виховних та оздоровчо-виховних закладів. Перспективу
подальших розвідок вбачаємо у розкритті структури інклюзивної
діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу.
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Анотація. Основним законом України із соціального захисту осіб з ін -
валідністю є Закон «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю
в Україні» від 12 березня 1991 р. № 875–12. Цей Закон визначає основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні і гарантує їм рівні
з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, полі-
тичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних
умов, які дають можливість інвалідам вести повноцінний спосіб життя
згідно з індивідуальними здібностями та інтересами

Annotation. The main law of Ukraine on social protection of the disabled is
the Law No. 875–12 of March 12, 1991, On Fundamentals of Social Protection
of Disabled Persons in Ukraine. This Law defines the foundations of social
protection of persons with disabilities in Ukraine and guarantees them equal
opportunities with all other citizens to participate in the economic, political and
social spheres of society, creating the necessary conditions that enable persons with
disabilities to lead a full-fledged life according to individual abilities and interests.

У законі зазначається, що особи з інвалідністю в Україні воло-
діють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особи-
стих прав і свобод, закріплених Конституцією України та іншими
законодавчими актами.

У законі визначаються цільові сфери створення умов для нор-
мальної життєдіяльності осіб з інвалідністю, такі як: діяльність дер-
жавних органів влади, освіта, профорієнтація і працевлаштування,
участь осіб з інвалідністю у прийнятті рішень, матеріальне і со ці альне
оточення, фінансування соціальних проектів і програм із соціаль-
ного захисту осіб з інвалідністю. На виконання закону були при-
йняті ряд підзаконних і правових актів, національні програми, які
регулюють механізм його реалізації.

У ст. 2 закону визначається поняття особи з інвалідністю. Особа
з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму,
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зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими
дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до не -
об хідності в соціальній допомозі та захисті.

У законі зазначається, що дискримінація осіб з інвалідністю
забороняється і переслідується за законом.

Соціальний захист осіб з інвалідністю з боку держави полягає
у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування,
орієнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла, у вста-
новленні опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні забу-
дови населених пунктів, громадського транспорту, засобів комуні-
кацій і зв’язку до особливостей осіб з інвалідністю.

Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю
встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експерти-
зи та з урахуванням здатностей особи з інвалідністю до професійної
і побутової діяльності. Види та обсяги необхідного соціального
захисту осіб з інвалідністю надаються у вигляді індивідуальної про-
грами медичної, соціально-трудової реабілітації та адаптації

Для проведення реабілітаційних заходів медичними закладами
розробляється індивідуальна програма реабілітації, якає обов’язко-
вою для виконання державними органами, підприємствами (об’єд-
наннями), установами та організаціями. Захист прав, свобод і закон-
них інтересів осіб з інвалідністю забезпечується в судовому або іншому
порядку, встановленому законом.

Державне управління в галузі забезпечення соціальної захище-
ності осіб з інвалідністю здійснюється Міністерством соціальної
політики України, Міністерством охорони здоров’я України та міс-
цевими органами самоуправління. Представники всеукраїнських гро-
мадських організацій осіб з інвалідністю є членами колегій згада-
них міністерств. Міністерство соціальної політики України спільно
з іншими міністерствами і відомствами, місцевими органами само-
управління, громадськими організаціями осіб з інвалідністю здій-
снює розробку й координацію довгострокових і короткострокових
програм з реалізації державної політики щодо осіб з інвалідністю та
контролює їх виконання.

Групи інвалідності в Україні визначаються відповідно до Інст -
рукції про встановлення груп інвалідності від 28 грудня 1991 р.
№ 16.01/20. Залежно від важкості інвалідності встановлюється перша,
друга, третя група інвалідності. Питання про встановлення груп
інвалідності розглядається після проведення діагностичних, ліку-
вальних та реабілітаційних заходів. Рішення ґрунтується на оціню-
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ванні комплексу клінічних, психологічних, соціально-побутових
і професійних факторів. При цьому враховуються: характер захворю-
вання, ступінь порушення функцій, ефективність лікування і реабі-
літаційних заходів, стан компенсаторних механізмів, клінічний і тру-
довий прогноз, можливість соціальної адаптації, потреба в різних
видах соціальної допомоги, особисті установки, конкретні умови
і зміст праці, професійна підготовка, вік та ін.
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Анотація. Удоповіді розглядається роль територіальних громад,
органів місцевого самоврядування у формуванні та розвитку інклюзивного
освітнього середовища. Досліджуються правові та організаційні засади
діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якісного
рівня доступності дітей з особливими освітніми потребами до отриман-
ня освітніх послуг. Визначаються засоби створення умов для навчання
дітей з інвалідністю органами місцевого самоврядування.

Annotation. The report considers the role of territorial communities and local
governments in shaping and developing an inclusive educational environment. The
legal and organizational principles of the activities of local self-government bodies
concerning the provision of high-quality access to children with special educational
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needs prior to receiving educational services are researched.The means of cre-
ation of conditions for the education of children with disabilities by the bodies of
local self-government are determined.

Питання створення інклюзивного освітнього середовища
в цілому охоплює всі сфери соціального життя та різні вікові кате-
горії населення України. На мою думку найважливішим початко-
вим елементом формування інклюзивного освітнього середовища
є створення належних умов для доступності в отриманні освітніх
послуг дітьми з особливими освітніми потребами, адже саме у дитя-
чому віці формуються основи соціалізації громадян. Важливість
цього відображено у численних міжнародних та вітчизняних нор-
мативно — правових документах. Зокрема у п.1, ст.9. Конвенції про
права інвалідів, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 24 січня
2007 року зазначається що необхідно надати інвалідам можливість
вести незалежний спосіб життя й усебічно брати участь у всіх його
аспектах. Для цього держави — учасниці вживають належних захо-
дів для забезпечення інвалідам доступу нарівні з іншими до фізич-
ного оточення, до транспорту, до інформації та зв’язку, зокрема
інформаційно — комунікаційних технологій і систем, а також до
інших об’єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються насе-
ленню, як у міських, так і в сільських районах. Ці заходи, які вклю-
чають виявлення й усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають
доступності, повинні поширюватися, зокрема на будинки, дороги,
транспорт й інші внутрішні і зовнішні об’єкти, зокрема школи,
житлові будинки медичні установи та ін. Відповідно до ст.6, Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997
№280/97-ВР, первинним суб’єктом місцевого самоврядування, ос -
нов ним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада
села, селища, міста. У п.2 ст.32 цього ж Закону зазначено що до ві дан -
ня виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать
делеговані повноваження щодо забезпечення доступності і безоп-
латності освіти і медичного обслуговування на відповідній терито-
рії, вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів,створен-
ня умов для самоосвіти та ін. 

Вирішення питання створення умов доступності дітей з особли-
вими освітніми потребами до можливості отримувати освітні по -
слуги, у організації роботи виконавчих комітетів органів місцевого
самоврядування обов’язково має пройти етапи здійснення відповід-
ної управлінської діяльності, аналізу стану справ у вирішенні цього
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питання,визначення шляхів та методів здійснення діяльності, підго-
товкою засобів та джерел фінансового та матеріального забезпечен-
ня досягнення мети, чіткого планування заходів діяльності та визна-
чення і дотримання термінів, здійснення контролю за виконанням.

Проведення роботи має чітко відображатися у відповідних рі -
шеннях, розпорядчих, фінансових та інших документах виконавчих
комітетів та їх органів. Результатами такої діяльності мають бути
кон кретні справи — облаштування приміщень закладів освіти пан-
дусами, створення умов для пересування на візочках, облаштування
доріг, доріжок, територій прилеглих до освітніх, медичних та інших
закладів,організація перевезення до закладів освіти та інших закла-
дів дітей з особливими освітніми потребами. Потребує також вирі-
шення питання підготовки спеціалістів психологічного педагогічного
і соціального профілю для повноцінної роботи зі створення спри-
ятливого соціального середовища. Важливим елементом у досяг-
ненні мети діяльності є проведення інформаційно — просвітницької
роботи з односельцями,жителями громади — створення відповід-
ної громадської атмосфери та свідомого ставлення до потреб дітей
з особливими освітніми потребами.

ДОСТУП ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО ПОЛІТИЧНИХ 
ТА ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Вітів А.М.,
магістр спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Бундак О.А., к.і.н., доцент 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
olenabundak@gmail.com

Анотація. У статті показано проблеми, з якими стикаються люди
з інвалідністю в процесі реалізації своїх політичних прав. Підкреслено, що
не дивлячись на законодавче забезпечення (Конституція України, Кон вен -
ція ООН Про права людей з інвалідністю), держава не налагодила меха-
нізм повноцінної участі українців-інвалідів у виборчих процесах.

Annotation. The article shows the problems faced by people with disabilities in
the process of implementing their political rights. It was emphasized that despite
the legislative provision (the Constitution of Ukraine, the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities), the state did not establish a mechanism for
the full participation of disabled Ukrainians in the electoral process.
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Відповідно до Конституції України всі люди мають однакові права
і обов’язки, в т.ч. щодо участі у виборах і політичних процесах. Ра -
тифікована Україною у 2009 році Конвенція ООН про права людей
з інвалідністю, зокрема ст. 29 «Участь у політичному і суспільному
житті», підтвердила зобов’язання України про створення всіх умов
і надання рівних можливостей інвалідам поряд з іншими громадя-
нами. Гаслом громадських організацій інвалідів є «Нічого для нас
без нас!», тому участь у виборчих процесах для громадян з інвалід-
ністю є далеко не другорядною.

Проте нині в Україні спостерігається ситуація, коли люди з ін -
ва лідністю, яких Девід Енніс, Голова представництва Міжнарод -
ного фонду виборчих систем в Україні, називає «людьми з прихова-
ним громадянством» не можуть реалізувати своє виборче право [1].
«Люди з інвалідністю хочуть брати участь у всьому житті держави,
і вибори — не виключення. Їх участь у виборчому процесі є де -
монст рацією, що вони активні громадянами, члени суспільства. Це
демонстрація того, що вони є тут! І для того, щоб вони тут були, не
потрібно вкладати державі великих коштів…» [1]. 

Не дивлячись на акцентування на даній проблемі уваги громадсь-
кості, Національної Асамблеї інвалідів України та самих інвалідів,
питання залишається відкритим і потребує доопрацювання та врегу-
лювання як на законодавчому рівні, так і в практичній площині.
Зокрема із року в рік під час проведення виборів виникає проблема
з архітектурною доступністю виборчої дільниці та обізнаністю персо-
налу, який працює на виборчих дільницях. Це обумовлено незаверше-
ністю будівництв, невідповідністю нових об’єктів архітектурному
дизайну доступності, неможливістю транспортного доступу (відсут-
ність якісних шляхів сполучення, невідповідність транспорту вимогам
доступності), відсутність відповідного інформаційного забезпечення
виборчого процесу (немає інформації про депутатів, претендентів на
посади шрифтом Брайля, збільшувального скла) тощо.

Щорічно на державному, регіональному та місцевому рівнях
піднімається проблема доступності навколишнього середовища
для людей з інвалідністю. Особливо вона загострюється напередод-
ні чергових виборів. 

Ст. 4 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні» покладає на державні органи обов’язок створення право-
вих, економічних, політичних, соціально-побутових і соціально-пси-
хологічних умов для задоволення потреб інвалідів, у тому числі й реа-
лізації потреби політичного вибору [2]. Відповідний Указ Президента
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№ 900/2005 від 01.06.2005 р. зобов’язує місцеві держадміністрації
«забезпечувати в установленому порядку разом з дільничними
виборчими комісіями під час проведення виборів умови для реалі-
зації особами з обмеженими фізичними можливостями конститу-
ційного виборчого права» [3].

В силу об’єктивних причин виборчими дільницями на терито-
рії нашої держави є школи та навчальні заклади. Якщо на початках
проголошення Незалежності України ці архітектурні споруди вза-
галі не були пристосовані для інвалідів, то наразі слід констатувати
певні позитивні зрушення в цьому напрямку. 

Враховуючи поступ української школи до запровадження ін -
клюзії в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, частково
проблема архітектурної доступності є вирішеною. Проте це спостері-
гається лише в новобудовах та тих приміщеннях, де можливо зроби-
ти відповідний під’їзд (пандуси), розширити і пристосувати туалетні
кімнати, забезпечити індивідуальні місця (особливо для візочників)
для повноцінного навчання та участі в суспільно-політичному житті.

Окрім того, нині є напрацьовані методичні вказівки, які є обо -
в’язковими для ознайомлення всіх членів виборчих комісій щодо
процедури голосування людей з інвалідністю. Ці вказівки ознайом-
люють виборчі комісії з правилами та принципами поведінки щодо
виборців з інвалідністю, особливостями спілкування, звертання,
забезпечення рівноправного доступу та ставлення.

Проте, на жаль, і на останніх виборах більшість інвалідів, вра-
ховуючи тотальну бар’єрність — основа правової проблемності в Ук -
раїні, змушені були голосувати лише вдома.

А за словами І. Саранчі, голови правління Вінницької міської
організації соціального розвитку та становлення окремих мало за -
хищених категорій молоді «Паросток» важливо, щоб інваліди голо-
сували саме на виборчих дільницях, а не вдома. «Це є кроком до того,
щоб показати, що ми голосуємо так само, як звичайні люди» [4]. 

Вагомою прогалиною у реалізації політичних і виборчих прав
людей з інвалідністю є суттєва дистанція між задекларованим правом
обирати і бути обраним та його виконанням. «Пасивність держави
в подоланні цієї дистанції, відсутність політичної волі в Парламенті,
виборчих інституціях — це порушення прав людей з інвалідністю,
прояв дискримінації відносно цих людей… Тому, висновок: влада,
обрана без участі людей з інвалідністю — продовження дискриміна-
ції громадян з інвалідністю», — наголосив Уповноважений прези-
дента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич [5]. 
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Анотація. У статті здійснено спробу проаналізувати правове забез-
печення розвитку інклюзивного туризму в Україні. Вказано, що загальні
правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації держав-
ної політики України в галузі туристичної діяльності на сьогодні регулює
Закон України «Про туризм». Оскільки правове забезпечення розвитку
інклюзивного туризму в Україні потребує вдосконалення, то увага зосе-
реджена на змінах, які пропонується ввести відповідно до проекту Закону
«Про внесення змін до деяких законів України щодо інклюзивного реабілі-
таційно-соціального туризму». Зазначено, що основною метою державної
політики щодо розвитку туризму для людей з інвалідністю в Україні має
бути забезпечення рівних можливостей та реалізація конституційних
прав цієї категорії громадян на задоволення рекреаційних потреб. 

Annotation. The article attempts to analyze the legal framework for the de -
ve lopment of inclusive tourism in Ukraine. It is stated that the general legal,
organizational and socio-economic principles of the implementation of the state
policy of Ukraine in the field of tourism activity are currently regulated by the
Law of Ukraine «On Tourism». As the legal framework for the development of
inclusive tourism in Ukraine needs to be improved, attention is focused on the
changes that are proposed to be introduced in accordance with the draft Law «On
Amendments to Some Laws of Ukraine on Inclusive Rehabilitation and Social
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Tourism». It is noted that the main goal of the state policy on tourism
development for people with disabilities in Ukraine should be ensured equal
opportunities and the realization of the constitutional rights of this category of
citizens to meet recreational needs.

Сьогодні туризм для людей з інвалідністю набуває все більшого
поширення у світі. У нашій країні туризм для такої категорії людей
є порівняно новим та соціально значимим напрямом туристичної
діяльності. Він спрямований на задоволення рекреаційних потреб
осіб з інвалідністю і кількість туристів такої категорії постійно зрос-
тає. Люди з інвалідністю починають справедливо вимагати від сус-
пільства відкритості, вільного доступу до всіх загальних ресурсів —
в тому числі до відпочинкових зон, туристичних маршрутів, ціка-
вих об’єктів архітектури та природи, парків, пляжів та ін.

Складність розвитку цього виду туризму полягає в неповноті нор-
мативної бази, відсутності системи методичного супроводу, системи
підготовки інструкторів-фахівців з роботи з цією категорією туристів
та ін. Не існує в Україні і загальноприйнятого визначення туризму для
людей з інвалідністю, а наявні підходи до його визначення не мають
глибокого дослідження, яке розкривало б сутність цього явища. Так,
наприклад, за кордоном найбільш часто вживають такі поняття:
«доступний туризм», «туризм для усіх», «безбар’єрний туризм»,
«туризм для людей з обмеженими можливостями». В Україні пропону-
ється використовувати терміни «інклюзивний туризм», «реабілітацій-
ний туризм», «туризм для людей з особливими потребами», «туризм
для людей з обмеженими фізичними можливостями», «адаптивний
туризм». Суть цих визначень зводиться до того, що в них розглядаєть-
ся вид туризму, розрахований на людей з обмеженими можливостями
здоров’я. Тобто, нині не існує загальноприйнятого визначення туриз-
му для людей з інвалідністю, а наявні підходи до його визначення не
мають глибокого дослідження, яке розкривало б сутність цього явища.
В Україні понятійний апарат у галузі туризму для людей з інвалідністю
не закріплений у нормативних актах [3, с. 210]. 

Загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади
реалізації державної політики України в галузі туристичної діяльнос-
ті регулює Закон України «Про туризм». Він спрямований на забез-
печення закріплених Конституцією України прав громадян на від-
починок, свободу пересування, охорону здоров’я, на безпечне для
життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб та інших
прав при здійсненні туристичних подорожей. Відповідно до ст. 4
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 Закону, залежно від категорій осіб, які здійснюють туристичні по -
дорожі, їх цілей, об’єктів, що використовуються або відвідуються, чи
інших ознак зазначені види туризму: дитячий, молодіжний, сімей-
ний, для осіб похилого віку, культурно-пізнавальний, спортивний,
релігійний, екологічний, підводний, гірський, пригодницький,
мисливський, автомобільний, самодіяльний. Серед цих видів роз-
різняють, зокрема, і туризм для інвалідів [2]. 

Однак правове забезпечення розвитку інклюзивного туризму
в Україні потребує вдосконалення. Так, зокрема, проект Закону «Про
внесення змін до деяких законів України щодо інклюзивного реабі-
літаційно-соціального туризму», авторами якого є народні депутати
України Томенко М.В., Артеменко А.В., Романова А.А., запроваджує
поняття «інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму». Це по -
няття запропоновано ввести до Закону України «Про реабілітацію
осіб з інвалідністю в Україні» як системи заходів спрямованих на
відновлення та розвиток фізичного, соціального, духовного, творчо-
го та інтелектуального рівня життєдіяльності особи з урахуванням
фі зичних та психічних можливостей для сприяння її інтеграції
в суспільство. Також доповнити ст. 1 Закону України «Про туризм»:
«інклюзивний реабілітаційно-соціального туризм — це сучасний
вид туризму, який дозволяє включити у туристичну діяльність будь-
яку людину, незалежно від її фізичних можливостей, з урахуванням
особливостей її фізично-психологічного стану і забезпеченням
доступності до об’єктів туристичного інфраструктури» [1].

Отже, основною метою державної політики щодо розвитку
туризму для людей з інвалідністю в Україні має бути забезпечення
рівних можливостей та реалізація конституційних прав цієї катего-
рії громадян на задоволення рекреаційних потреб.
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Анотація. Шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання
інклюзивного навчання в закладах освіти насамперед обумовлені приєд нанням
України до Конвенції про права осіб з інвалідністю, яка зобов’язує держав-
учасниць забезпечити цим особам доступ до інклюзивної освіти. Важливими
кроками стало прийняття Кабінетом Міністрів України Державної цільової
програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на
період до 2020 року, нового Закону України «Про освіту» та ін. Однак вкрай
необхідним є і нормативно-правове врегулювання питань доступу до інклю-
зивного навчання у закладах професійної і вищої освіти. 

Annotation. The ways of improving the normative and legal regulation of
inclusive education in educational institutions are primarily due to the joining
Ukraine to the Convention on the Rights of people with disabilities, which obliges
states — participants to provide these people with access to inclusive education.
Important steps were the adoption by the Cabinet of Ministers of the state target
program «National Action Plan for the Realization of the Convention on the Rights
of invalids» for the period up to 2020, the new Law of Ukraine «About Education»
and others. However, the normative and legal regulation of access to inclusive edu-
cation in vocational and higher education institutions is also important. 

З метою всебічного та неухильного дотримання прав і задово-
лення потреб осіб з інвалідністю, Верховна Рада України 16 грудня
2009 року ратифікувала Конвенцію про права осіб з інвалідністю,
яка набрала чинності для України 6 березня 2010 року. З цього часу
наша країна продовжує послідовно та неухильно виконувати вимо-
ги Конвенції про права осіб з інвалідністю — основоположної між-
народної угоди, що зобов’язує захищати права осіб з інвалідністю,
в тому числі і в сфері освіти. Так, конвенція містить 50 статей, спрямо-
ваних на захист і заохочення прав осіб з інвалідністю, ліквідацію дис-
кримінації стосовно них, серед яких, безперечно, важливе місце посі-
дає і ст. 24, яка зобов’язує держав — учасниць забезпечити цим особам
доступ до інклюзивної, якісної та безплатної початкової й середньої
освіти в місцях свого проживання, а також доступ до загальної вищої
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освіти, професійного навчання, освіти для дорослих і навчання протя-
гом усього життя без дискримінації та нарівні з іншими [1].

Подальше впровадження в життя основоположних засад, за кла -
дених у цій Конвенції, було обумовлено прийняттям Кабінетом
Міністрів України 1 серпня 2012 року Державної цільової програми
«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на
період до 2020 року. Нею передбачається як створення для осіб
з інвалідністю з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібно-
стей та інтересів безперешкодного доступу до освіти, так і приведення
національного законодавства у відповідність з вимогами Конвенції.

В продовження послідовного курсу на задоволення осіб з ін ва -
лідністю в якісних освітніх послугах, Кабінетом Міністрів України
9 серпня 2017 року було прийнято Постанову «Про внесення змін
до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах», що полегшує доступ до освіти дітям
з особливими освітніми потребами. Зокрема більше класів зможуть
стати інклюзивними, а діти з особливими потребами матимуть кра-
щий доступ до освіти.

«Для нас дуже важливо, щоб кожна дитина з особливими освіт-
німи потребами мала змогу навчатися у колективі однолітків та не
була відірвана від реального життя суспільства, якщо це можливо. При
цьому надзвичайно важливо забезпечити таку дитину відповідним
супроводом та переконатися, що для неї створено усі необхідні
умови для навчання», — зазначила Міністр освіти і науки України
Лілія Гриневич [3].

Особливо ж значним кроком по впровадженню та закріпленню
правових основ інклюзивного навчання стало прийняття нового
Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року. Так, він визна-
чив два основоположних поняття, а саме, інклюзивного навчання
як системи освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на
принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини,
ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх
його учасників, а також інклюзивного освітнього середовища як
сукупності умов, способів і засобів їх реалізації для спільного
навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням
їхніх потреб та можливостей.

В рамках подальшого удосконалення нормативно-правового ре -
гулювання інклюзивного навчання МОН України влітку цього року
попросило небайдужу громадськість долучитися до обговорення
проектів постанов КМУ про порядок організації інклюзивного
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навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах про-
фесійної (професійно-технічної) освіти та про затвердження По -
ряд ку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти.

Зокрема останнім передбачено вимоги до організації інклюзив-
ного навчання у закладах вищої освіти незалежно від їх підпорядку-
вання та форми власності з метою реалізації права осіб з особливи-
ми освітніми потребами на здобуття вищої освіти, післядипломної
освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей. Заклад
вищої освіти, в якому організовано інклюзивне навчання, незалеж-
но від форми власності фінансується з відповідного бюджету в уста-
новленому законодавством порядку, за рахунок коштів освітніх суб-
венцій та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Отож, ведеться кропітка робота по удосконаленню норматив-
но-правового регулювання інклюзивного навчання в закладах осві-
ти усіх рівнів, що, сподіваємось, забезпечить осіб з інвалідністю
належними та якісними освітніми послугами, а саме головне від-
криє доступ до них усім без виключення особам.
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jnyav-postanovu,-shho-zrobit-legshim-dostup-do-osviti-dlya-ditej-z-
osoblivimi/.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО
ОБОВ’ЯЗКУ ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Герасименко О.О.,
аспірант кафедри адміністративного, фінансового, інформаційного права

Київського національного торговельно-економічного університету

Анотація. Розглядаються питання виконання податкового обов’язку
особами з інвалідністю в контексті процесуальних аспектів податкових
правовідносин. Здійснюється аналіз питань особливостей процесуальних
податкових відносин пов’язаних з виконанням податкового обов’язку осо-
бами з інвалідністю. Констатується, що зважаючи на фізичні обмежен-
ня, які мають особи з інвалідністю для них доцільно передбачити у чинному
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податковому законодавстві, у частині процесуального регулювання по -
даткових правовідносин, спеціальний податковий режим для осіб з інва-
лідністю з метою спрощення виконання ними їх податкових обов’язків
згідно чинного податкового законодавства.

Annotation. Issues of implementation of tax liability by persons with disabilities
in the context of procedural aspects of tax legal relations are considered. The analy-
sis of the peculiarities of the procedural tax relations related to the implementation
of the tax duty by persons with disabilities is carried out. It is noted that in view of
the physical constraints that persons with disabilities have for them it is expedient to
provide for them in the current tax legislation, in the part of procedural regulation of
tax relations, a special tax regime for persons with disabilities in order to facilitate
their fulfillment of their tax duties in accordance with the current tax legislation.

Сучасна Україна позиціонує себе у Конституції України [1] як
соціальна і правова держава, що передбачає правовий захист та тур-
боту про всі верстви населення і в першу чергу про соціально неза-
хищених осіб. До цієї категорії осіб належать перш за все особи з ін -
ва лід ністю, які маючи обмежені фізичні можливості та не завжди
здатні бути в рівних умовах, з іншими фізично здоровими членами
суспільства. Саме тому Закон України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні» [2] встановлює додатко-
ві гарантії для таких осіб.

Вказана нерівність проявляється, в тому числі і в питаннях ви -
конання покладених на них державою обов’язків, включаючи і обо -
в’язки у сфері оподаткування. У першу чергу, дане питання стосу ється
можливості спрощеного порядку реєстрації, подання звітності та
відповідного зменшення податкового навантаження для таких
платників.

З приводу останнього, то відповідні пільги передбачені для осіб
з інвалідністю та громадських організацій інвалідів. В той же час,
Податковий кодекс у розділі ІІ «Адміністрування податків, зборів,
платежів» [3] не містить вказівок на особливий режим оподаткуван-
ня для такої категорії платників. На що зокрема вказує С.В. Сарана
зазначаючи, що дані особи не мають спеціальних підходів до них
з точки зору податкового законодавства і до них не застосовуються
спеціальні податкові режими процесуального характеру [4, с. 200]
При цьому, необхідність таких режимів є об’єктивно зумовленою,
так як обмежені можливості, в тому числі і фізичні не дають змоги
особам з інвалідністю в повній мірі взаємодіяти з податковими
органами, як в процесі реєстрації, так і в ході проведення податко-
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вого контролю, зважаючи на обмеженість опорно-рухового апара-
ту, зору чи інші фізичні вади.

І такі вади можуть значно ускладнити не лише звичайні подат-
кові процедури, а і взаємодію в ході проведення податкового кон-
тролю, необхідність подання додаткових документів для отримання
яких слід особисто звертатися до державних органів чи інших уста-
нов, підприємств і організацій, що за умов наявності фізичних вад
є складним процесом для осіб з інвалідністю.

Отже доцільно, запровадити у податковому законодавстві, в час-
тині процесуального регулювання податкових правовідносин, спеці-
альний податковий режим для осіб з інвалідністю з метою спрощен-
ня виконання ними їх податкових обов’язків, який би враховував їх
обмежені фізичні можливості і створював більш сприятливе правове
середовище для процесуальної взаємодії з податковими органами.
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ЗАКОНОДАЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Гончаров Д.О.,
студент групи ЗПЗ-605/17м спеціальності «Право» Інституту права

і суспільних відносин Університету «Україна»
Орловська І.Г.,

к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін
Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. Правові принципи працевлаштування інвалідів закріплені
у низці законодавчих актів, які зобов’язують роботодавця створити спе-
ціальні робочі місця для інвалідів і сприяти їх працевлаштуванню з ураху-
ванням обмежених фізичних можливостей. Виконанням нормативу робо-
чих місць вважається працевлаштування підприємством відповідної
кількості інвалідів, для яких це місце роботи є основним. Шукати ж інва-
лідів на вакантні місця кадрові служби підприємств можуть або власни-
ми силами, або звертатися із заявками до районних центрів зайнятості.

Annotation. The legal principles of the employment of disabled people are
enshrined in a number of legislative acts, which oblige the employer to create spe-
cial workplaces for disabled persons and facilitate their employment, taking into
account limited physical possibilities. The implementation of the standard of
workplaces is considered to be the employment of the enterprise by the corre-
sponding number of disabled persons, for whom this place of work is the main
one. Searching for disabled persons at vacant positions in the personnel services
of enterprises can either on their own, or apply to the district employment centers.

Правові принципи працевлаштування інвалідів закріплені у низці
законодавчих актів, які зобов’язують роботодавця створити спеці-
альні робочі місця для інвалідів і сприяти їх працевлаштуванню
з урахуванням обмежених фізичних можливостей.

Право інвалідів на працю закріплено, зокрема, у Конституції та
законах України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-XII [1] і «Про охорону праці»
від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ [2], окремі положення яких спря-
мовані на створення для інвалідів реальних можливостей продук-
тивно працювати і передбачають конкретні механізми їх реалізації.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні» для підприємств, установ, організацій, у тому
числі й громадських організацій інвалідів, а також фізичних осіб, які
використовують найману працю, встановлюється норматив робо-
чих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох від-
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сотків середньооблікової чисельності штатних працівників обліко-
вого складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб — у кількості од -
ного робочого місця[1].

У ст. 18 Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» прямо встановлено обов’язок роботодавців не
лише створювати для працевлаштування інвалідів робочі місця,
а й забезпечувати такі умови праці, які відповідали б вимогам їх
індивідуальних програм реабілітації, та надавати інші соціально-
економічні гарантії, передбачені законодавством[1].

Водночас, зараз роботодавець не зобов’язаний провадити спеці-
альну атестацію робочого місця інваліда. Нагадаємо, що атестація
робочих місць провадиться на загальних засадах відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 року № 442[3].

Підприємства самостійно здійснюють розрахунок кількості робо-
чих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу,
встановленого Законом України «Про основи соціальної захищенос-
ті інвалідів в Україні», і забезпечують працевлаштування інвалідів.
Звісно, проводячи такі розрахунки, кількість робочих місць слід округ-
лювати до цілого значення, що підтверджує і Міністерство праці та
соціальної політики України. Виконанням нормативу робочих місць
вважається працевлаштування підприємством відповідної кількості
інвалідів, для яких це місце роботи є основним. Шукати ж інвалідів на
вакантні місця кадрові служби підприємств можуть або власними
силами, або звертатися із заявками до районних центрів зайнятості.

За невиконання роботодавцем нормативу робочих місць для пра-
цевлаштування інвалідів передбачено відповідальність — адміністра-
тивно-господарські санкції та пеня, сплата яких відбувається відпо-
відно до вимог Порядку сплати підприємствами, установами,
організаціями та фізичними особами, що використовують найману
працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за неви-
конання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Крім того, згідно із частиною другою статті 1881 Кодексу Ук -
раїни про адміністративні правопорушення, за невиконання норма-
тиву робочих місць для працевлаштування інвалідів та за неподання
або невчасне подання роботодавцем звітності у Фонд захисту інва-
лідів щодо посадових осіб, які мають право приймати та звільняти
з роботи; фізичних осіб, які використовують найману працю, перед-
бачено відповідальність у вигляді адміністративного штрафу в роз-
мірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [3].
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Виходячи з вищенаведеного, обов’язок по працевлаштуванню
інвалідів відповідно до встановленого Законом нормативу, покла-
дається виключно на підприємства, установи, організації, у тому
числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів,
фізичні особи, які використовують найману працю.

Література

1. Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII «Про основи соці -
альної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради УРСР. —
1991. — N 21. — ст.252.

2. Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ «Про охорону праці»
// Відомості Верховної Ради України. 1992. № 49. ст.668.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442
«Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» [Елект -
ронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/442-92-п

4. Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р.
№ 8073-X// Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1984. — додаток
до № 51. — ст.1122.

УЧАСТЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОЛІТИЧНОМУ 
ТА СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ 

Гудіменко Д.Д.,
студент ІІ курсу, групи ПЗ-17–1м 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Ізуїта П.О.,

к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. Відповідно до Конституції України особи з інвалідністю
повинні мати можливість вільно обирати та бути обраними. Що стосуєть-
ся права вільно обирати, то його реалізація передбачає можливість бути
повноцінним учасником виборчого процесу. Проте у законах відсутня
обов’язкова вимога щодо доступності приміщень та матеріалів, а також
критерії такої доступності у процесі перевірки та уточнення списків
виборців; особи з інвалідністю практично позбавлені можливості бути
активним учасником цього етапу виборчого процесу. 

Annotation. In accordance with the Constitution of Ukraine, persons with
disabilities should be free to choose and be elected. With regard to the right to
freely choose, its implementation implies the possibility of being a full participant
in the election process. However, in the laws there is no mandatory requirement

308

Секція V Правові та організаційні засади формування  



309

regarding the availability of premises and materials, as well as the criteria for
such availability in the process of verification and clarification of voter lists;
Persons with disabilities are practically deprived of the opportunity to be active
participants in this stage of the election process.

Відповідно до Конституції України особи з інвалідністю повин-
ні мати можливість вільно обирати та бути обраними. Що стосується
права вільно обирати, то його реалізація передбачає можливість бути
повноцінним учасником виборчого процесу. Проте у законах відсут-
ня обов’язкова вимога щодо доступності приміщень та матеріалів,
а також критерії такої доступності у процесі перевірки та уточнення
списків виборців; особи з інвалідністю практично позбавлені мож-
ливості бути активним учасником цього етапу виборчого процесу.

Згідно Постанови Центральної виборчої комісії від 19 січня
2012 року №5, голосування повинно проходити у спеціально відве-
дених та обладнаних приміщеннях, розташованих, як правило, на
перших поверхах будівель, мати пандус, вільний вхід та вихід. Але це
Положення не було виконано під час підготовки до виборів 2012 ро -
ку у Верховну Раду України і залишається декларативним. Зазвичай
приміщення для голосування розташовуються у школах, навчаль-
них закладах, які є тотально архітектурно недоступними для мало-
мобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.

Законодавство України передбачає, що передвиборна агітація мо -
же здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не
суперечать Конституції України, законам України. Однією з форм
передвиборної агітації є проведення публічних заходів. Встановлю ю -
чи вимоги до проведення публічних заходів передвиборної агітації
законодавство визначає, що органи виконавчої влади та органи міс-
цевого самоврядування зобов’язані надавати приміщення, «придатні
для проведення публічних заходів» передвиборної агітації. Оскільки
доступність (архітектурна) не є критерієм придатності для проведен-
ня публічних заходів, то особи з інвалідністю не мають гарантовано-
го доступу до передвиборної агітації у формі таких публічних заходів.

Законодавство передбачає, що друкована продукція передвибор-
ної агітації, друк інформаційних плакатів та матеріалів передвиборної
агітації відбувається за рахунок коштів, що виділяються з держав-
ного бюджету України на підготовку і проведення виборів, а також
за рахунок кандидатів, політичних партій та блоків — суб’єктів
виборчого процесу. Центральна (територіальна) виборча комісія за
рахунок коштів, що виділяються з державного бюджету України на
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підготовку і проведення виборів, забезпечує виготовлення інформа-
ційних плакатів кандидатів, політичних партій та блоків, зареєст -
рованих відповідною виборчою комісією. Передбачається, що ін -
формаційні плакати повинні бути однаковими за формою, розміром,
поліграфічним виконанням, встановленими відповідною виборчою
комісією, та повинні бути розміщені у приміщенні виборчої дільни-
ці. Такий підхід до уніфікованого відображення кандидатів, партій та
блоків на передвиборній друкованій продукції, що виготовляється за
кошти державного бюджету, спрямований на гарантування як рівно-
го відображення кандидатів, партій, блоків так і однакового доне-
сення передвиборної агітації. При цьому немає жодних вимог щодо
доведення за рахунок коштів державного бюджету друкованої пере-
двиборної агітації до громадян із вадами зору.

Що стосується пристосованості самих виборчих бюлетенів, то
лише у рамках виборів народних депутатів України для забезпечен-
ня голосування виборців з вадами зору Центральна виборча комісія
виготовляє трафарети для бюлетенів рельєфно-крапковим шрифтом
(за методом Брайля) з розрахунку по два трафарети на звичайну
виборчу дільницю. Для спеціальних виборчих дільниць такі трафа-
рети можуть виготовлятися за поданням окружної виборчої ко місії.
На жаль, це залишається тільки на папері — на виборах 2012 року
до Верховної Ради України це не було застосовано.
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Анотація. У статті розкрито проблеми осіб з інвалідністю, а саме
правова захищеність осіб з інвалідністю; визначено особливості організа-
ції правових основ створення сприятливого середовища для осіб з інвалід-
ністю; досліджено діяльність установ по наданню правової допомоги осіб
з інвалідністю; проаналізовано нормативно-правову базу України та основ-
ні заклади, що надають інвалідам правові послуги; обґрунтовано вдоско-
налення розгалуженості правової захищеності осіб з інвалідністю.

Annotation. The article deals with the problems of persons with disabilities,
namely, the legal protection of persons with disabilities; the peculiarities of the
organization of the legal basis for creating a supportive environment for persons with
disabilities are determined; the activity of institutions providing legal assistance for
persons with disabilities is investigated; the regulatory framework of Ukraine and the
main institutions providing legal services to the disabled are analyzed; The
improvement of the legal protection of persons with disabilities is substantiated.

Генеральна Асамблея ООН у грудні 2006 року прийняла Кон вен -
цію про права осіб з інвалідністю, яка була відкрита для підписан-
ня 30 березня 2007 року, вступила в силу 3 травня 2008 року.
Конвенція передбачає основні стандарти забезпечення та захисту
прав людей з інвалідністю. 

Своєчасні внутрішньодержавні реформи, які б закріплювали
правозахисний механізм, запропонований Конвенцією, могли би
сприяти поліпшенню справи розв`язання проблем людей з інвалід-
ністю в нашій державі, де інвалідність тієї чи іншої форми мають
2,5 мільйонів осіб [1]. До речі, є підстави вважати, що офіційні ста-
тистичні дані не відповідають реальному стану речей. Невідповідність
офіційної статистики обумовлена відсутністю достовірного моніто-
рингу стану людей з інвалідністю, а також браком можливості або
навіть небажанням людей з фізичними вадами отримати інвалідність. 

Нажаль, нашій державі бракує підходу, що ґрунтується на про-
блемах, пов’язаних з дотриманням прав людини.
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Основний спеціальний Закон у цій сфері — «Про основи соці-
альної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», орієнтується на
«соціальний захист» людей з інвалідністю. При цьому, відсутні ме -
ханізми соціалізації людини з інвалідністю в суспільство, сім’ю. Так,
зокрема, у Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відста-
лістю [2] зазначено, що «Удосконалення системи соціальної адап-
тації осіб з розумовою відсталістю є актуальним завданням у сфері
соціального захисту…»

Серед основних питань, що стосуються людей з інвалідністю,
і які, на думку респондентів, потребують першочергового вирішен-
ня, були названі (із запропонованого переліку): 

— Працевлаштування та зайнятість;
— Освіта;
— Соціальний захист;
— Реабілітація;
— Доступність архітектурної та транспортної інфраструктури.
Цей факт підкреслює декларативність у багатьох випадках того

ж соціального захисту.
Говорячи про загальні зауваження щодо дотримання прав лю -

дини з інвалідністю, варто наголосити на тому, що:
— Відсутні й не систематизовані принципи законодавства в сфе -

рі захисту та реалізації прав осіб з інвалідністю. 
— Законодавство в більшості використовує такі правові дефініції,

як «забезпечується», «здійснюється», «надається». Поняття «обов’я -
зок держави» щодо осіб з інвалідністю відсутнє. 

— Поняття «індивідуальної мобільності», яке визначає макси-
мальний ступінь самостійності людей з інвалідністю, у законо -
давст ві відсутнє.

— Законодавство не передбачає відповідні механізми та процеду-
ри застосування юридичної відповідальності за відсутність здійснен-
ня належних заходів щодо забезпечення інвалідам доступу на рівні
з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації та спілку-
вання, включаючи інформаційно-комунікаційні технології і системи,
а також до інших об’єктів та послуг, відкритих для населення.

— Відсутні будь-які норми та положення щодо ситуацій ризику
(збройні конфлікти, стихійні лиха) та надзвичайних гуманітарних
ситуацій, а також щодо захисту в них окремо людей з інвалідністю.

— Відсутнє законодавче закріплення запровадження для осіб
з інвалідністю просвітницьких програм у питаннях репродуктивної
поведінки та планування сім’ї.
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— Прожитковий мінімум для непрацездатного згідно із зако-
нодавством менший, ніж для працездатного, хоча в непрацездатних
осіб потреби часто вищі (люди з інвалідністю потребують спеціаль-
ного харчування, одягу, житла).

— Не існує єдиної системи або програми збору та узагальнення
статистичних даних щодо кількості людей з інвалідністю, їхніх по -
треб, що унеможливлює ефективність застосування соціальних та
інших програм.
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Анотація. Державна політика захисту дитинства є складовою загаль-
ної цілісної концепції розвитку суспільства України, що відображено в Конс -
титуції, Законах України «Про освіту», «Про державну реєстрацію актів
цивільного стану». Проте ці основні законодавчі акти і документи сто-
совно дітей пріоритетними в державі поки не стали, оскільки головна
увага держави сьогодні зосереджена на економіці.

Annotation. The state policy for the protection of childhood is an integral
part of the overall integrated concept of the development of Ukrainian society, as
reflected in the Constitution, the Laws of Ukraine «On Education», the Laws «On
Marriage and the Family». However, these basic legislative acts and documents
concerning children are not a priority in the state, as the state’s focus today is
concentrated on the economy.

Об’єктом особливої уваги з боку держави, як наголошується
в Конвенції про права дитини, мають буди діти, що живуть у важких
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соціальних умовах. До категорії таких дітей в Україні належить низка
груп: діти — сироти; діти що залишаються без піклування батьків;
діти із соціальних сімей; діти, які порушили закон; діти — інваліди;
діти — наркомани та інші. Кожна з цих категорій дітей потребує
особливої уваги і диференційованого підходу щодо форм захисту. 

Принцип стосовно соціального захисту дітей — інвалідів упер-
ше було викладено в Декларації про права дитини: яка є неповно-
цінною у фізичному, психічному чи соціальному відношенні, має
бути забезпечена спеціальним режимом, освітою і турботою, які
необхідні з огляду на її особливий стан.

Важливою справою є соціальний захист дітей — інвалідів, особ-
ливо тих, хто внаслідок особливостей свого захворювання — відхи-
лені у психічному розвитку, обмеженої здатності до самообслугову-
вання тощо — виховуються і навчаються вдома. В суспільстві поки
що мало змінилися психологічні стереотипи щодо інвалідів. У Кон -
венції підкреслюється, що неповноцінна в розумовому або фізично-
му відношенні дитина має вести повноцінне життя в умовах, які
забезпечують її гідність, підтримують почуття впевненості в собі
і полегшують її активну участь у житті суспільства. Допомога дитині
має надаватися безоплатно, з урахуванням її особливих потреб., про-
фесійної підготовки, медичного обслуговування, відновлення здо-
ров’я, відпочинку, підготовки до трудової діяльності у такий спосіб,
який сприяє створенню можливостей для залучення дитини до соці-
ального життя та її розвитку, включаючи культурний і духовний. 

Законодавство України створює правове поле щодо соціальної
політики відносно дітям — інвалідів, яке з першого погляду справді
забезпечує права в галузі охорони здоров’я, освіти та соціального
захисту. Передбачається покращення життя дітей, які перебувають
в особливо складних і надзвичайних умовах. У рамках Національної
програми планується розробка нових форм і моделей закладів для
дітей з фізичними та розумовими вадами розвитку, створення цен-
трів медико-соціальної реабілітації для дітей інвалідів з урахуванням
їх нервової системи, програм і методика, які б забезпечували здобут-
тя середньої освіти дітьми з тяжкими формами інвалідності вдома.

Соціальний захист дітей інвалідів з боку держави полягає у надан-
ні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орієнта-
ції та сприйняття інформації, пристосованого житла, у встановлен-
ні опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні забудови
населених пунктів. Забезпечується право сімей на грошову допомо-
гу з зв’язку з доглядом за дитиною — інвалідом до досяжності нею
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16-річного віку, соціальну пенсію дітям — інвалідам віком до 16 ро -
ків, дітям — інвалідам. Які втратили годувальника, до 18 років. Ма -
терям таких дітей забороняється відмовляти при прийнятті на робо-
ту, знижувати заробітну плату і звільняти з роботи. Обов’язковим є
працевлаштування зазначених жінок у разі ї звільнення після закін-
чення строкового трудового договору.

На мою думку, є проблема термінології невизначеності у зако-
нодавстві поняття «дитина — інвалід». Життя підтвердило, що
необхідно змінювати ставлення до захворювання як самих хворих,
так і всіх членів суспільства.. Тому вважаємо за необхідне постійно
залучати дітей — інвалідів до суспільного життя, розвивати в них
високу духовність, прищеплювати впевненість, що інвалід так само
потрібний суспільству, як суспільство інвалідові. Дитина не повин-
на відчувати себе неповноцінною через те, що вона хвора. Вона має
бути впевненою, що в разі наполегливої праці буде не тягарем для
суспільства, а його повноцінним громадянином.

Дитина є дуже чутливою істотою, вона вдвічі серйозніше сприй-
має навколишній світ. Конвенція ООН подбала про усі права дітей,
особливо тих, що страждають від самотності. Тільки дотримуючи
Конвенції, ми зможемо захистити себе від багатьох негараздів,
перетворимо Україну на квітучу державу. Завдяки доступним і спра-
ведливим законам, цей документ займає провідне місце у нашому
житті. Де ще так яскраво виражено права підростаючого покоління,
яке будуватиме наше майбутнє та продовжувати найкращі почи-
нання своїх предків.
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Анотація. Дана доповідь присвячена висвітленню становлення та роз-
витку інклюзивної системи освіти в Україні. З якими проблемами дово-
диться стикатись особам з інвалідністю під час реалізації гарантованого
Конституцією України права на освіту. Автор намагається дати відпо-
відь на питання, що робить держава, аби вирішити проблему надання
освіти людям з інвалідністю. А також яким чином формується інклюзив-
не освітнє середовище для людей з особливими потребами.

Annotation. This report is devoted to the coverage of the formation and de -
velopment of an inclusive education system in Ukraine. What problems are faced
with persons with disabilities during the implementation of the right to education
guaranteed by the Constitution of Ukraine. The author tries to answer the ques-
tion of what the state is doing to solve the problem of providing education to peo-
ple with disabilities. And also how the inclusive educational environment for peo-
ple with special needs is formed.

Відповідно до статті 53 Конституції України кожен має право на
освіту [1]. У сучасних умовах освіта є однією з найважливіших умов
всебічного розвитку особи і передумовою здійснення багатьох консти-
туційних прав. Зміст права на освіту в найзагальнішому вигляді стано-
вить собою гарантовану можливість громадянинові одержати середню
загальну, середню професійну та вищу освіту в державних і комуналь-
них учбових закладах. Саме, тому створення на сьогоднішній день
інклюзивного освітнього середовища є важливою умовою включення
дітей та молоді з особливими потребами в освітній процес.

За визначенням ЮНЕСКО інклюзивне навчання як спосіб
отримання освіти, коли учні або студенти з особливими освітніми
потребами навчаються в загальному освітньому середовищі за міс-
цем свого проживання, — і це є альтернативою інтернатній системі,
за якою вони утримуються та навчаються окремо від інших дітей,
або на домашньому та індивідуальному навчанню. 
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Ратифікувавши Конвенцію ООН про права дитини 27 вересня
1991 року, Україна взяла на себе відповідні зобов’язання, на вико-
нання яких було прийнято Закон України «Про Загальнодержавну
програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини» на період до 2016 року» [2], де наголошено на
створенні рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної
освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професій-
но-технічної і вищої) для забезпечення розвитку особистості, сус-
пільства та держави. Але термін дії цього Закону закінчився і тому,
виникла логічна потреба у розробленні нової програми, яка дасть
змогу удосконалити існуючу систему міжвідомчої співпраці та взає-
модії у сфері дитинства, а також створити сучасний механізм моні-
торингу прав дітей в державі.

Саме тому, 5 квітня 2017 року Кабінет Міністрів своєю поста-
новою схвалив Концепцію Державної соціальної програми «На ціо -
нальний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»
на період до 2021 року». Та вже 30 травня 2018 року КМУ затвердив
цю програму. Загалом, виконання цієї Програми дасть змогу удос-
коналити державну систему захисту прав та інтересів дитини,
у тому числі дітей з інвалідністю, створити дружнє до дітей середови-
ще в суспільстві відповідно до міжнародних зобов’язань, забезпечити
доступність дітей до всіх видів якісної медичної допомоги починаючи
з народження, забезпечити раннє виявлення соціальних проблем,
запобігання порушенням прав дитини шляхом удосконалення
системи соціальних послуг у територіальних громадах, модернізу-
вати систему захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопо-
рушення, шляхом удосконалення превентивних заходів [3].

Загалом, вища освіта потребувала підтримки у вигляді вітчиз-
няної моделі інклюзивної освіти і перші кроки в царині створення
інклюзивного університетського середовища й розроблення
«Концепції інклюзивної освіти студентів з інвалідністю» було зроб-
лено ще в кінці 90-х ХХ ст.. у Відкритому міжнародному універси-
теті розвитку людини «Україна» [4].

У грудні 2015 року Україна ратифікувала основні міжнародні
документи, в яких визначено обов’язок держави щодо реалізації ін -
клюзивної моделі освіти. Президент України дав зелене світло такому
навчанню в нашій державі, підписавши ухвалений 23 травня 2017 ро -
ку закон «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо
особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до
освітніх послуг» [5]. З метою забезпечення кваліфікованої допомоги
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в засвоєнні навчального матеріалу учнями з особливими освітніми
потребами в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних
закладів у 2016/2017 навчальному році до штатних розписів уведе-
но 1825 посад асистентів учителя. На 2017 рік український уряд
вперше виділив цільову дотацію з Державного бюджету на інклю-
зивну освіту у розмірі 209,4 мільйонів гривень, а в Держбюджеті на
2018-й закладено вже понад 500 мільйонів гривень такої субвенції. 

Українські педагоги та міжнародні експерти зазначають, що в пи -
танні розвитку інклюзивного навчання Україна зробила значний
крок уперед. Але попри численні зміни у законодавчих і норматив-
но-правових актах ступінь реальної поширеності інклюзивної осві-
ти в Україні ще доволі низький. Вирішення проблем інклюзивної
освіти потребує консолідованих зусиль, як із боку освітян, батьків,
громадських організацій, так і загалом держави, що спрямовані на
усвідомлення значущості порушеної проблеми.
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ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ВІД ЗВІЛЬНЕННЯ ОСІБ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ РОБОТОДАВЦЯ

Ізуїта П.О.,
к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної діяльності 
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. В тезах розглядається питання визнання рівності прав
осіб з інвалідністю на повноцінне життя у суспільстві та створення
реальних умов для реабілітації та соціальної захищеності. Факт установ-
лення працівникові групи інвалідності не може слугувати підставою для
звільнення працівника з ініціативи власника чи уповноваженого ним орга-
ну за п. 2 ст. 40 КЗпП України. Водночас такий факт не є перешкодою для
звільнення працівника за іншими підставами, установленими законодав-
ством про працю, серед них і з ініціативи самого працівника.

Annotation. The theses addresses the issue of recognizing the equality of the
rights of persons with disabilities to a full-fledged life in society and creating real
conditions for rehabilitation and social protection. The fact of establishing a wor-
ker of a disability group can not serve as the basis for the dismissal of an emplo-
yee on the initiative of the owner or the body authorized by him under paragraph
2 of Art. 40 Labor Code of Ukraine. At the same time, such a fact is not an
obstacle to the dismissal of an employee on other grounds established by labor
legislation, among them on the initiative of the employee himself.

Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жод -
не суспільство. Особа з інвалідністю — людина, яка потребує допо-
моги та підтримки від держави не лише у грошовому еквіваленті,
а й особливого планування житла, облаштування під’їздів, громад-
ського транспорту, забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації, виробами медичного призначення, сприяння у здобут-
ті освіти та працевлаштуванні.

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні» визначає основи соціальної захищеності осіб з інвалід-
ністю в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами
можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сфе-
рах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають мож-
ливість особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та сво-
боди людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя
згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.
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Одним з головних пріоритетів державної політики у відношен-
ні до осіб з інвалідністю є їх трудова зайнятість як важлива сторона
кожного громадянина. Робота має позитивний вплив на життя цих
людей, допомагає відчути себе потрібними суспільству, допомагає
упоратися з наслідками інвалідності, сприяє реабілітації.

Факт установлення працівникові групи інвалідності не може
слугувати підставою для звільнення працівника з ініціативи влас-
ника чи уповноваженого ним органу за п. 2 ст. 40 КЗпП України.
Водночас такий факт не є перешкодою для звільнення працівника
за іншими підставами, установленими законодавством про працю,
серед них і з ініціативи самого працівника. Якщо працівник подав
заяву з проханням звільнити його з роботи за власним бажанням
у зв’язку з неможливістю проживання у цій місцевості за станом
здоров’я, підтвердженим медичним висновком, роботодавець, від-
повідно до ч. 1 ст. 38 КЗпП, зобов’язаний звільнити такого праців-
ника з роботи в зазначений у заяві день, попри те що цьому праців-
никові висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК)
установлено групу інвалідності.

Відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП, роботодавець має право звіль-
нити працівника лише в разі виявлення його невідповідності зай-
маній посаді чи виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я.

Слід наголосити, що про таку невідповідність не могло бути відо-
мо на час укладання трудового договору — протипоказання стану здо-
ров’я виявлені після його укладення. За умови, якщо групу інвалід-
ності із зазначенням непрацездатності працівника встановлено до
укладення трудового договору, одначе працівник, оформлюючись
на роботу, приховав цей факт, його мають звільнити згідно зі ст. 7
і ч. 6 ст. 24 КЗпП України.

Варто зазначити, що відповідно до ст. 170 КЗпП України на робо-
тодавця покладено обов’язок перевести працівників, які за станом
здоров’я потребують надання іншої, легшої роботи, на таку роботу
за їх згодою та відповідно до медичного висновку тимчасово або без
обмеження строку. Крім того, звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП України
допускається за умови, якщо працівника, стосовно якого виявлено
невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок
стану здоров’я, неможливо перевести за його згодою на іншу робо-
ту, яка відповідає його стану здоров’я.

До того ж необхідно врахувати: покладаючи на роботодавця обо -
в’язок стосовно переведення працівників на іншу, легшу роботу,
указані законодавчі норми не вимагають від нього створювати нове
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робоче місце для працівника, щодо якого виявлено невідповідність
займаній посаді чи виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я.

Таким чином, у ситуації, коли МСЕК установила працівникові
групу інвалідності, роботодавець насамперед має вжити заходів щодо
встановлення факту виявленої невідповідності такого працівника зай-
маній посаді чи виконуваній роботі. Відтак він повинен запропонувати
працівникові роботу, яка б відповідала його стану здоров’я. Лише
після цього, якщо працівник відмовився від переведення на іншу,
легшу роботу, роботодавець може звільнити працівника, якому
встановлено групу інвалідності, за п. 2 ст. 40 КЗпП України.

Для того щоб установити факт виявленої невідповідності пра-
цівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану
здоров’я, роботодавець повинен передусім керуватися довідкою до
акта огляду МСЕК, на зворотному боці якої зазначається висновок
про умови та характер праці, а також індивідуальною реабілітацій-
ною програмою інваліда, копію якої в установлених законодав-
ством випадках надсилає МСЕК на адресу підприємства за місцем
роботи працівника-інваліда.

Якщо існує індивідуальна реабілітаційна програма інваліда, робо-
тодавець зобов’язаний здійснити трудову реабілітацію інваліда. Тобто
згідно зі ст. 172 КЗпП України роботодавець зобов’язаний організу-
вати навчання, перекваліфікацію та працевлаштування інваліда від -
повідно до медичних рекомендацій МСЕК, установити на прохан-
ня інваліда неповний робочий день або неповний робочий тиждень
і створити пільгові умови праці. Зазначене унеможливлює звіль-
нення працівника-інваліда за п. 2 ст. 40 КЗпП України.

Якщо ж немає індивідуальної реабілітаційної програми інвалі-
да, роботодавець має право звернутися до МСЕК, рішенням якої
працівникові встановлено групу інвалідності, з проханням надати
висновок щодо відповідності чи невідповідності фактичних умов
праці цього працівника його стану здоров’я. Таке звернення над-
звичайно важливе в ситуації, коли в довідці до акта огляду МСЕК, яку
обов’язково видають інвалідові на підтвердження факту встановле-
ної групи інвалідності, у розділі «Висновок про умови та характер
праці» указано, що інвалід може працювати в спеціально створених
умовах без конкретизації таких умов, або коли в названому розділі
взагалі нічого не зазначено. Водночас потреби звертатися до МСЕК
із проханням надати згаданий вище висновок немає у випадку,
коли в названому розділі довідки МСЕК записано, що працівник
не може працювати, тобто він — непрацездатний.
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Анотація. В межах тези здійснено аналіз конвенції про права осіб
з інвалідністю. Проаналізовано ключові поняття «особа з інвалідністю»,
«особа з обмеженими можливостями». Досліджено питання дискриміна-
ції осіб з інвалідністю.

Annotation. Within the thesis, an analysis of the convention on the rights of
persons with disabilities has been carried out. The key term is «person with dis-
abilities» is analyzed. The issue of discrimination against persons with disabilities
is researched.

Конвенція про права осіб з інвалідністю є міжнародним дого-
вором, в якому визначаються права осіб з інвалідністю, а також
зобов’язання держав-учасників Конвенції в цілях сприяння, захисту
і забезпечення цих прав. Конвенція також встановлює два механізми
реалізації: Комітет з прав інвалідів, створений для контролю за здійс-
ненням, а також Конференція держав-учасників, створена для роз-
гляду питань, що стосуються здійснення положень конвенції.

Державами проводяться переговори за участю організацій гро-
мадянського суспільства, національних правозахисних установ
і міжурядових організацій.

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла
Конвенцію 13 грудня 2006 року і вона була відкрита для підписання
30 березня 2007 року [1]. Держави, які ратифікували Конвенцію, юри-
дично зобов’язані виконувати стандарти Конвенції. Конвенція є між-
народним стандартом, який вони повинні прагнути дотримуватися.

Держави прийняли спеціальні документи по захисту і заохо-
ченню прав людей з інвалідністю протягом останніх десятиліть.
Важливі віхи включають:
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— Декларація про права осіб з інвалідністю (1995);
— Всесвітня программа дій відносно осіб з інвалідністю (1981);
— Принципи захисту психічно хворих осіб і поліпшення пси -

хіатричної допомоги (1991);
— Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для

інвалідів (1993).
Всі конвенції з прав людини включають положення про захист

від дискримінації. Проте, лише одна з цих Конвенцій, Конвенція
про права дитини, конкретно визнає необхідність захисту від дис-
кримінації за ознакою інвалідності.

Конвенція необхідна для того, щоб мати чітке підтвердження
того, що захищаються права осіб з інвалідністю в області прав люди-
ни і зміцнення поваги до цих прав. Хоча існуючі конвенції в області
прав людини пропонують значні можливості для заохочення і захис-
ту прав осіб з інвалідністю, стає ясно, що цей потенціал не викорис-
товується. Дійсно, особи з інвалідністю продовжують бути позбавле-
ними своїх прав людини і містяться на задвірках суспільства у всіх
частинах земної кулі. Ця дискримінація, що продовжується, віднос-
но осіб з інвалідністю підкреслила необхідність прийняття юридич-
но обов’язкового документа, в якому викладені правові зобов’язання
держави по заохоченню і захисту прав осіб з інвалідністю.

Конвенція є першою конвенцією з прав людини в 21 столітті
і першим юридично обов’язковим документом для всебічного за -
хисту прав осіб з інвалідністю. Не дивлячись на те, що Конвенція
не встановлює нові права людини, в ній викладені з набагато більшою
ясністю зобов’язання Держав заохочувати, захищати і гарантувати
права осіб з обмеженими можливостями. Таким чином, Конвенція
не лише уточнює, що держави не повинні використовувати диск -
римінацію відносно людей з інвалідністю, в ній також викладається
ряд заходів, які держави повинні прийняти для створення сприятли-
вих умов з тим, щоб особи, з обмеженими можливостями могли
користуватися реальною рівністю в суспільстві.

Таким чином, Конвенція є набагато глибшим документом, ніж
інші договори з прав людини, в яких викладаються заходи, які дер-
жави повинні прийняти для заборони дискримінації і забезпечення
рівності для всіх.

Конвенція включає розвиток соціальної точки зору. Конвенція
визнає важливість міжнародної співпраці і його заохочення на під -
тримку національних зусиль по здійсненню основних положень Кон -
венції. Одне з нововведень в зв’язку з цим стосується конкретних
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посилань на дії міжнародного співтовариства могло б бути зробле-
ним для заохочення міжнародної співпраці, таких як:

— забезпечення міжнародних программ розвитку, включаючи
і доступні для інвалідів;

— сприяння і надання підтримки створенню потенціалу;
— сприяння співпраці в області досліджень і доступу до

наукових і технічних знань;
— надання технічної і економічної допомоги у разі потреби.
Кожна держава-учасник Конвенції, повинна надати в Комітет

з прав осіб з інвалідністю первинну всеосяжну доповідь про заходи,
що приймаються для здійснення Конвенції. Кожна держава повин-
на представити свою первинну доповідь протягом двох років після
набрання чинності Конвенції для цієї держави.
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Анотація. Соціальний захист осіб з інвалідністю з боку держави поля-
гає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орі-
єнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла, у встановленні
опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні забудови населе-
них пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і зв’язку до
особливостей людей з інвалідністю.

Annotation. The social protection of the disabled from the state is the pro vi -
sion of cash aid, means of transportation, prosthetics, orientation and perception
of information, adapted housing, the establishment of guardianship or third-party
care, as well as adaptation of the development of settlements, public transport,
communications and communication to the peculiarities people with disabilities.
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Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю
встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експерти-
зи та з урахуванням здатностей особи з інвалідністю до професійної
і побутової діяльності. Види та обсяги необхідного соціального
захисту осіб з інвалідністю надаються у вигляді індивідуальної про-
грами медичної, соціально-трудової реабілітації та адаптації.

Для проведення реабілітаційних заходів медичними закладами
розробляється індивідуальна програма реабілітації, якає обов’язковою
для виконання державними органами, підприємствами (об’єднан-
нями), установами та організаціями. Захист прав, свобод і законних
інтересів осіб з інвалідністю забезпечується в судовому або іншому
порядку, встановленому законом.

Державне управління в галузі забезпечення соціальної захище-
ності осіб з інвалідністю здійснюється Міністерством соціальної по -
літики України, Міністерством охорони здоров’я України та органами
місцевого самоврядування. Представники всеукраїнських гро-
мадських організацій осіб з інвалідністю є членами колегій згада-
них міністерств. Міністерство соціальної політики України спільно
з іншими міністерствами і відомствами, органами місцевого само-
врядування, громадськими організаціями осіб з інвалідністю здій-
снює розробку й координацію довгострокових і короткострокових
програм з реалізації державної політики щодо осіб з інвалідністю та
контролює їх виконання.

Групи інвалідності в Україні визначаються відповідно до Інст рук -
ції про встановлення груп інвалідності від 28 грудня 1991 р. № 16.01/20.
Залежно від важкості інвалідності встановлюється перша, друга,
третя група інвалідності. Питання про встановлення груп інвалід-
ності розглядається після проведення діагностичних, лікувальних та
реабілітаційних заходів. Рішення ґрунтується на оцінюванні ком-
плексу клінічних, психологічних, соціально-побутових і професій-
них факторів. При цьому враховуються: характер захворювання,
ступінь порушення функцій, ефективність лікування і реабілітацій-
них заходів, стан компенсаторних механізмів, клінічний і трудовий
прогноз, можливість соціальної адаптації, потреба в різних видах
соціальної допомоги, особисті установки, конкретні умови і зміст
праці, професійна підготовка, вік та ін.

Законодавством України про працю передбачена система пільг
для працівників з інвалідністю, працівників, які мають дітей з інвалід-
ністю. Встановлення цих пільг спрямовано на створення умов для реа-
лізації особами з інвалідністю повною мірою свого конституційного
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права на працю, на створення умов для продуктивної та безпечної пра -
ці особам з інвалідністю під час прийому на роботу та звільнення з неї.

Для поліпшення умов перевезення пасажирів з ураженням опор-
но-рухового апарату у вересні 2001 р. Кабінетом Міністрів України
прийнято розпорядження «Про розробку та організацію серійного
виробництва міських пасажирських автобусів і тролейбусів, пере-
обладнаних або обладнаних спеціальними пристроями для переве-
зення людей з інвалідністю на візках». Передбачено серійний випуск
уніфікованих вітчизняних транспортних засобів, які б забезпечува-
ли маломобільним групам населення і, насамперед, особам з інва-
лідністю на візках рівні з іншими громадянами можливості у корис-
туванні міським пасажирським транспортом.

Побудова правової бази виходить із того, що не лише декларуєть-
ся той чи інший набір гарантій для осіб з обмеженими фізичними мож -
ливостями, а й законодавчо встановлюється процедура їх впрова джен -
ня і контролю за реалізацією, яка здатна забезпечити втілення всієї
сукупності соціальних пряв осіб з інвалідністю в суспільному житті.
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Анотація. У статті здійснено спробу проаналізувати нормативно-пра-
вову базу, яка регламентує питання оздоровлення та відпочинку дітей,
зокрема, увага акцентується на правовому забезпеченні питань оздоров-
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лення та відпочинку дітей, потерпілих від наслідків Чорнобиль сь кої ката-
строфи, віднесених до дітей, які потребують особливої соціальної уваги
та підтримки.

Annotation. The article attempts to analyze the regulatory framework. It re -
gulates the issues of children’s health improvement and restoration, in particular,
the attention is focused on the legal provision of children’s health and recreation
affected by the consequences of the Chornobyl disaster, which are considered to
be children who need special social attention and support.

Одним із найголовніших завдань держави в забезпеченні соці-
ального захисту дитинства є збереження здоров’я дітей, відновлен-
ня їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного
оздоровлення та відпочинку. Реалізація державної політики у сфері
оздоровлення та відпочинку дітей повинна забезпечувати суттєве
зростання кількості оздоровлених дітей та підвищення якості їхнього
оздоровлення. Значна увага в цьому контексті повинна приділятися
забезпеченню оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги
та підтримки, зокрема, лікуванню дітей з інвалідністю, інвалідність
яких пов’язана з чорнобильською катастрофою.

Основні засади державної політики у даній сфері, повноваження
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, право-
ві, фінансові та організаційні засади утворення і діяльності дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку, права, обов’язки та відповідаль-
ність учасників процесу визначено в Законі України «Про оздоров-
лення та відпочинок дітей» [2]. На сьогодні до закону внесені зміни
щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження
мережі дитячих оздоровчих закладів [1]. Зокрема, вони стосуються
основних напрямів державної політики у сфері оздоровлення та від-
починку дітей; системи оздоровлення та відпочинку дітей; повнова-
жень державних органів у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
положення щодо прийняття на оздоровлення та відпочинок дітей різ-
них вікових категорій разом з батьками; уточнено категорії дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки тощо. 

Так, відповідно до ст.1 Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей», діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської ка -
тастрофи, віднесені до дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки [2]. Соціальний захист таких дітей, забезпечу-
ється нормами Закону України «Про статус і соціальний захист гро-
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» [3].
Згідно із ст. 30 цього Закону, дітям, яким встановлено інвалідність,
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пов’язану з Чорнобильською катастрофою, надається щорічне без-
платне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків чи особи,
яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи від-
починку протягом двох місяців шляхом надання щорічної грошової
допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове пере-
рахування закладам оздоровлення чи відпочинку, які мають ліцен-
зію на провадження господарської діяльності з медичної практики,
за надання послуг із оздоровлення чи одержання грошової компен-
сації у розмірі середньої вартості путівки в Україні [3]. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання
санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які по -
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» запроваджено
порядок забезпечення санаторно-курортними путівками постраж-
далих громадян та встановлено розмір грошової допомоги для ком-
пенсації вартості путівки санаторно-курортним закладам за надан-
ня послуг із санаторно-курортного лікування дітей з інвалідністю,
у 2017 році він становив — 10840 гривень [5]. 

На Міністерство соціальної політики покладено функції щодо
формування та реалізації державної політики з питань оздоровлен-
ня та відпочинку дітей. Згідно з якими воно займається організаці-
єю оздоровлення потерпілих дітей відповідно до статистичних
даних структурних підрозділів щодо чисельності дітей-інвалідів,
взятих на облік, у розрізі профілів захворювань, пори року лікуван-
ня та медичних рекомендацій. Так, на початок 2017 року чисель-
ність таких дітей становила 398,1 тис. осіб. Серед них 1,9 тис. дітей
(майже 0,5 відсотків) — це діти-інваліди, інвалідність яких пов’яза-
на з Чорнобильською катастрофою [6].

Отже, на сьогодні нормативно-правова база щодо оздоровлен-
ня та відпочинку дітей, зокрема, дітей-інвалідів, інвалідність яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою, набуває змін та удоско-
налюється. Однак, як зазначено у Рекомендаціях парламентських
слухань на тему: «Права дитини в Україні: забезпечення, дотриман-
ня, захист», ситуація, що склалася в державі, потребує визнання
державної політики щодо захисту прав дітей і особливо дітей-інва-
лідів, одним з пріоритетів у діяльності органів державної влади,
консолідації зусиль держави, органів місцевого самоврядування,
інститутів громадянського суспільства з метою забезпечення стало-
го розвитку дітей, дотримання Конвенції ООН про права дітей [4].
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В ПИТАННЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
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к.ю.н., доцент кафедри правознавства 

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»

Анотація. Розглядаються питання щодо проблематики терміноло-
гічної узгодженості в питаннях правового регулювання інклюзивного
освітнього середовища.

Annotation. The article deals with the issues of terminological coherence in
the issues of legal regulation of the inclusive educational environment.

Після набрання чинності Закону України від 5 вересня 2017 ро -
ку № 2145-VIII «Про освіту» (далі — Закон «Про освіту»), який,
згідно його преамбулі, регулює суспільні відносини, що виникають
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у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, тобто
з 28 вересня 2017 року, царина досліджень вітчизняної системи
освітньої галузі права збагатилася новим правовим явищем «інклю-
зивне освітнє середовище». Законодавче визначення цього поняття
наведено у пп.13 п.1 ст.1 Закону «Про освіту», відповідно до якого
інклюзивне освітнє середовище — це сукупність умов, способів
і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвит-
ку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.
Проте, законодавче закріплення визначення поняття інклюзивного
освітнього середовища у 2017 році, і досі не вирішило одне із про-
блематичних питань як сучасної теорії права України, так і теорії
освітнього права зокрема, оскільки, результати проведеного аналі-
тичного огляду сучасних вітчизняних нормативно-правових актів
з питань правового регулювання освіти осіб з особливими освітніми
потребами, свідчать про те, що серед українських правників-зако-
нодавців, до слова і науковців також, немає єдності думок у пи тан -
нях визначення правової конструкції терміну «інклюзивне освітнє
середовище». Отже, предметом нашої дискусії є відсутність єдиної
позиції фахівців у сфері правового регулювання освіти осіб з особ ли -
вими потребами щодо однозначності у визначенні термінологічно-
го позначення поняття «інклюзивне освітнє середовище». Зокрема,
від повідно до наведеного у пп.13 п.1 ст.1 Закону «Про освіту», ос нов -
ними елементами конструкції поняття «інклюзивне освітнє середо-
вище», є: 1) спільне навчання та 2) здобувачі освіти — вихованці, учні,
студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докто-
ранти, інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та фор-
мою здобуття освіти (пп.8 п.1. ст.1 Закон «Про освіту»). Здобувачі
освіти, як про те регламентовано частиною першою статті 52 Закону
«Про освіту», є учасниками освітнього процесу. Інклюзивне навчан-
ня — це система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується
на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини,
ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його
учасників (пп.12 п.1 ст.1 Закону «Про освіту»). Тобто, особа з особли-
вими освітніми потребами, що є особою, яка потребує додаткової
постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою
забезпечення її права на освіту (пп.20 п.1 ст.1 Закону «Про освіту»),
є здобувачем освіти і, відповідно, учасником освітнього процесу.

Досліджуючи проблеми термінологічної узгодженості в питан-
нях правового регулювання освіти осіб з особливими потребами,
розглянемо питання, яке потребує додаткового уточнення щодо
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однозначності трактування правової конструкції терміну «інклюзив-
не освітнє середовище». Для прикладу, оберемо Положення про пси-
хологічну службу у системі освіти України, яке затверджено наказом
МОН України від 22 травня 2018 року № 509 (далі — Положення), що
набрав чинності 17 серпня 2018 року. Це Положення визначає мету,
структуру психологічної служби, організацію управління нею, основ-
ні завдання, принципи, функції, зміст та порядок діяльності праців-
ників психологічної служби установ освіти, закладів дошкільної осві-
ти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, спеціалізованої
освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої осві -
ти та вищої освіти, є правовою та організаційно-методичною осно-
вою її роботи. Психологічне забезпечення освітнього процесу в за -
кладах освіти здійснюють практичні психологи. Нашу увагу звернемо
до п.15 цього Положення, відповідно до якого, практичний психолог
закладу та/або установи освіти сприяє формуванню психологічної
готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному
середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами. Справа
в тім, що стилістична конструкція цього пункту Положення дозволяє
тлумачити його сутність всупереч змісту Закону «Про освіту». А саме,
автори цього Положення, регламентують, що 1) практичний психо-
лог закладу освіти сприяє формуванню психологічної готовності
учасників освітнього процесу 2) до взаємодії в інклюзивному середо-
вищі з дитиною з особливими освітніми потребами. Тобто, за тверд-
женням авторів Положення, є окремо 1) учасники освітнього проце-
су і є 2) дитина з особливими освітніми потребами, 3) які взаємодіють
в інклюзивному середовищі. 

Постає питання, чи є в даному випадку однозначність і загаль-
новизнаність уживаних термінів в цьому Положенні їх трактуванні
у Законі «Про освіту»? Мова йде про законодавчо визначені термі-
ни, що вживаються у Законі «Про освіту». А саме: 1) «учасниками
освітнього процесу», відповідно до ст.52 Закону «Про освіту» є: здо-
бувачі освіти; педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівни-
ки; батьки здобувачів освіти; фізичні особи, які провадять освітню
діяльність; інші особи, передбачені спеціальними законами та
залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закла-
дом освіти. Питання — чи є дитина з особливими освітніми потре-
бами, відповідно до п.15 Положення учасником освітнього проце-
су? 2) у Законі «Про освіту», зокрема у пп.13 п.1 ст.1, при визначенні
терміну «інклюзивне освітнє середовище» йдеться про спільне на -
вчання, виховання та розвиток здобувачів освіти з урахуванням їхніх
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потреб та можливостей. Питання — чому у п.15 Положення ужива-
но інший термін «взаємодія в інклюзивному середовищі», а не «спіль -
не навчання, виховання та розвиток здобувачів освіти», і, якщо термін
«взаємодія в інклюзивному середовищі» новий, то чому авторами
Положення не наведено його визначення?

ДУХОВНІСТЬ І МОНАДНА ОСОБИСТІСТЬ У ПРОСТОРІ
СУЧАСНОГО ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

Кочура Н.М.,
к.філос.н, доцент кафедри міжнародного права, 

міжнародної інформації та соціально-гуманітарних дисциплін 
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
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Анотація. У тезах авторка торкається питання розуміння духовності
і ролі монадної особистості у формуванні гуманітарного інтегрованого про-
стору. У тексті зазначається, що в сучасному українському суспільстві про-
блемою є не відсутність духовності, а тиск хибної духовності. Це, коли
людина, зазираючи всередину себе, не бачить нічого, крім свого тіла, його
потреб і тіло розглядається не як орган духу, а як самість, самодостатнє.
У тезах також звернено увагу на особистість відомого християнського про-
повідника, письменника — Ніка Вуйчича. Відомий у світі, як мотиваційний
тренер, директор неприбуткової організації «Життя без кінцівок», автор
численних бестселерів: «Життя без обмежень», «Будь сильним», «Безмеж -
ність», «Нестримний» і ін. — Нік Вуйчич є прикладом монадної особистості,
що стверджує важливість сили духу і духовності у XXI-му столітті.

Annotation.In the thesis the author deals with the question of understanding
the spirituality and the role of a monad personality in the formation of the human-
itarian integrated space. The text notes that in today’s Ukrainian society the prob-
lem is not the absence of spirituality, but the pressure of false spirituality. This
means that when a person, looking inside himself, sees nothing but his body, his
needs, and the body is considered not as a body of the spirit, but as a self-suffi-
cient. Attention is drawn to the personality of the famous Christian preacher, the
writer — his name is Nick Vujicic. He is well-known in the world as a motivational
coach, director of the nonprofit organization «Life Without Limbs», author of
numerous bestsellers. Nick Vujicic is an example of a monad personality, affirm-
ing the importance of the power of spirit and spirituality in the twenty-first century.

У гуманітарному освітньому просторі України час від часу
виникає дискусія щодо потреби ідеології для України. Проте, ідео-
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логія, як показує історичний досвід — це здебільшого класово пере-
кручена свідомість. Тоді виникає питання: чи потрібна Україні ідеоло-
гія?.. Очевидно, можна сказати, що Україні необхідна не ідеологія —
а духовність, та духовність, яка викристалізувалася, як писав відомий
вітчизняний мислитель і гуманіст Сергій Борисович Кримський,
в Греко-слов’янській православній цивілізації Київської Русі.
Духовність, яка була одним із чинників подолання епохи Руїни дру-
гої половини XVII ст. Це загалом та духовність, яка зробила укра-
їнську націю суб’єктом світової історії і яка пов’язана з концепцією
Софійності. Ще з Візантії Україна бере Ідею Софійності. Поняття
«Свята Русь» виникає тут в Києві — це саме вираз Софійності, свя-
тості своєї землі, святості свого світу, свого довкілля, сакралізація
того простору в якому живуть люди.

Відтак, виникає питання щодо розуміння духовності в Україні
у сучасну епоху? Але, чи правильно говорити, що духовність поді-
ляється за епохами, чи, наприклад, за націями, чи політичними пар-
тіями? Чи є стара духовність і якась нова? Духовність — це взагалі весь
ціннісний досвід людства і вона за епохами, націями, партіями — не
ділиться! Тут можна відповісти метафорично, як відповів свого часу
О.Блок:»У ХХ столітті я відчув якийсь вітер з духовної Атлантиди,
вітер, який почав віяти з часів Ісуса Христа, і зараз цей вітер посилив-
ся...». Йдеться про актуалізацію того, що накопичило людство, але не
всього — а того, що відповідає нашому часу, а також, про нову інтер-
претацію віковічних принципів. Можна говорити і про народження
якихось нових явищ. Ми говоримо про духовність, як ціннісне домо-
будівництво, як заклик згори зробити те, що не робиться природним
чином, наприклад, полюбити ближнього, поборовши недовіру
і ненависть. Цей заклик, потребує ще й індивідуальної розшифров-
ки!.. Разом з тим, важливо розуміти, що духовність не зводиться тіль-
ки до ідей. Духовність, як підкреслював С.Б.Кримський, це спосіб
життя, це вся повнота буття людини, яка орієнтована й націлена
духом, тому її не можна зводити тільки до ідей. 

Трагічне ХХ століття, сучасна історія початку XXI cт. показали, що
ідеї, особливо абстрактні ідеї — це такі речі, які можна повернути як
в позитивний, так і в негативний бік. Вони дуже легко перекручують-
ся. Це, зокрема, наочно показано в романі Василя Гроссмана «Життя
та доля». За його сюжетом герой, сидячи в німецькому таборі, каже
своєму товаришу по нещастю: «Я проти ідеї добра тому, що Гітлер
може використовувати ідею добра для виправдання цього табору, для
«покращання раси». Але я — за доброту. Адже доброту, тобто людську
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якість, не можна таким чином спотворювати». Духовність — це є фор-
мування людських якостей, проблема, що для нас дуже важлива. 

Зараз в українському суспільстві проблемою є не відсутність
духовності, а небезпека і тиск хибної духовності. Це, коли людина,
зазираючи всередину себе, не бачить нічого, крім свого тіла, і тіло
розглядається не як орган духу, а як самість, як самодостатнє. Фі -
зичне розуміння життєвих якостей, через домінування в ціннісних
орієнтаціях суспільства чинника, пов’язаного лише з матеріально-
практичним освоєнням світу — як єдиного економічно доцільного
і самоцінного, також породжує псевдодуховність. 

Для рівноваги в суспільному просторі, поряд з важливим чин-
ником економічного розвитку, що, на перший погляд, залежить лише
від матеріально-практичного освоєння світу суб’єктом, мають ство-
рюватися державою також умови для духовно-практичної діяльності
громадян, в основі якої є, насамперед, культура, освіта, духовність.
В сучасний час результати духовно-практичного освоєння світу,
в т.ч. духовно-інтелектуальний капітал країни — є одним із важли-
вих стратегічних ресурсів становлення, авторитету і розвитку дер-
жави в нових геополітичних реаліях. 

З погляду формування особистості і розвитку людських якостей
у сфері освіти, науки, державотворення і суспільства в цілому, дуже
важливою обставиною є виникнення монадної особистості. Це
питання позначається новим завданням: не зводити усі проблеми до
колективного способу вирішення, а доповнювати його здатністю
особистісної репрезентації своєї епохи, нації, культури. Ця здатність
репрезентації своєї нації, своєї культури й епохи і створює монадну
особистість. Не випадково в наш час спостерiгається криза масових
політичних партій. Більш того, навіть в ХХ-му ст. такі монадні осо-
бистості як Ганді, Мартін Лютер Кінг, Мати Тереза, Андрій Сахаров,
Михайло Грушевський і ін., відіграли, можливо, не меншу роль, ніж
політичні партії. Тому і виникає в сучасний час потреба доповнюва-
ти принцип «плеядності», тобто колегіального вираження, принци-
пом монадності. Йдеться про доповнення одного іншим.

Монадна особистість — це нормальне явище розвитку людей
XXI століття, важливість якого полягає ще й у тому, що така особи-
стість не протистоїть колективу! Стати монадною особистістю в сучас-
ний час має можливість будь-яка людина. 

Прикладом такої сучасної монадної особистості — є відомий
у світі християнський проповідник, мотиваційний тренер, директор
неприбуткової організації «Життя без кінцівок», автор численних
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бестселерів («Життя без обмежень», «Будь сильним», «Безмеж ність»,
«Нестримний» і ін.) та щасливий батько чотирьох дітей — Нік
Вуйчич, який 29 жовтня 2018 року відвідав і Університет «Україна»,
виступивши з натхненною, мотиваційною промовою. 

Незважаючи на вроджені фізичні особливості, що значною мі -
рою ускладнюють самостійне переміщування в просторі, він не
втратив віру в життя, а всупереч обставинам, залишився енергій-
ним, позитивним, цілеспрямованим, досягнув таких результатів,
про які раніше і мріяти не міг. Такого ж гарту, міцного духу, жаги до
життя і саморозвитку сповнена і творчість цієї людини. Вона надихає
на подолання перешкод, пробуджує до активної творчої дії. Його
життя — є прикладом монадної особистості, що стверджує важли-
вість сили духу і духовності у XXI — му столітті.

СФЕРИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Модвалова Н.О.,
студентка ІІ курсу групи МІ-17-1 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Афанасьєв Б.А., к.е.н., доцент кафедри міжнародного права,

міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

natalia_koba9@ukr.net 

Анотація. Інвалідність обмежує життєдіяльність, особа, внаслідок
захворювання, травми або вроджених вад повно або частково не має здат-
ності до самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, орієн -
тації, контролювання своєї поведінки. Послуги, спрямовані на відновлення
оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня
життєдіяльності особи з метою сприяння її інтеграції в суспільство — це
і є реабілітаційні послуги. Такі послуги надаються інваліду або дитині-інва-
ліду відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Головними завдання-
ми реабілітації є: максимально можливе відновлення здоров’я; функціональ-
не відновлення (повне або компенсація при недостатності чи відсутності
можливості відновлення); повернення до повсякденного життя; залучення
до трудового процесу. Основною метою реабілітації є повернення макси-
мальної кількості хворих та інвалідів до суспільства, соціально корисної
праці як необхідних умов здорового і повноцінного життя.

Annotation. Disability limits life, a person due to illness, injury or birth defects
fully or partially does not have the ability to self-service, independent movement,
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communication, orientation, control of their behavior. Services aimed at restoring
the optimal physical, intellectual, mental and social level of human activity in
order to promote its integration into society — this is the rehabilitation services.
Such services are provided to a disabled person or a disabled child in accordance
with an individual rehabilitation programme. The main objectives of rehabilita-
tion are: the maximum possible recovery of health; functional recovery (full or
compensation for failure or inability to recover); return to daily life; involvement
in the labor process. The main purpose of rehabilitation is to return the maximum
number of patients and disabled people to society, socially useful work as neces-
sary conditions for a healthy and fulfilling life.

В реабілітації хворих пріоритет належить медичній реабілітації.
Медико-соціальна експертиза дає можливість не лише визначити
міру обмеження життєдіяльності, але й правильно підібрати реабі-
літаційний курс. Виходячи із сукупності засобів, які входять до проце-
су реабілітації і їх спрямованості, реабілітаційні процеси можна ви ді -
лити наступним чином: медична реабілітація включає в себе систему
лікувальних заходів, що спрямовані на відновлення порушених чи
втрачених функцій організму особи, на виявлення та активізацію
компенсаторних можливостей організму з метою забезпечення
умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, на про-
філактику ускладнень та рецидивів захворювання. Щодо фізичної
реалібітації то вона включає комплекс заходів, спрямованих на від-
новлення фізичної працездатності хворих з тимчасовою та стійкою
втратою працездатності. її основними засобами є: лікувальна фіз-
культура, лікувальний масаж, фізіотерапія, механо-працетєрапія.

Фізкультурно-спортивна реабілітація спрямовується на підви-
щення рухової активності, оздоровлення, формуваннякомпенсатор-
них функцій організму і позитивної мотивації в інвалідів, дітей-інва-
лідів до суспільної адаптації. Фізкультурно-спортивну реабілітацію,
проведення з інвалідами, дітьми-інвалідами фізкультурно-оздоровчих
і спортивних заходів організовують центральний орган виконавчої
влади у справах молоді та спорту, Національний комітет спорту
інвалідів України, центральний орган виконавчої влади у галузі осві-
ти. Інвалідам, дітям-інвалідам послуги з фізкультурно-спортивної
реабілітації реабілітаційними установами державної і комунальної
форм власності надаються безоплатно. Забезпечення в Україні соці -
альних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері
соціального захисту та реабілітації інвалідів є одним з актуальних
питань сучасної соціальної політики уряду та парламенту країни.
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В Україні в 2002 р. вперше було підготовлено 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 перспективи та шляхи розв’язання
цілої низки питань, що стосуються інвалідів. Парламент у березні
2003 р. ратифікував Конвенцію про професійну реабілітацію та зай-
нятість інвалідів № 159, ухвалену Генеральною конференцією Між -
на родної організації праці в Женеві 12 червня 1983 р. (Закон Ук раї -
ни від 6 березня 2003 р. № 624-ГУ). У своїй постанові від 20 лютого
2003 р. Верховна Рада України наголосила, що 2003 р. оголошений
в Європі Роком людей з інвалідністю, і Україна повинна й надалі
вирішувати ті питання, що стоять перед нею у сфері проголошено-
го соціального захисту та забезпечення інвалідів. Законодавство
України з питань реабілітації інвалідів ґрунтується на Конституції
України і складається з Закону України «Про реабілітацію інвалідів
України», законів України «Про державні соціальні стандарти і дер-
жавні соціальні гарантії», «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», інших нормативно-
правових актів, що регулюють правовідносини у цій сфері, та між-
народних договорів України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.
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к.ю.н., доцент кафедри правознавства 

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

Анотація. В сучасній правовій системі Україні все більшого значення
набуває соціальне забезпечення дітей з інвалідністю. Постала нагальна по -
треба в належному фінансування й забезпеченні державою гідного життя
дітям з інвалідністю. Як свідчить практика, не завжди сім’ї, в яких вихо-
вуються такі діти знають про свої права. Тому, враховуючи зміни в зако-
нодавстві необхідно акцентувати увагу на основних пільгах, що має дана
категорія громадян з метою їх соціальної захищеності.

Annotation. In the modern legal system, the social security of children with
disabilities is becoming more and more important to Ukraine. There was an urgent
need for proper funding and provision of decent living for children with children
with disabilities. As practice shows, not always the families in which such children
are brought up are aware of their rights. Therefore, taking into account changes
in the legislation, it is necessary to focus attention on the basic benefits that this
category of citizens has for the purpose of their social security.

Як відомо, особи з інвалідністю відносяться до категорії осіб, які
потребують додаткових гарантій та підтримки держави. Особливої
актуальності набуває це питання коли мова йде про дітей. Дітьми
з інвалідністю вважаються особи з інвалідністю, які не досягли 18 ро -
ків. Основними законами, в яких прописані гарантії для дітей з ін -
валідністю, а також для осіб з інвалідністю з дитинства, є Закон
України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю
в Україні» [1] та Закон України «Про державну соціальну допомогу
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» [2], яким
і визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів
Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалід-
ністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення дер-
жавної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму.
Розмір прожиткового мінімуму з 01.12.2018 — 31.12.2018 р. встанов-
лено у розмірі 1626 грн. — для дітей віком до 6 років; 2017 грн. — для
дітей від 6 до 18 років [3].

Особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється
надбавка на догляд за ними в розмірі:
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— особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А
I групи, — 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність;

— особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б
I групи, — 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.

— Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які
за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профі-
лактичного закладу потребують постійного стороннього догляду,
встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 15 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А вста-
новлюється в розмірі: на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до
6 років — прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років; на
дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років — прожит-
кового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Надбавка на догляд за іншою дитиною з інвалідністю встанов-
люється в розмірі: на дитину з інвалідністю віком до 6 років — 50 від -
сотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років; на дитину
з інвалідністю віком від 6 до 18 років — 50 відсотків прожиткового
мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років
призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклуваль-
нику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчан-
ня), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично
здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років
також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклу-
вальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо
дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду, і вони фактич-
но здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю. Одному з батьків,
прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейно-
го типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за
дитиною з інвалідністю підгрупи А, а також одинокій матері (оди-
нокому батьку) надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю при-
значається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

Якщо в сім’ї є дитина з інвалідністю, то для батьків році також
передбачені пільги на законодавчому рівні. Трудове законодавство
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гарантує такі пільги матерям дітей з інвалідністю в Україні: жінку
з дитиною з інвалідністю заборонено без її згоди тимчасово перево-
дити на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, або ж від-
правляти у відрядження; жінка, яка виховує дитину з інвалідністю,
має право на скорочену тривалість робочого часу (для таких жінок на
їх прохання роботодавцем в обов’язковому порядку встановлюєть-
ся неповний робочий день або неповний робочий тиждень); тільки
за згодою жінки, яка виховує дитину з інвалідністю, її можуть залу-
чити до позанормових робіт; власник зобов’язаний видавати матері
дитини з інвалідністю безкоштовно або на пільгових умовах путів-
ки в санаторій, а також виплачувати матеріальну допомогу; матері
дитини з інвалідністю гарантована додаткова щорічна оплачувана
відпустка в розмірі 10 календарних днів; одиноким матерям заборо-
нено відмовляти в прийнятті на роботу через наявність у неї дити-
ни з інвалідністю; одинока мати, яка має дитину з інвалідністю,
приймається на роботу без проходження випробувального терміну.
Закон також передбачає додаткові права батьків дитини з інвалід-
ністю, які працюють, при звільненні: всупереч загальному правилу
про необхідність завчасно повідомляти про дату звільнення за влас-
ним бажанням (за 2 тижні), працівник, який виховує дитину з інва-
лідністю, має право звільнитися до закінчення зазначеного терміну,
якщо це пов’язано з доглядом за дитиною з інвалідністю; при звіль-
ненні працівникам, які мають повнолітню дитину з інвалідністю
з дитинства підгрупи А першої групи, виплачується грошова ком-
пенсація за всі невикористані дні щорічної та додаткової відпустки.

Таким чином, нормативно-правова база України дає значний
поштовх для здійснення реальних кроків щодо підтримки дітей
з інвалідністю. Однак, надалі також необхідно удосконалювати
законодавство в цій сфері та дбати про рівень захищеності най-
більш вразливих верств суспільства.
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МІЖНАРОДНА СИСТЕМА СПІВРОБІТНИЦТВА
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНСПЕКЦІЙ

Нога П.П.,
аспірант кафедри цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

PetroNoha@ukr.net 

Анотація. Розглядаються питання міжнародної співпраці національних
фармацевтичних інспекцій. Аналізується наслідки та результати такої
співпраці. Пропонується розробити методику та створити електронну
базу даних фальсифікованих та неякісних лікарських засобів. Акценту -
єть ся увага на відсутності двосторонніх угод між Україною та країнами
ЄС стосовно визнання результатів інспектування. Визначено, що наяв-
ність таких угод суттєво впливає на експорт фармацевтичної продукції.

Annotation. The issues of international cooperation of national pharmaceu-
tical inspections are considered. The consequences and consequences of such
cooperation are analyzed. It is proposed to develop a methodology and create an
electronic database of counterfeit and poor-quality medicines. The emphasis is
on the absence of bilateral agreements between Ukraine and the EU regarding
inspection results. It has been determined that the existence of such agreements
substantially affects the export of pharmaceutical products.

Характерна риса сучасного фармацевтичного ринку — це його
глобалізація [1]. В умовах створення глобального фармацевтичного
ринку «без кордонів» протидія потраплянню в обіг неякісних та/або
фальсифікованих лікарських засобів потребує скоординованих дій
національних регуляторів.

На загальноєвропейському рівні не регламентована процедура
контролю якості. Директива 2001/83 / ЄС передбачає загальні ви мо ги
щодо підтвердження контролю якості шляхом дотримання ліцензій-
них умов, в тому числі умов GDP, правил щодо фармаконагляду. Де -
тальні правила встановлюються в кожній країні окремо [2, с. 119].

Тому важливу роль у системі забезпечення якості відіграють
міжнародні та регіональні організації, діяльність яких направлена
на створення глобального та безпечного фармацевтичного ринку.
Співробітництво фармацевтичних інспекцій на міжнародному
рівні відбувається виключно в рамках діяльності PIC/S (яка прий-
шла на зміну та розширила РІС). 

Так, Україна з 01.01.2011 р. офіційно стала першою країною СНД,
яка приєдналася до PIC/S (розпочавши процедуру вступу в 2002 р.). 
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Зрозуміло, що участь в такій глобальній організації як PIC/S (яка
об’єднує 49 країн світу) для України означає наявність низки пря-
мих та непрямих переваг (спільне визнання сертифікатів GMP між
Україною та членами PIC/S, обмін інформацією тощо).

Однак, до цього часу двосторонні договори спільного визнан-
ня сертифікатів GMP між Україною та членами PIC/S не укладено,
що нівелює більшість переваг від членства в даній міжнародній
структурі та призводить до обтяження експорту української фарма-
цевтичної продукції на ринок країн ЄС та PIC/S інспектуваннями,
яких можна уникнути. 

Безпосередньо у сфері держлікконтролю участь України в PIC/S
надає можливість оперативно отримувати інформацію з приводу
поширення партій неякісних чи фальсифікованих лікарських засо-
бів від регуляторних органів країн-членів PIC/S.

З моменту вступу України до PIC/S, майже 50 % повідомлень
про неякісні та фальсифіковані лікарські засоби ми отримували від
регуляторних органів країн-членів PIC/S, до цього моменту завдан-
ня з виявлення такої продукції лягало виключно на Держлікслужбу
та її територіальні органи в межах України [3]. 

Більш точнішу інформацію з приводу питомої ваги фальсифі-
кованих чи неякісних лікарських засобів на ринку України отримати
неможливо через відсутність методики обрахування частки фальси-
фікованих та неякісних лікарських засобів на ринку та електронної
бази даних щодо фальсифікованих та неякісних ліків [4, с. 102].
Зважаючи на необхідність контролювати відсоткову частку фальси-
фікованих та неякісних лікарських засобів на внутрішньому ринку
в межах 1 % обо в’язково потрібно розробити вищезазначену мето-
дику та створити елект ронну базу даних фальсифікованих та не -
якіс них лікарських засобів.

Існуюча система обміну інформацією між організаціями-учасни-
ками PIC/S дозволяє виявити неякісну чи фальсифіковану фармацев-
тичну продукцію на стадії імпорту (при перетині державного кордону)
без ризику потрапляння останньої до кінцевого споживача. Це дозво-
ляє оперативно вивести партію подібних лікарських засобів з обігу.

Таким чином, за допомогою системи відстеження неякісної чи
фальсифікованої фармацевтичної продукції, яка існує в PIC/S,
надійність держлікконтролю суттєво підвищується.

Ми констатуємо, що вхід України до системи PIC/S є прогре-
сивним кроком, однак, на нашу думку, після приєднання України
до PIC/S її розвиток всередині системи припинився. 
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Політичні й економічні зміни в останні роки у нашій державі
призвели до сильного погіршення умов життя населення. Постійно
зростаюча кількість людей з інвалідністю серед усіх верств населен-
ня ставить перед державою нові завдання. Тому система соціально-
правового захисту в Україні у сучасних умовах постійно потребує до
себе уваги з боку як держави, так і всього суспільства.

Протягом історії суспільство зіштовхувалося з людьми, котрі мали
проблеми зі здоров’ям, як фізичним так і психічним. Тому соціаль-
ний захист людей з інвалідністю, безумовно, потребує уваги з боку
дослідників педагогічного, правового, соціологічного, психологіч-
ного та інших спрямувань. 

Основу правового захисту людей з інвалідністю в нашій державі
становлять міжнародні стандарти щодо забезпечення прав і гаран-
тій соціального захисту, що відображені в документах Організації
Об’єднаних Націй: Декларації прав дитини (1959 p.), Декларації
соціального прогресу та розвитку (1969 p.), Декларації про права розу-
мово 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
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вижи вання, розвитку і захисту дітей (1990 р.), Принципах захисту
пси хічно хворих і покращення психіатричної допомоги (1991 р.),
Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для інва-
лідів (1993 р.) та інших документах.

В ієрархії законодавчих актів вищий щабель займає Конс ти ту -
ція країни, відповідно до статті 24 громадяни мають рівні конститу-
ційні права і свободи та є рівними перед законом й не можуть мати
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політич-
них, релігійних та інших переконань, статі, етнічного, соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками [1].

Основним законом України із соціального захисту інвалідів
є Закон «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від
12 березня 1991 р. № 875-12. У законі визначаються цільові сфери
створення умов для нормальної життєдіяльності інвалідів, такі як:
діяльність державних органів влади, освіта, профорієнтація і пра-
цевлаштування, участь інвалідів у прийнятті рішень, матеріальне
і соціальне оточення, фінансування соціальних проектів і програм
із соціального захисту інвалідів. На виконання закону був прийнятий
ряд підзаконних і правових актів, національні програми, які регулю-
ють механізм його реалізації. Матеріальне, соціально-побутове і ме -
дич не забезпечення інвалідів здійснюється у вигляді грошових виплат,
забезпечення медикаментами, технічними й іншими засобами, вклю-
чаючи автомобілі, кріс лаколяски, а також шляхом надання послуг
із медичної, соціальної, трудової реабілітації [2].

Сучасна державна політика соціального захисту інвалідів вклю-
чає в себе низку заходів, зокрема, створення умов для інтеграції інва-
лідів до активного суспільного життя; підвищення державних гарантій
у досягненні вищих соціальних стандартів у матеріальному забезпе-
ченні інвалідів; створення безперешкодного середовища для інвалідів;
забезпечення активної взаємодії державних органів та громадських
організацій інвалідів у розв’язанні проблем інвалідів тощо [4].

Як закріплено в нормативно-правових актах, обов’язком дер-
жави і суспільства є забезпечення належного соціального захисту
і підтримки, соціальної інтеграції, створення рівних можливостей
для самореалізації, повноцінного життя, здобуття освіти і працев-
лаштування. Також обов’язок держави полягає у наданні грошової
допомоги, засобів пересування, протезування, облаштуванні гро-
мадського транспорту, особливого планування житла, забезпеченні
технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного
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призначення, сприянні у здобутті освіти, професійних знань, пра-
цевлаштуванні, медичних і культурних послуг, у встановленні опіки
або стороннього догляду, а також пристосуванні забудови населе-
них пунктів до особливостей інвалідів [3].

Але, незважаючи на усі закріплені види соціальної підтримки
в нормативно-правових актах, на сьогоднішній день інваліди нале-
жать до найбільш соціально незахищеної категорії населення. Їх дохід
нижче середнього, а потреби у медичному та соціальному обслуго-
вуванні набагато вищі. У соціально незахищених верств населення
менше можливості отримати освіту, займатися трудовою діяльністю.
Більшість із них не бажає приймати участь у суспільному житті. Із
цього видно, що інваліди у нашому суспільстві є меншістю, що по -
требує значно більшої участі в їх житті з боку держави. Тобто, інва-
лідність є проблемою не окремої людини, а всього суспільства.

Отже, питання полягає не стільки в удосконаленні законодавчо-
го забезпечення захисту прав людей з обмеженими функціональни-
ми можливостями, скільки в необхідності пошуку шляхів і механіз-
мів поліпшення життя означеної категорії населення та створення
умов для їхньої інтеграції в суспільство через безумовне виконання
положень існуючих законодавчих актів.

Необхідним є усунення фізичних і психологічних бар’єрів у со -
ціальному середовищі шляхом створення різноманітних важелів
соціально-правового впливу на інституції сучасного громадянсько-
го суспільства в Україні.
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ЗАХИСТ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ЛЮДЕЙ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Олійник О.О.,
к.ю.н., доцент кафедри права та соціально-поведінкових наук Миколаївський

міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»
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Анотація. У статті здійснено огляд основних міжнародних і україн-
ських законодавчих документів, які визначають захист прав людей
з обмеженими можливостями. Проаналізовано питання дотримання прав
щодо організації інклюзивної форми навчання, та професійної підготовки
висококваліфікованого майбутнього вчителя для роботи в інклюзивному
середовищі навчальних закладів.

Annotation: The article reviews the main international and Ukrainian leg-
islative documents defining the rights of people with disabilities. The issue of
observing the rights of organizing an inclusive form of training and the profes-
sional training of a highly skilled future teacher for work in the inclusive envi-
ronment of educational institutions is analyzed.

Світові гуманізаційні процеси у суспільних відносинах, актуа-
лізують загальнолюдський інтерес до поновлення порушених прав
людей найменш соціально захищених верств населення, серед яких
інваліди посідають одне з перших місць. В останні роки по всьому
світу мала місце революційна зміна в тому, що стосується подолан-
ня пробілу в сфері захисту та забезпечення користування інваліда-
ми тими ж стандартами рівності, правами і гідністю тощо. Увага вже
більше не загострюється на тому, що з людиною щось не так. Замість
цього інвалідність визнається як наслідок взаємодії індивіда з ото-
ченням, яке не враховує особливості індивіда у житті суспільства.
Такий підхід називають соціальною моделлю інвалідності або соці-
альний підхід до інвалідності. З такої точки зору, людина є інвалі-
дом не за причиною порушень здоров’я, а за причиною бар’єрів,
з якими вона зштовхується, в т.ч. порушення своїх прав. Та незва-
жаючи на ці значні зрушення, проблем тут ще багато, і головний
доказ цьому — людей з обмеженими можливостями нечасто зустрі-
неш на вулицях наших міст [5].

Люди з обмеженими можливостями — такі ж громадяни нашої
держави, як і інші, однак вимагають більшої уваги з боку влади. Конс -
титуція України і Закони України визнають всіх рівними у своїх
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правах [2]. Крім того, діє Конвенція ООН про права осіб з інвалід-
ністю, яка була ратифікована ВРУ 16.12.2009р.) (далі — Конвенція)
[1]. Це унікальний міжнародно-правовий документ, який спрямо-
ваний на забезпечення повного й рівного здійснення всіма інвалі-
дами прав людини, на попередження всіх форм дискримінації. В її
основу покладені принципи поважання притаманного людині до -
стоїнства, її особистої самостійності, повного та ефективного залу-
чення та включення до суспільства, поваги до особливостей інвалідів,
рівності можливостей і доступності. Захист, гарантований іншими
договорами з прав людини і закладена у Загальній декларації прав
людини, повинна ставитися до всіх. Однак інваліди часто залиша-
ються «невидимими» для суспільства, в стороні від обговорень, що
стосуються прав, і нездатні користуватися всім спектром прав лю -
дини. І до тих пір поки інваліди не можуть повноцінно брати участь
у житті суспільства, не можна говорити про те, що цілі Декларації
про права людини досягнуті [4].

Законодавче забезпечення прав осіб з інвалідністю та реаліза-
ція державної соціальної політики щодо них є найгострішими про-
блемами та пріоритетними напрямами сучасного розвитку соціаль-
ної сфери і правового регулювання в Україні.

Інвалідність корінним чином відрізняється від інших форм утис-
ку прав. Вони стикаються з дискримінацією і перешкодами, які зава-
жають їм брати участь у повсякденному житті суспільства нарівні
з іншими. Їм відмовляють у їх права навчатися в загальноосвітніх
установах, працевлаштуватися, жити незалежно в співтоваристві,
вільно переміщатися, голосувати, брати участь у спортивних та куль-
турних заходах, користуватися соціальним захистом, мати доступ
до правосуддя та вільної доступ до інформації, вибирати медичне
лікування і вільно вступати в правові відносини [6].

Згідно закону, який забезпечує виконання принципів інклюзив-
ної освіти діти-інваліди отримали законне право навчатися разом із
здоровими однолітками. Однак на практиці для успішної реалізації
цього благого починання багато перешкод: немає умов, не готова
середовище. Створення умов для отримання максимально доступ-
ного інвалідам освіти, що відповідає їх специфічним потребам,
виростає на загальнодержавну проблему [3].

Основною перешкодою для розвитку інтегрованих форм освіти
є непристосованість більшості навчальних закладів до таких форм
роботи. Фізичні можливості інвалідів вимагають створення без
бар’єрного середовища — особливої архітектури приміщень, спеці-
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ального обладнання навчальних місць і технічних засобів навчан-
ня, спеціальної методики навчання, надання сурдоперекладачів та
інших послуг. Крім того, практично відсутні кваліфіковані педаго-
гічні кадри, професійно підготовлені для роботи зі студентами-
інвалідами в умовах інтегрованого навчання.

Згідно зі статистикою інваліди мають низький рівень освіти: 
• 50% взагалі не мають освіти або мають тільки початкову освіту; 
• 7% мають вищу освіту; 
• 10% отримали освіту в спеціалізованих навчальних закладах.
На жаль, на сьогоднішній день в соціальних відносинах суспіль-

ства та інвалідів все ще існують правові і соціальні обмеження, проте
існуюча несправедливість по відношенню до людей з обмеженими
можливостями не повинна допускатися в цивілізованому суспільстві,
тому забезпечення інвалідів рівними з іншими людьми можливостя-
ми у реалізації цивільних, економічних, політичних та інших прав
і свобод є пріоритетним напрямком держави і суспільства в цілому.
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Анотація. Інвалідність є соціальним явищем світового масштабу, адже
люди із інвалідністю є серед населення будь-якої держави. Відповідно до
Конституції України особи з інвалідністю повинні мати ті ж самі права
і обов’язки, що й інші громадяни. Толерантність дозволяє створити більш
досконале й розвинене суспільство, в якому приймаються всі індивідуаль-
ні особливості людей з інвалідністю.

Annotation. Disability is a social phenomenon of a worldwide scale, because
people with disabilities are among the population of any state. In accordance with
the Constitution of Ukraine, persons with disabilities must have the same rights
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and obligations as other citizens. Tolerance allows us to create a more perfect and
developed society, which accepts all the individual characteristics of people with
disabilities.

У всьому світі майже кожна десята людина зазнає тих чи інших
обмежень, з них майже 470 млн. людей працездатного віку. Ці дані
засвідчують масштабність та глобальний характер проблеми інва-
лідності. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей
для інвалідів проголошують, що кожна людина та її потреби важли-
ві для суспільства [1]. Так, згідно ст. 3 Конституції України людина,
її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною цінністю [2].

Стаття 2 Конвенції про права осіб з інвалідністю встановлює, що
дискримінація за ознакою інвалідності означає будь-яке розрізнення,
виключення чи обмеження з причини інвалідності, метою або ре -
зультатом якого є применшення або заперечення визнання, реаліза-
ції або здійснення на рівні з іншими всіх прав людини й основопо-
ложних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній,
цивільній чи будь-якій іншій сфері[3].

Суспільство, в якому панує нетерпимість, не може претендувати
на статус демократичного, оскільки поширення цього явища призво-
дить до порушення прав людини, її пригноблення та дискримінацію.

Існують різні визначення поняття нетерпимості. Нетерпимість
розглядається як нездатність або небажання терпіти, визнавати
щось чи миритись з чимось; толерантно ставитись до когось чи до
чогось; це нездатність приймати переконання, почуття, поведінку,
яка відрізняється від тієї, що притаманна індивіду і так далі.

Ці визначення об’єднує негативна оцінка нетерпимості, розу-
міння її як якості, яка не дозволяє людині будувати взаємини з ото-
чуючими та гармонійно розвиватись. Але існує й інша думка, згід-
но з якою терпимість породжує поведінку раба, призводить до
неможливості відстоювання своєї позиції, інтересів, в кінцевому —
до занепаду та руйнування держави.

Відповідно до озвученого терпимість дозволяє створити більш
досконале й розвинене суспільство, в якому приймаються всі інди-
відуальні особливості людей з інвалідністю. Сучасному суспільству
необхідно зберегти єдиний вид нетерпимості: нетерпимість до
нетерпимості, яка проявляється, наприклад, у забороні закликів до
знищення або дискримінації людей за ознакою раси, національ-
ності, соціального статусу, переконань тощо [4].
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У нинішній час в країні впроваджуються чисельні реформи у сфе -
рі забезпечення прав людей з інвалідністю. В умовах розвитку дер-
жавних програм у сфері забезпечення прав інвалідів, їх стандарти
і якість повинні набувати все більшого піднесення. Це зумовлено
тим, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визнаються в нашій країні найвищою соціальною цінніс-
тю, а права людей з інвалідністю гарантуються державою на консти-
туційному рівні. У зв’язку із цими гарантіями виникає необхідність
у всебічній правовій охороні й захисті прав таких людей в Україні.

Актуалізується питання удосконалення адміністративно-пра-
вового регулювання у сфері забезпечення прав інвалідів й завдяки
тим обставинам, що на сьогодні бракує комплексних наукових до -
сліджень з питань правового регулювання у сфері забезпечення прав
інвалідів. На підставі зазначеного можемо стверджувати, що поглиб -
лене наукове дослідження забезпечення державою прав інвалідів та
його адміністративно-правового регулювання є надзвичайною
необхідністю сьогодення.

Тому у контексті розвитку нашої держави слід звернути увагу не
лише на правові проблемами щодо забезпечення прав інвалідів, але
й необхідність толерантного ставлення суспільства до таких питань.
Адже коли суспільство буде більш терпимішим до чужих проблем,
як до своїх, ми тоді зробимо значний ривок у розвитку демократич-
ної, соціальної, правової України.
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Анотація. Тези присвячені основам інклюзивної освіти згідно з Кон вен -
цією ООН про права осіб з інвалідністю. Для України Конвенція набула чинно-
сті 6 березня 2010 року. Положення Конвенції визначають зобов’язання дер-
жав з питань інклюзивної освіти. Зокрема, держави-учасниці забезпечують,
щоб особи з інвалідністю не виключалися через інвалідність із системи загаль-
ної освіти, початкової або середньої освіти. Зроблено висновок, що спря-
мування зусиль держав і міжнародних організацій на більш ефективне
регулювання впровадження і забезпечення інклюзивної освіти сприятиме
гармонійному розвитку особистості незалежно від її стану здоров’я.

Annotation. Abstracts are devoted to the basics of inclusive education in
accordance with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Convention entered into force for Ukraine on March 6, 2010. The provisions of
the Convention define the obligations of States on inclusive education. In partic-
ular, States Parties shall ensure that persons with disabilities are not excluded
because of disability from the system of general education, primary or secondary
education. It is concluded that targeting efforts of states and international organ-
izations to more effectively regulate the implementation and provision of inclusive
education will promote the harmonious development of the individual, regardless
of her state of health.

20 грудня 1993 року на 48-й сесії Генеральної Асамблеї ООН
затверджено Стандартні правила забезпечення рівних можливостей
для осіб з інвалідністю, згідно з якими державам слід визнавати прин-
цип рівних можливостей у сфері початкової, середньої та вищої
освіти для дітей, молоді і дорослих з інвалідністю в інтегрованих
структурах. Державам слід забезпечувати, щоб освіта для осіб з ін ва -
лідністю стала невід`ємною частиною системи загальної освіти. Також
«Стандартні правила» окреслили умови, в яких повинно здійсню-
ватись навчання в інклюзивному середовищі: відповідальність за
освіту осіб з інвалідністю в інклюзивному навчальному середовищі
органів управління загальної освіти; забезпечення послуг перекла-
дачів та інших допоміжних послуг; залучення батьківських груп та
організацій людей з інвалідністю до навчально-виховного процесу;
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забезпечення освіти для дітей різної статі та з різними формами і сту -
пенями інвалідності, включаючи найважчі форми [1]. На думку А. Ко -
лупаєвої і О. Таранченко, «Стандартні правила» не є альтернативою
спеціальній освіті на певних етапах освітнього реформування [2, с. 51].

Інклюзивна освіта як створення умов для навчання дітей з особ-
ливими освітніми потребами в системі загальної освіти, набуло зна-
чення міжнародного зобов’язання України після ратифікації Кон -
венції ООН «Про права людей з інвалідністю», яка набула чинності
для України 6 березня 2010 року [3].

Відповідно до статті 24 цієї Конвенції держави-учасниці ви -
знають право осіб з інвалідністю на освіту. Для цілей реалізації цього
права без дискримінації й на підставі рівності можливостей держави-
учасниці забезпечують інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання
протягом усього життя, прагнучи при цьому:

— до повного розвитку людського потенціалу, а також почуття
достоїнства та самоповаги та до посилення поваги до прав людини,
основоположних свобод і людської багатоманітності;

— до розвитку особистості, талантів і творчості осіб з інвалідніс -
тю, а також їхніх розумових і фізичних здібностей у найповнішому
обсязі;

— до надання особам з інвалідністю можливості брати ефек-
тивну участь у житті вільного суспільства.

Крім цього, Конвенцією визначено, що під час реалізації права
осіб з інвалідністю на освіту держави-учасниці забезпечують, щоб:
особи з інвалідністю не виключалися через інвалідність із системи
загальної освіти, а діти з інвалідністю — із системи безплатної та
обов’язкової початкової або середньої освіти; особи з інвалідністю
мали нарівні з іншими доступ до інклюзивної, якісної та безплатної
початкової й середньої освіти в місцях свого проживання; забез-
печувалося розумне пристосування, що враховує індивідуальні по -
треби; особи з інвалідністю отримували всередині системи загальної
освіти необхідну підтримку для полегшення їхнього ефективного
навчання; в умовах, які максимально сприяють засвоєнню знань
і соціальному розвиткові, відповідно до мети повного охоплення,
вживались ефективні заходи з організації індивідуалізованої під -
тримки.

За визначенням Європейського агентства зі спеціальної та
інклюзивної освіти інклюзія в освіті визнається в якості одного
з основних прав людини та основою для більш справедливого і рів-
ноправного суспільства [4, с. 5]. 
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Таким чином, спрямування зусиль держав і міжнародних орга-
нізацій на більш ефективне регулювання впровадження і забезпе-
чення інклюзивної освіти сприятиме гармонійному розвитку осо-
бистості незалежно від її стану здоров’я.
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Анотація. В тезах розглядається проблема формування правових засад
створення інклюзивного освітнього середовища в України. Обґрунто ву -
ється розробка і прийняття необхідних положень, що уможливлять удос-
коналення національних законодавчих актів, які регламентують навчан-
ня студентів з інвалідністю.

Annotation. The thesis addresses the problem of the formation of the legal basis
for the creation of an inclusive educational environment in Ukraine. It substantiates
the development and adoption of necessary provisions that will make it possible to
improve the national legislation governing the training of students with disabilities.

Одним з основних пріоритетів розвитку сучасної освіти є забез-
печення рівних прав на освіту для всіх дітей, у тому числі для дітей
з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей з ін ших
соціально вразливих груп. Реформування освіти в напрямі інклюзії
підтверджується численними змінами в законодавстві України,
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практичною діяльністю навчальних закладів та узгоджується з основ-
ними міжнародними документами у сфері забезпечення прав дітей,
зокрема зі статтею 24 «Освіта» Конвенції ООН «Про права осіб
з інвалідністю». 

Інклюзивна освіта — складова державної політики України.
Ратифікувавши у 2009 р. Конвенцію про права інвалідів, Україна взяла
на себе низку зобов’язань, зокрема й виконання ст. 24 Кон венції
щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на освіту. Починаючи
з 2010 р., прийнято чимало законів і підзаконних нормативних актів,
які визначають основи державної політики у зазначеній сфері. Ос нов -
ні аспекти реалізації інклюзивної освіти відображені в нормативно-
правових актах України: Конституції України, законах України «Про
загальну середню освіту», «Про реабілітацію інвалідів України», «Про
основи соціальної захищеності інвалідів України», «Про охорону
дитинства»; Наказі Міністерства освіти і науки України «Про за -
твер дження Концепції розвитку інклюзивного навчання» (2010 р.),
Наказі Президента України «Про заходи щодо пріоритетного роз-
витку освіти в Україні» (2010 р.), Постанові Кабінету Міністрів
України «Про затвердження порядку організації інклюзивного
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (2011 р.), Наказі
Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти
в Україні на період до 2021 року (2013 р.) та ін. Причиною активних
перетворень законодавства України стала ратифікація Конвенції
ООН про права людей із інвалідністю та факультативного протоко-
лу до неї в грудні 2009 року. 

Проте розуміння поняття «інклюзія» для України відносно
нове. Понад 20 років надання освітніх послуг особам із особливими
потребами відбувалось у сегрегаційній системі, яка базувалась на
моделі «дефектології», зосереджуючи увагу на фізичних вадах, а не
на потребах і можливостях кожного окремого індивіда. Відповідно
й система освіти для осіб з особливими потребами була представле-
на виключно спеціальними навчальними закладами.

На сучасному етапі розвитку освіти дітей з особливими освітніми
потребами пріоритетного значення набуває створення інклюзив-
ного освітнього середовища. У такому середовищі всі діти навчають-
ся разом у системі масової освіти за загальноосвітніми навчальни-
ми програмами, що пристосовані до потреб такої дитини [1].

Міжнародний досвід впровадження інклюзивної освіти у на ціо -
нальні освітні системи свідчить про планомірність запровадження
інклюзії за наявності взаємодії двох складових — загальної та спе-
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ціальної освіти, які, зливаючись, доповнюють одна одну, поетапно
формуючи інклюзивне освітнє середовище. Українська модель
впровадження інклюзії загалом використовує аналогічні методи,
однак основним проблемним питанням є різна підвідомчість
навчальних закладів, у яких особи з особливими потребами мають
право здобувати освіту.

Підкреслимо, що міжнародні акти містять не лише декларатив-
ні норми, які проголошують рівність усіх людей та доступність осві-
ти, але й закликають до міжнародної спільноти впроваджувати
у своїх освітніх системах інклюзію, продовжувати її вдосконалюва-
ти та активно співпрацювати із зазначених питань [2].

Впровадження інклюзивної освіти в систему освіти України сьо-
годні тільки формується. Відкритими залишаються питання коорди-
нації міжвідомчої діяльності профільних міністерств стосовно комп -
лексного підходу до побудови інклюзивного освітнього середовища,
децентралізації та визначення повноважень відповідних органів на
місцях, перегляду системи фінансування навчальних закладів тощо.

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти передба-
чає розроблення низки положень про порядок організації інклюзив-
ного навчання, про впровадження системи супроводу навчання сту-
дентів з інвалідністю, про організацію вступу до університету людей
з інвалідністю, про підвищення педагогічної кваліфікації викладачів
інклюзивних груп, про індивідуальну програму реабілітації студента
та портфоліо особистісних досягнень. Обґрунтування необхідних
положень уможливить удосконалення національних законодавчих
актів, що регламентують навчання студентів із інвалідністю в Україні.

Україна підтримує світові тенденції переосмислення принци-
пів освіти і забезпечення ствердження її місця серед головних фак-
торів, що гарантують прогресивний розвиток суспільства і зміцнен-
ня державності.
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СОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНВАЛІДНІСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
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студент групи ПЗ-61/17м спеціальності «Право» 

Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»
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к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін
Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. Інвалідність сприймається і як об’єкт, і як суб’єкт соці-
альної політики, що передбачає створення для неї умов для реалізації по тен -
ційних здібностей, її інтеграції в суспільство. Пріоритетним завданням
соціальної політики України має стати створення умов для повноцінної
адаптації в суспільстві шляхом здобуття конкурентної професії, віднов-
лення працездатності та забезпечення реальної зайнятості та інших
важливих складових соціальної та професійної реабілітації.

Annotation. Disability is perceived both as an object and as a subject of social
policy, which involves creating for it conditions for the realization of potential abilities,
its integration into society. The priority task of the social policy of Ukraine should be
to create conditions for full adaptation in society through the acquisition of a com -
petitive profession, the restoration of disability and the provision of real employment
and other important components of social and professional rehabilitation.

Запровадження європейських стандартів є умовою входження
нашої країни до континентальної спільноти. Вкрай важливою є норма
щодо забезпечення рівноправної участі громадян з інвалідністю
в суспільному житті. Про це саме йдеться в Європейській соціаль-
ній хартії, до якої приєдналася Україна [1].

У сучасних умовах в Україні реалізується медична модель інва-
лідності, за якою людину розглядають як хворого пацієнта, якого по -
трібно лікувати, реабілітувати, надавати медичні послуги. А євро-
пейське суспільство вже перейшло до соціально-правової моделі,
що означає, що інвалідність як поняття виникає тільки тоді, коли
людина стикається з бар’єром суспільства, скажімо, із проблемами
архітектурної чи інформаційної доступності. З позицій цієї моделі
інвалідності для людини повинні бути створені всі умови, щоб вона
могла вести повноцінне життя і реалізовуватися в будь-якій сфері
суспільного життя.

Цивілізований світ вже давно прийшов до так званої соціальної
моделі інвалідності і програм соціальної інтеграції людей з інвалід-
ністю. У результаті сформувалася нова реабілітаційна філософія —
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людина з інвалідністю сприймається і як об’єкт, і як суб’єкт соці-
альної політики, що передбачає створення для неї умов для реаліза-
ції потенційних здібностей, її інтеграції в суспільство [2].

Слід зазначити, що від питання про модель інвалідності зале-
жить вектор еволюції взаємовідносин особи з інвалідністю і суспільст -
ва, розвиток відповідної соціально-правової і економічної інфрас-
труктури галузі, державної допомоги цим людям, напряму підготовки
кадрів тощо.

Медична модель інвалідності концентрує увагу на відновному
лікуванні, фізичної реабілітації особи з інвалідністю, соціальна —
на створенні зовнішніх умов (соціальних і фізичних), адаптованих
до життєдіяльності цієї людини. Останнє прихильники соціальної
моделі вважають достатнім для компенсації цих обмежень і відміну
інвалідності людини. І хоча соціальна модель інвалідності є, безпе-
речно, більш прогресивною, ніж медична, обидві вони недостатньо
враховують особовий чинник соціальної реабілітації, внутрішньої
психологічної і компетентнісної готовності інваліда до соціалізації.
З іншого боку, не можна забувати, що саме проблеми, пов’язані зі
здоров’ям, є початковою точкою інвалідизації людини і формуван-
ня вторинних, соціально обумовлених дефектів розвитку[2].

Суспільство повинне усвідомити, що розумовий потенціал нації
криється і в людях з інвалідністю, але з високим інтелектом. При
цьому фізичні обмеження і є тими обставинами, які, зокрема, спо-
нукають таких громадян залишатися у своїй країні і підвищувати свій
інтелектуальний рівень. Тому держава в умовах демографічної кризи
повинна відповідально підходити до питання, як привернути цих
громадян до активної професійної діяльності, створити умови для
їх навчання в вищих навчальних закладах. 

Отже, пріоритетним завданням соціальної політики держави
має стати створення людям з інвалідністю умов для повноцінної
адаптації в суспільстві шляхом здобуття конкурентної професії, від-
новлення працездатності та забезпечення реальної зайнятості —
важливих складових соціальної та професійної реабілітації.

Соціальна реабілітація громадян з інвалідністю через систему
державного управління потребує нових методологічних підходів і со -
ціальних технологій для ефективного функціонування цієї сфери.
Зокрема, це стосується питань фінансового і нормативно-правово-
го забезпечення робочих місць для людей з інвалідністю, забезпе-
чення громадян технічними засобами реабілітації, діяльності сис-
теми центрів соціальної і професійної реабілітації. На державному
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рівні необхідно підвищувати ефективність заходів щодо працев-
лаштування осіб із інвалідністю, надання їм психологічної під-
тримки, підвищення мотивації інвалідів до праці та рівня їх обізна-
ності щодо своїх прав та обов’язків роботодавців у цій сфері і т.д.
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Анотація. Світова практика свідчить, що через обмежені можливості
здоров’я інваліди не мають змоги на рівних з іншими громадянами конкурува-
ти на ринку праці, як наслідок — порушуються їх права на працю, триває про -
цес витіснення зі сфери трудової діяльності, зростає рівень безробіття та
глибина бідності. Проведено аналіз зарубіжного досвіду сприяння зайнятості
осіб з інвалідністю та окреслення можливостей його застосування в Україні.

Annotation. World practice shows that due to the limited possibilities of
health, people with disabilities are not able to compete on the labor market on
equal terms with other citizens, as a result — their rights to work are violated, the
process of displacement from the sphere of work continues, unemployment is
increasing and poverty is increasing. The analysis of foreign experience of pro-
moting employment of persons with disabilities and outlining the possibilities of its
application in Ukraine is carried out.

Досвід сприяння зайнятості осіб з інвалідністю в розвинених
європейських країнах свідчить про те, що інтеграція цих громадян
до сфери трудової діяльності на сьогодні є одним з пріоритетних
завдань соціальної політики.
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Поширення тенденції до сприяння зайнятості осіб з інвалідністю
з одного боку, як складової соціальної політики держави, а з іншо-
го — як економічно доцільного процесу, що має певний ефект зав-
дяки зменшенню витрат на допомогу з інвалідності та, відповідно,
зменшенню масштабів бідності серед цієї категорії громадян, свід-
чить про позитивний результат такої державної політики. Так, за
статистикою, в Австралії рівень економічної активності серед чоло-
віків з інвалідністю складає майже 60%, жінок — 46%, у Великій Бри -
танії — 50%, у Німеччині — рівень економічної активності серед
людей з тяжкою формою інвалідності — 38%. У Швеції рівень еко-
номічної активності серед осіб з інвалідністю складає 68%. В Італії
55 % інвалідів працездатного віку працюють [1, с. 55].

У Франції право інвалідів на працю законодавчо закріплено
в 2005 р. Відтоді всі підприємства, на яких працюють понад 20 служ -
бовців, повинні приймати на роботу не менше 6% людей з обмеже-
ними фізичними можливостями. Таких підприємств нині у Франції
налічується 120 тисяч [2, с. 14].

Законодавчі акти, які стосуються соціального захисту інвалідів
у Франції, покликані забезпечити права інвалідів на працю шляхом
інтеграції в суспільство і адаптацію до трудової діяльності за допо-
могою професійної реабілітації, включаючи професійну підготовку,
а також створення спеціалізованих робочих місць, надання техніч-
них засобів реабілітації, вільного доступу до житлових і громад-
ських споруд [2, с. 14].

Серед численних напрямків сприяння зайнятості осіб з інвалід-
ністю в країнах з розвиненою ринковою економікою особлива увага
надається професійній орієнтації, професійній підготовці, віднов-
ленню трудових і соціальних навичок інвалідів, сприянню працев-
лаштуванню, створенню спеціалізованих робочих місць, введенню
пільгової фінансово-кредитної політики для стимулювання робото-
давців, що використовують працю інвалідів, субсидуванню зайня-
тості інвалідів, квотуванню робочих місць, вдосконаленню законо-
давства. Проте в світі йде постійна суперечка щодо доцільності тих
або інших заходів, що приймаються державами. Наприклад, серед
заходів, покликаних збільшити чисельність зайнятих інвалідів,
у багатьох країнах діє концепція квотування державою певного від-
сотка робочих місць на підприємствах.

Законодавством Польщі передбачено звільнення від сплати до
пен сійного фонду роботодавців, у яких працює 6% інвалідів від за галь -
ного числа працівників. Окрім того, роботодавець має можливість
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отримати фінансову допомогу з Фонду реабілітації інвалідів для
організації відповідних робочих місць [3, с. 68–70].

Найпоширенішою формою гнучких трудових відносин за учас-
тю осіб з інвалідністю, яка почала втілюватися ще в 60-х роках
минулого століття, є скорочений часу робочого дня або тижня для
працівників-інвалідів [4].

На основі вищевикладеного, слід зазначити, що гнучкі трудові
відносини та відповідні форми працевлаштування, такі як скорочений
робочий час як спосіб розв’язання проблем працевлаштування осіб
з інвалідністю мають успішне застосування в зарубіжній практиці.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
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Анотація. Тези містять поняття соціального захисту осіб з інвалід-
ністю, основних елементів їхнього правового статусу в системі державно-
го соціального захисту. Наведено класифікацію видів соціального забезпе-
чення осіб з інвалідністю. Загострено увагу на необхідності удос коналення
правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю з урахуван-
ням європейських та універсальних міжнародних стандартів.

Annotation. The article deals with analysis of the notion of persons’ with disa-
bilities social security, the essential elements of their legal status in the system of state
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social security. Despite many publications in the field of persons’ with disability
rights, even though there several defended dissertations on this subject, the social se -
curity rights of persons with disability are on the agenda nowadays, because current
situation with safeguarding social rights of disabled persons is far from satisfactory.

Питання формування в Україні ефективної системи державно-
го соціального захисту осіб з інвалідністю належить до найбільш
складних та важливих у контексті розвитку громадянського сус-
пільства, сучасної демократичної, соціальної та правової держави.

Так, відповідно до положень статті 46 Конституції України грома-
дяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпе-
чення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатнос-
ті, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин,
а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 

Основним нормативно-правовим актом у системі правового регу-
лювання соціального захисту осіб з інвалідністю є Закон «Про осно-
ви соціальної захищеності інвалідів в Україні» (далі Закон № 875-XII),
у якому визначаються цільові сфери створення умов для нормаль-
ної життєдіяльності осіб з інвалідністю, такі як: діяльність державних
органів влади, освіта, профорієнтація і працевлаштування, участь
осіб з інвалідністю у прийнятті рішень, матеріальне і соціальне ото-
чення, фінансування соціальних проектів і програм із соціального
захисту осіб з інвалідністю.

Відповідно до статті 36 Закону України № 875-XII, матеріальне,
соціально-побутове і медичне забезпечення осіб з інвалідністю здійс -
нюється у вигляді: 1) грошових виплат (пенсій, допомог, одноразо-
вих виплат); 2) забезпечення медикаментами, технічними й іншими
засобами, включаючи друковані видання із спеціальним шрифтом,
звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори; 3) надання послуг по
медичній, соціальній, трудовій і професійній реабілітації, побуто-
вому та торговельному обслуговуванню. Конкретні види необхідної
матеріальної, соціально-побутової і медичної допомоги особам з інва -
лідністю визначаються органами медико-соціальної експертизи
в індивідуальній програмі реабілітації і надаються за рахунок кош-
тів фонду соціального захисту інвалідів.

Правовий статус осіб з інвалідністю в системі державного соці-
ального захисту визначається з урахуванням прав, гарантій та пільг,
які мають такі особи відповідно до актів правового регулювання.
Система актів правового регулювання, якими визначається право-
вий статус осіб з інвалідністю в системі державного соціального
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забезпечення, передбачає низку прав, пільг, гарантій, видів матері-
ального забезпечення, соціальних послуг тощо.

Виходячи зі змісту Закону № 875-XII, діяльність держави щодо
людей з інвалідністю виявляється у створенні правових, економічних,
політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпе-
чення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для
участі в суспільному житті. Одним із напрямків забезпечення соці-
альної захищеності людей з інвалідністю в Україні є, зокрема, їх со -
ціальний захист, який є складовою державної діяльності щодо забез-
печення прав і можливостей осіб з інвалідністю нарівні з іншими
громадянами та полягає у наданні пенсії, державної допомоги,
компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійс-
ненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або
забезпеченні стороннього догляду.

Особи з інвалідністю мають право на отримання безоплатно
або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабі-
літації: 1) послуги із соціально-побутового і медичного обслугову-
вання; 2) технічні та інші засоби реабілітації; 3) вироби медичного
призначення; 4) автомобілі; 5) крісла колісні з електроприводом —
за наявності відповідного медичного висновку.

Крім того, особи з інвалідністю, які отримують пенсію, що не
перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допо-
могу, призначену замість пенсії, а також діти з інвалідністю мають
право на безплатне придбання лікарських засобів за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування.

Особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю за наяв-
ності медичних показань мають право на безплатне забезпечення
санаторно-курортними путівками. 

Варто також зазначити, що особи з інвалідністю мають право на
транспортне обслуговування на пільгових умовах (ст. 38–1 Закону
№ 875-XII). Пільгове перевезення людей з інвалідністю здійсню-
ють усі підприємства транспорту незалежно від форми власності та
підпорядкування відповідно до Закону України «Про транспорт». 

Дотримання перелічених вище прав осіб з інвалідністю гаранту-
ється встановленням юридичної відповідальності. Так, згідно з поло-
женнями статті 42 Закону № 875-XII, особи, винні у порушенні вимог
цього нормативно-правового акту, несуть установлену законом матері-
альну, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Сучасні підходи до розуміння соціального захисту осіб з інвалід-
ністю передбачають врахування європейського досвіду у цій сфері.
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Потрібно активно впроваджувати та розвивати європейську політ-
ку щодо якомога ширшого залучення осіб з інвалідністю у суспіль-
ство, усунення фізичних та психологічних бар’єрів, а також форму-
вання позитивної громадської думки щодо правового статусу осіб
з інвалідністю, захисту та дотримання їхніх прав.

В умовах утвердження в Україні ефективної моделі держави,
посилення соціальної стратегії розвитку суспільства, видається до -
цільним ініціювати розробку проекту Кодексу про права осіб з інва-
лідністю через призму загальносуспільного консенсусу, з урахуванням
міжнародних та європейських соціальних стандартів та його подальше
ухвалення парламентом як основоположного кодифікованого закону.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ВІД РІВНИХ ПРАВ 
ДО РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Станслер М.В.,
студентка групи ПЗ-18-2 спеціальності «Право» 

Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»
Фаст О.О.,

доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін
Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ),
лише 20 % народжених дітей умовно вважається здоровими, інші — або
страждають порушеннями психофізичного розвитку, або знаходяться
в стані між здоров’ям і хворобою.

Annotation. According to the World Health Organization (WHO), only 20%
of births are conventionally considered healthy, others — either suffer from psyc-
hophysical disorders or are in a state of health and illness.

Інтеграція дітей із інвалідністю у сфері освіти швидкими тем-
пами поширюється в Україні. Першопричиною такого явища стало
законне право дитини на якісне задоволення освітніх потреб. Батьки
дитини, влаштувавши її у звичайну школу святкують перемогу, а тим
часом школи не готові до прийняття такої дитини. Обмежений
обсяг інформації про позитивний досвід роботи шкіл-інтернатів
знижує ступінь довіри батьків до інтернатної установи, тому питан-
ня роботи над іміджем кожної школи є досить актуальним.

На сьогодні організаційно-методичні засади навчального про-
цесу у загальноосвітніх школах орієнтовані на дітей із типовим роз-
витком, і не враховують особливостей навчально-пізнавальної
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діяльності дітей із особливими освітніми потребами. Невідпо від ність
форм і методів педагогічного впливу на таких дітей може створюва-
ти передумови для формування в них негативного ставлення до
навчання, девіантної поведінки.

Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це вияв-
ляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності,
що іс нують між ними. Школа має визнавати і враховувати різнома-
нітні потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів
навчання.

Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері
прав людини (Декларації ООН про права людини, Конвенцій ООН
про права інвалідів, про права дитини), Україна взяла на себе зо бо -
в’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо
забезпечення права на освіту дітей із інвалідністю.

Інтегрування в масові навчальні заклади — це процес, який на -
бу ває усе більшого розповсюдження в освіті. Такий підхід до їхнього
навчання зумовлений багатьма причинами різного характеру.
Однією з них є й те, що надання освітніх послуг дітям із інвалідністю
в закладах інтернатного типу певною мірою призводить до знижен-
ня у частини з них соціальної компетенції та дезадаптації в цілому.
Освіта такої дитини має бути спрямована на облаштування її в соціо-
культурному просторі і повинна допомогти їй в самоіндефікації,
самовизначенні, самореалізації з урахуванням її індивідуальності.

Інклюзивне навчання базується на основі психолого-педагогіч -
ного вивчення потенціалу та особливостей розвитку дитини з особ-
ливими освітніми потребами, прогнозування можливих труднощів
у процесі навчання та шляхів їх подолання, соціально-педагогічної
взаємодії колективу навчального закладу.

Навчання із інклюзивним навчанням здійснюється за навчаль-
ними планами, програмами, підручниками, посібниками, реко-
мендованими Міністерством освіти і науки України. Розклад уроків
складається відповідно до робочого плану навчального закладу
з урахуванням індивідуальних особливостей учнів чи студентів та
гігієнічних вимог.

Діти з інвалідністю мають ті ж самі права та обов’язки, які вста-
новлені для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів
вищих навчальних закладів.

В нашому Університеті «Україна» навчається багато студентів
з особливими потребами. Тому, Університет «Україна» є важливим
закладом здійснення інклюзивної освіти в Україні.
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По-перше, будівля закладу збудована таким чином, що всі без
виключення студенти з особливими потребами мають можливість
здійснювати навчальний процес без будь-яких перешкод.

По-друге, викладачі університету зважають на особливості
навчання таких студентів в процесі лекцій, семінарів, іспитів.

По-третє, студенти з інвалідністю включені до загального сус-
пільного життя в університеті поза лекціями. Їх активно залучають
до всіх студентських акцій та подій, що проходять в університеті або
в місті Києві. 

Взагалі, в університеті панує атмосфера загальної толерантнос-
ті, дружнього ставлення між всіма без виключення студентами та
викладачами.

Отже, на мою думку, Університет «Україна» є флагманом інк-
люзивної освіти в Україні, на який можуть рівнятися інші заклади
середньої та вищої освіти. 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
В УКРАЇНІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЩОДО ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Таланчук І.В.,
Аспірант, старший викладач кафедри цивільного, господарського,

адміністративного права та правоохоронної діяльності 
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. Тези присвячені дослідженню державної політики стосовно
впровадження освіти для осіб з особливими освітніми потребами. Роз кри -
то адміністративно-правові чинники, що вплинули на реалізацію рівного
доступу до якісної освіти людей з інвалідністю.

Ключові слова: державна політика, механізми впровадження інклю-
зивної освіти, доступність освіти, люди з інвалідністю. 

Annotation. Theses are devoted to the study of state policy on the introduc-
tion of education for persons with special educational needs. Disclosure of
administrative and legal factors affecting the implementation of equal access to
quality education for people with disabilities.

Key words: government policy, mechanisms for the implementation of inclu-
sive education, accessibility of education, people with disabilities.

В сучасних умовах роль вищої освіти не можна недооцінювати,
адже від вкладених інвестицій в освіту напряму залежить динаміч-
ність прогресивних змін в економіці, політиці та побудові сучасного
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забезпечення. Статтею 10 Закону України «Про засади внутрішньої
і зовнішньої політики» визначено, що підвищення ролі вищої осві-
ти та науки як основ становлення в Україні ефективної «економіки
знань» є однією із основних засад внутрішньої політики держави
у гуманітарній сфері. 

Вища освіта стає важливим чинником соціальної стабільності
та ефективного забезпечення зайнятості населення, розвитку багат-
ства суспільства завдяки своїй унікальній місії щодо нарощування
інтелектуального капіталу — знань та компетентностей людини [1].

У 2016 році за оцінками Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я (ВООЗ) понад 1 мільярд людей мають якусь форму інвалідно-
сті, а це — майже 15% населення світу. В Україні понад 2 мільйони
800 тисяч людей мають статус інваліда, з них 151 тисяча — діти. Це
6,1 відсотка від загальної кількості населення. І майже 80 відсотків
людей з інвалідністю — це люди працездатного віку. [4]

Ці показники красномовно свідчать про гостроту та поширеність
проблеми інвалідності. Вища освіта як об’єкт регулювання державної
політики наукового дослідження постає у вигляді різних її визна-
чень. Водночас освіта для осіб з інвалідністю має більш складні
адміністративно правові механізми її реалізації. 

На проблеми вищої освіти осіб з інвалідністю в Україні зверта-
ло свою увагу багато вчених: М. Авраменко, В. Боняк, Л. Гриневич,
Г. Давиденко, В. Кремень, К. Кольченко, П. Таланчук, А. Те ре -
щенко, М. Чайковський та ін.

Державна політика — це діяльність органів державної влади
з реалізації виробленого політичного курсу та досягнення конкрет-
них політичних цілей. Провідними завданнями державної політики
у всіх сферах суспільного життя стають: своєчасне виявлення про-
блем розвитку суспільства, аналіз причин їх виникнення та шляхів
вирішення [5].

Роль державної політики у вищій освіті осіб з інвалідністю по стає
у визначенні освітніх напрямків для досягнення бажаних результа-
тів суспільством, конкретизації цілей, вибудовування планів та чіт-
ких дій у політичному курсі в сфері освіти для людей з особливими
освітніми потребами [2].

Державна політика в Україні донедавна будувалася на сегрега-
тивному рівні. Усього в Україні на 2017 рік діє 751 інтернатний
заклад різного підпорядкування, з них — 39 інтернатних закладів
у системі охорони здоров’я, 132 — у системі соціального захисту
і 580 — у системі освіти. [3]
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Улітку 2017 року в Україні розпочалась реформа зі складною
назвою «деінституціалізація».[3] Разом з цим у порівнянні з поперед-
нім 2016–2017 навчальним роком на 53% збільшилася кількість учнів
в інклюзивних класах — з 2700 осіб до 4100 осіб. На 22% збільшилася
мережа загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі складним
порушенням розвитку, зокрема збільшилося число учнів у них. Якщо
в 2015–2016 р. таких закладів було 58, то у 2016–2017 р. — 71 [6].

Одним із кроків, спрямованих на вирішення проблем зі ство-
рення цілісної та ефективної системи інклюзивної освіти в Україні,
є Концепція «Нової української школи» (жовтень 2016 р.). У кон-
цепції задеклароване впровадження в майбутньому принципу «гроші
ходять за дитиною». Це також зафіксоване і в Постанові КМ України
№ 88 від 14.02.17 р. «Про затвердження Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання дер-
жавної підтримки особам з особливими освітніми потребами».

Серед провідних чинників, які допоможуть державі інтегрувати
людей з інвалідністю у суспільство, є освіта, а отримання робочих
місць для кваліфікованих фахівців це є вища освіта. Якщо в на прям -
ку загальної освіти ми бачимо зрушення, то в напрямку вищої осві-
ти люди з інвалідністю так і не отримали змін та можливостей вибору
ЗВО, де створені умови: за архітектурною доступністю, супроводом
фахівцями, «кошти не йдуть за студентом» та інше. Можливість
одержати необхідну вищу освіту не забезпечується. 

Для цього забезпечення необхідно, у першу чергу, виписати адмі -
ністративно-правові механізмами фінансування державного замов-
лення вищої освіти на підготовку людей з особливими освітніми
потребами за всіма можливими фаховими напрямами та спеціально-
стями в навчальних закладах незалежно від форми власності за вибо-
ром самої дитини чи батьків, з урахуванням наявності спеціального
навчально-реабілітаційного супроводу і створеного для них вільного
доступу до інфраструктури ЗВО та контролю за їх виконанням. 

Також потрібне проведення моніторингу у ЗВО на готовність
закладів до повноцінного забезпечення інклюзивної освіти та фор-
мування офіційної бази даних цих вузів. 

Доцільно здійснити організацію інклюзивного середовища
в ЗВО та модернізацію вищої освіти в України, що потребує профе-
сійних викладачів до роботи в інклюзивному середовищ, які забез-
печують застосування інноваційних форм і методів навчання, су -
про воду з урахуванням потреб студента з інвалідністю.
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У ПИТАННЯХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Таранов О.О.,
студент групи ЗПЗ-606/17м спеціальності «Право» 

Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»
Орловська І.Г.,
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та теоретико-правових дисциплін Інституту права і суспільних відносин 

Університету «Україна»

Анотація. Сучасні умови позиціювання держави на світовій арені
зумовлюють необхідність відображення заходів владних структур в сфері
соціального захисту населення, для забезпечення добробуту соціуму країни.
Дана діяльність повинна знаходити своє відображення як і в сфері форму-
вання відповідного рівня соціальних стандартів, так і в сфері модернізації
дій держави, стосовно формування необхідного рівня забезпечення вразли-
вих верств населення, з метою виконання функцій, покладених на держа-
ву Конституцією. Відповідно в кожній країні, і в Україні, зокрема, фор-
мується відповідна мережа установ соціального захисту населення
різнопрофільного характеру, яка охоплює забезпечення відповідними умо-
вами проживання всі вразливі верстви населення країни.
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Annotation. Modern conditions for positioning the state on the world scene
necessitate the reflection of measures of power structures in the sphere of social
protection of the population, in order to ensure the welfare of the country’s society.
This activity should be reflected both in the sphere of the formation of the appro-
priate level of social standards and in the sphere of modernization of the state’s
actions regarding the formation of the necessary level of provision of vulnerable
groups of the population in order to fulfill the functions entrusted to the state by
the Constitution. Accordingly, in each country, and in Ukraine, in particular, an
appropriate network of social protection institutions of a diversified nature is
formed, which covers the provision of adequate living conditions for all vulnera-
ble sections of the population.

Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики
України, затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 ро -
ку №389/2011 [1], на Міністерство соціальної політики України
в сфері соціального захисту населення поставлені повноваження,
які стосуються, зокрема, формування та реалізації державної полі-
тики щодо надання адресної соціальної допомоги вразливим вер-
ствам населення, у тому числі малозабезпеченим та багатодітним
сім’ям, надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам,
бездомним громадянам, дітям з фізичними та розумовими вадами
розвитку та іншим соціально вразливим верствам населення, форму-
вання та реалізація державної політики у сфері соціального захисту
ветеранів, інвалідів, людей похилого віку, громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В межах своїх компетенцій Мінсоцполітики України здійснює
координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо застосування державних соціальних стандартів
і нормативів фінансового забезпечення надання державних соціаль-
них гарантій, визначає потребу регіонів у створенні установ соціаль-
ного обслуговування населення, соціальної, трудової та професійної
реабілітації інвалідів, організацій, що надають соціальні послуги соці-
ально вразливим верствам населення, та координує роботу з їх ство-
рення, здійснює організаційно-методичне керівництво структурними
підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань праці та
соціального захисту населення щодо організації роботи з надання
соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним гро-
мадянам, іншим соціально вразливим верствам населення.

З метою координування реалізації соціального захисту та соці-
ального забезпечення населення країни Мінсоцполітики розробляє
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правові, економічні та організаційні механізми, що стимулюють ефек -
тивну діяльність закладів соціального обслуговування, реабілітацій-
них установ, санаторіїв для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємств
та установ протезної галузі, і забезпечує оптимізацію та розвиток їх
мережі, разом з іншими центральним та місцевими органами вико-
навчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями бере участь у створенні безперешкодного
середовища для маломобільних категорій населення [2].

Міністерством здійснюється координація роботи з соціального
захисту бездомних осіб, а також методологічне забезпечення діяль-
ності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів міс -
цевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа. Важ ли -
вим елементом діяльності Мінсоцполітики є здійснення контролю
за додержанням законодавства, щодо встановлення опіки і піклу-
вання над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського
піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених
законодавством форм влаштування дітей.

Таким чином, питання соціального захисту населення завжди
є актуальним і потребує постійного моніторингу та вдосконалення.
Відповідно, формування достойної мережі установ соціального захис-
ту населення забезпечить здійснення максимального покриття всіх
верств населення, які потребують допомоги держави. Важливе місце
у цій сфері беззаперечно відводиться Міністерству соціальної політи-
ки України, яке координує питання соціального захисту населення.
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ

Терещенко А.Л.,
к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної діяльності 
Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. Розглянуто готовність суспільства та її необхідність до
адаптації наших громадян до таких змін. Прослідковується політика пе -
реходу від медичної до соціальної моделі інвалідності, а також створення
умов для інтеграції інвалідів до активного суспільного життя.

Annotation. Considered the willingness of society and its need to adapt our
citizens to such changes. Evident policy shift from the medical to the social model
of disability, as well as creating conditions for integration of disabled persons into
active social life.

Система освіти ще не достатньо адаптована для включення в неї
людей з інвалідністю, вміщують в себе велику кількість проблем,
починаючи від архітектурної доступності навчальних закладів, від-
сутності належних навчальних програм, підготовлених фахівців
тощо, закінчуючи проблемою готовності суспільства. До речі, щодо
останнього, то у цьому сенсі держава майже не здійснює просвіт-
ницької роботи, яка є чи не єдиним способом для вирішення цієї
проблеми [1, c. 16]. 

Пасічніченко С.В. виявила, що на всіх історичних етапах роз-
витку соціального захисту інвалідів прослідковується чітка диферен -
ціація інвалідів на дві групи: особи, які стали інвалідами в результа-
ті війн та особи, які стати інвалідами з інших причин. При цьому
останні завжди ізольовані від суспільства [2, с. 7].

У своїх працях І.В. Таланчук зазначає, що суспільство та держа-
ва пройшли важкий та великий шлях, на якому відбулися корінні
зміни у поглядах і підходах до вирішення проблем інвалідів, від
ненависті та агресії до цілісного підходу, який відкриває шлях реа-
лізації прав і можливостей кожної людини і, насамперед, передба-
чає рівний доступ до здобуття якісної освіти [3].

Інвалідність осіб, як соціальне явище, притаманне кожній дер-
жаві. Понад 650 мільйонів людей в усьому світі живуть з інвалідністю
[4, с. 5]. За офіційною інформацією Міністерства соціальної полі-
тики України, чисельність інвалідів в Україні на сьогодні складає
2,628 млн. осіб, тобто кожен 18-тий українець є інвалідом. Ці дані
свідчать про гостроту та поширеність проблеми інвалідності [5; с. 165].
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Україна, як і кожна інша держава, намагається створити умови
для забезпечення соціальної захищеності даної категорії осіб, зок-
рема, створює їм необхідні умови для індивідуального розвитку,
реалізації їх творчих й виробничих можливостей і здібностей шля-
хом надання соціальної допомоги та запровадження відповідних
державних програм, які враховують їх особливі потреби, сприяють
подоланню перешкод на шляху реалізації прав інвалідів на охорону
здоров’я, працю, освіту, професійне навчання, житлові та інші
соціально — економічні права [6, c. 205].

В цьому аспекті проводиться послідовна політика переходу від
медичної до соціальної моделі інвалідності; створення умов для ін -
теграції інвалідів до активного суспільного життя; підвищення дер-
жавних гарантій у досягненні вищих соціальних стандартів у мате-
ріальному забезпеченні інвалідів; створення безперешкодного
середовища для інвалідів; забезпечення активної взаємодії держав-
них органів та громадських організацій інвалідів у розв’язанні про-
блем інвалідів [7, c. 4].

Будучи інтегрованим, цивілізоване суспільство України керу-
ється загальною стратегічною метою — досягнення повної участі
людей з інвалідністю в суспільному житті та своєчасного включен-
ня всіх питань, пов’язаних з питаннями громадян з інвалідністю до
всіх напрямів державної діяльності [8, с. 5].

Таким чином, основною вимогою до держави є створення сис-
теми дієвих механізмів для реалізації цього права. На сьогоднішній
день інклюзивна освіта — процес розвитку загальної освіти, який має
на увазі доступність освіти для всіх, пристосування до різних потреб
усіх дітей, що забезпечує доступ до навчання дітей із особливими
потребами. В основу вище зазначеного покладено ключовий при-
нцип європейського суспільства, як відсутність будь-якої дискри-
мінації дітей, що вимагає однакового ставлення до всіх людей з особ-
ливими освітніми потребами.
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Анотація. Соціальний захист та безпека людей з особливими потреба-
ми потрібно розглядати як цілісну систему, яка функціонує завдяки щільній
взаємодії органів державної та місцевої виконавчої влади і місцевого само-
врядування та недержавних інститутів соціальної політики усіх рівнів.

Важливого значення соціальна політика у сфері роботи з людьми з особ-
ливими потребами набуває саме на сучасному етапі розвитку українського
суспільства, який характеризується перетворенням суспільних відносин, по -
шуком векторів політичного та економічного розвитку, відсутністю до стат -
ніх ресурсів для забезпечення гідного функціонування соціальних програм.

Ключові слова: соціальна політика, люди з обмеженими можливостями,
соціальний захист, правові гарантії.
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Annotation. Protection and security of people with special needs should be
seen as an integrated system that functions through the close interaction of state
and local executive authorities and local self-government and non-state institu-
tions of social policy at all levels.

Social policy in the sphere of work with people with special needs is of great
importance at the present stage of development of Ukrainian society, which is
characterized by the transformation of social relations, the search for vectors of
political and economic development, the lack of sufficient resources to ensure the
decent functioning of social programs.

Key words: social policy, people with disabilities, social protection, legal
guarantees.

Людина з особливими потребами — особа, яка внаслідок фі -
зичної або психологічної вади має особливі потреби в життєзабез-
печенні у суспільстві.

Розробка і реалізація соціальної політики у сфері роботи з людьми
з особливими потребами вимагає відповідного кадрового забезпе-
чення, а саме високопрофесійних і компетентних соціальних пра-
цівників — спеціалістів, які спеціалізуються на вирішенні практич-
них соціальних проблем і які володіють спеціальними знаннями
суспільних і правничих наук. 

Одним з важливих напрямків соціальної політики є соціальний
захист інвалідів. Ставлення до громадян з обмеженими можливо-
стями здоров’я є характерною ознакою цивілізованості держави та
її демократичності.

В основі принципу соціального захисту людей з обмеженими
можливостями лежить не соціальне забезпечення, як пасивна функ -
ція соціального захисту, а їхня захищеність через створення для них
у суспільстві відповідних умов та рівних можливостей для реалізації
життєвих потреб, здібностей та творчого потенціалу.

На сьогодні в Україні за рахунок коштів державного бюджету
здійснюється реалізація ряду програм соціального захисту інвалі-
дів. Серед них такі, як забезпечення протезно-ортопедичними
виробами та спеціальним автотранспортом, санаторно-курортне
оздоровлення, виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт,
технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслугову-
вання інвалідів, безкоштовне та пільгове встановлення інвалідам 1
та 2 групи телефонів, надання матеріальної допомоги, соціальна,
трудова та професійна реабілітація інвалідів. 

З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та
з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечу-
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ється право працювати на підприємствах (об’єднаннях), в устано-
вах і організаціях із звичайними умовами праці, в цехах і на дільни-
цях, де застосовується праця інвалідів, а також займатися індивіду-
альною та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по
службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інва-
ліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допус-
кається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної
експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професій-
них обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або про-
довження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загро-
жує погіршенню здоров’я інвалідів. 

Працевлаштування інвалідів здійснюється органами Мініс -
терст ва праці України, Міністерства соціального захисту населення
України, місцевими Радами народних депутатів, громадськими
організаціями інвалідів.

Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприєм-
стві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, на -
явних у нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій
медико-соціальної експертизи. Підприємства (об’єднання), уста-
нови і організації (незалежно від форм власності і господарювання),
які викорис то вують працю інвалідів, зобов’язані створювати для
них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації
і забезпечувати ін ші соціально-економічні гарантії, передбачені
чинним законодавст вом. 

Отже, проаналізувавши соціальне становище людей з особливи-
ми потребами, ми можеми зробити висновок, що після здобуття
незалежності України державна політика по відношенню до інвалідів
зазнала кардинальних змін. Але існують проблеми, як потребують
вирішення, зокрема, невеликий вибір професій, що пропонуються
людям з обмеженими можливостями в центрі зайнятості; невідповід-
ність кваліфікації на заявлені посади (стан здоров’я тощо); недостат-
ня кількість спеціалізованих та відсутність надомних робочих місць.
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адміністративного права та правоохоронної діяльності

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. Освіта є важливим чинником соціальної інтеграції та
автономії всіх людей, в тому числі і людей з інвалідністю. Вона має охоп-
лювати всі періоди життя людини. Тому проведені дослідження у країнах,
які розвиваються, констатують, що приблизно 98 відсотків дітей з інва-
лідністю не відвідують школи, не вміють писати, а це в свою чергу свід-
чить, що одна із цілей розвитку тисячоліття — забезпечення початкової
освіти у всьому світі — залишається недосяжною. Існує суспільна, прак-
тично доведена думка, згідно якої людей (дітей) з інвалідністю, на скільки
це можливо, поважаючи інтереси та вподобання кожної окремої дитини
чи молодої особи, потрібно інтегрувати в сферу загальноосвітньої систе-
ми. Інтеграція та участь мають важливе значення для людської гідності,
а також для утвердження та реалізації прав людини.

Аnnotatios. Education is an important factor in the social integration and
autonomy of all people, including people with disabilities. It should cover all
periods of human life. Therefore, studies in emerging countries indicate that
about 98 percent of children with disabilities do not attend schools, do not know
how to write, which in turn indicates that one of the Millennium Development
Goals — the provision of primary education worldwide — remains unattainable.
There is a social, practically proven belief that people (children with disabilities),
as much as possible, respecting the interests and preferences of every single child
or young person, need to be integrated into the general education system.
Integration and participation are essential for human dignity, as well as for the
consolidation and implementation of human rights.

Освіту дітей з інвалідністю слід розглядати і як своєрідний засіб,
який сприяє визнанню в людях відмінностей та складає частину
виховання громадянських почуттів. Однак такий досвід одержання
освіти цією групою дітей та молоді залежить від багатьох чинників,
насамперед — від доступності транспорту, шкільних приміщень,
обладнання, програмного забезпечення і надання, у випадку необ-
хідності, відповідної технічної допомоги тощо.
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Водночас факти доводять, що діти, навіть з серйозним функ ціо -
нальними порушеннями, які регулярно навчаються, закінчивши
школу мають більше шансів, продовжити далі навчання та отрима-
ти спеціальність, влаштуватись на роботу, стати активним членом
суспільства. На вирішення цих проблем неодноразово акцентували
увагу міжнародно-правові акти, дослідження.

На підставі проведеного аналізу в багатьох країнах було запро-
поновано два універсальні напрямки розв’язання цієї проблеми.

По-перше, з метою протидії соціальній дискримінації та для
впро вадження принципів «школи для всіх» рекомендувалося в центр
навчального процесу поставити індивідуальні потреби дитини з інва-
лідністю. По-друге, пропонувалося досягти тісної співпраці всіх заці-
кавлених інституцій, що мають відношення до освітнього прогресу. 

Рух за підтримку інтеграційних процесів в освіті має тривалу
історію в різних країнах світу. 

В Італії утверджується принцип повної поваги до людей з інва-
лідністю, а також запроваджуються заходи з попередженням всіх
форм дискримінації: особа з інвалідністю може поступити в будь-
яку школу, університет. 

У Данії біля 50% молодих людей з інвалідністю вступають до
вищих навчальних закладів після закінчення школи. Після зарахуван-
ня до навчального закладу студент подає заяву до керівного органу
ВНЗ на компенсацію фінансових витрат на навчання.

У Швеції система вищої освіти заснована на принципі рівних
прав та обов’язків всіх студентів. Законодавство ґрунтується на анти -
дискримінаційній концепції. Закон є обов’язковим для всіх студентів.

В Угорщині Акт про освіту від 2002 р. затверджує рівні права
для студентів з особливими потребами, які навчаються у вищих на -
вчальних закладах. 

Конвенція ООН про права інвалідів, яка декларує принцип важ-
ливості, безперервності освіти осіб з інвалідністю, визнає заохочен-
ня дітей з інвалідністю здобувати освіту на всіх рівнях і є пріоритет-
ним напрямком соціальної політики.

Зрозуміло, що зміни в одній сфері життєдіяльності суспільства
призводить до змін в іншій. Важливим є те, щоб політика в сфері
освіти осіб з інвалідністю розроблялася на засадах партнерства.

В Україні, за даними Центральної психолого-медико-педаго-
гічної консультації, н початок 2009 року налічувалось 106 тис. осіб
віком до 18 років з порушенням фізичного та розумового розвитку.
Це становить 12,4 відсотки від усієї кількості дитячого населення.
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Тому державна політика в сфері освіти повинна формуватися
з урахуванням освітніх потреб людей з інвалідністю, сприяти роз-
витку освітніх систем і стати складовою частиною нової соціальної
та економічної політики. А це, у свою чергу, вимагає формування
нової філософії державної політики щодо осіб з інвалідністю, прове-
дення кардинальних реформ в існуючій системі освіти, які б гаран-
тували рівність можливостей для всіх дітей та молодих людей на
доступ до дошкільної, шкільної, професійної та вищої освіти.
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Анотація. Тези присвячені проблемі вільного доступу до освіти людей
з особливими потребами. Розглянуто таке поняття, як «інклюзивна осві-
та»; зазначені умови, для організації інклюзивного навчання дітей з особ-
ливими освітніми потребами, аналізується законодавство України, яким
здійснюється регулювання інклюзивної освіти.

Annotation. Abstracts are devoted to the problem of free access to the education
of people with special needs. Considered such concepts as «inclusive education»;
specified conditions for the organization of inclusive education of children with
special educational needs, the legislation of Ukraine, which regulates inclusive
education, is analyzed.

Процес інклюзивної освіти в різних країнах світу відбувається
по-різному, з урахуванням конкретних соціально-культурних умов
і політичних пріоритетів держави. Впровадження інклюзивної осві-
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ти в Україні є відображенням об’єктивних вимог, що має на меті
забезпечення прав на якісну освіту всім без винятку громадянам,
у тому числі особам з особливими потребами.

Інклюзивна освіта — це довгострокова стратегія, що потребує
терпіння і терпимості, систематичності і послідовності, безперервно-
сті, комплексного підходу для її реалізації. Інклюзія передбачає залу-
чення до процесу кожного об’єкта освітнього процесу за допомогою
освітньої програми, яка відповідає його здібностям, а також задово-
лення індивідуальних освітніх потреб, забезпечення спеціальних
умов. Саме, інклюзивне навчання — передбачає створення освітнь-
ого середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної
дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Сьогодні в Україні моделі інклюзивного навчання тільки почи-
нають формуватися, а практика є лише окремою роботою ентузіа-
стів. Повне включення дітей з особливостями розвитку до загаль-
ноосвітнього середовища має як позитивні, так і негативні риси та
є складною, дискусійною, недостатньо вивченою проблемою. 

Важливим кроком у модернізації системи освіти дітей з особли-
вими потребами стала ратифікація у 2009 р. Верховною Радою
України Конвенції ООН «Про права осіб з інвалідністю», мета якої
полягає в захисті й забезпеченні повного й рівного здійснення людь-
ми з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод. Тому,
на сьогоднішній день в Україні інклюзивне навчання розглядається
як одне із стратегічних завдань модернізації всієї системи освіти.

Правовою основою інклюзивного навчання є Конституція Ук -
раїни, Закони «Про освіту», »Про внесення змін до Закону Ук раїни
«Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освіт-
німи потребами до освітніх послуг», «Про державну соціальну до -
помогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
та інші нормативні акти.

Відповідно до п. 7 ст. 36 Закону «Про внесення змін до Закону
Ук раїни «Про освіту» в Україні для здобуття загальної середньої
освіти мають створюватись вечірні (змінні) школи, інклюзивні та/або
спеціальні класи для навчання осіб з особливими освітніми потреба-
ми, а також класи, групи з очною, заочною, дистанційною форма-
ми навчання при загальноосвітніх школах. Також, загальноосвітні
навчальні заклади на підставі письмового звернення особи з особ-
ливими освітніми потребами, її батьків чи законних представників
мають створювати інклюзивні та/або спеціальні класи для навчан-
ня осіб з особливими освітніми потребами [1]. Тому, відповідно до
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чинного законодавства з вересня 2018 року жодна школа не має
права відмовити дитині з особливими потребами.

Згідно п. 3 Порядку організації інклюзивного навчання у за -
галь ноосвітніх навчальних закладах для організації інклюзивного
навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з порушен-
нями фізичного, інтелектуального та психічного розвитку) у за галь -
ноосвітніх навчальних закладах мають створюватись умови для:

— забезпечення безперешкодного доступу до будівель та при-
міщень такого закладу дітей з порушеннями опорно-рухового апара-
ту, зокрема тих, що пересуваються на візках, та дітей з пору шен -
нями зору;

— забезпечення необхідними навчально-методичними і на очно-
дидактичними посібниками та індивідуальними технічними за со -
бами навчання;

— облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологіч-
ного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-
розвиткових занять;

— забезпечення відповідними педагогічними працівниками [2].
Але на жаль, на сьогоднішній час, не у всіх загальноосвітніх на -

вчальних закладах є такі умови, яких потребують у нас особи з особ -
ливими потребами. Тому, що у більшості навчальних закладів немає
на це гідного фінансування, хоча відтепер фінансове забезпечення
всіх українських шкіл має здійснюватися за принципом надання
освітньої субвенції. 

Тобто, всі кошти на школи будуть спрямовуватися з Мініс -
терст ва освіти і науки напряму до областей і районів, і там розподі-
лятимуться за відповідною так званою формулою [3].

Виходячи з вище зазначеного, можна сказати, що побудова
ефективної системи інклюзивної освіти в Україні можлива лише на
основі взаємодії різних факторів, насамперед значне посилення
фінансування освіти, удосконалення її нормативно-правового
забезпечення, поліпшення методичного та кадрового забезпечення
інклюзивної освіти, а головне, створення необхідних умов для
повноцінного навчання дітей з особливими навчальними потреба-
ми у навчальних закладах, включаючи також і підготовку педагогіч-
них працівників. 
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Анотація. У тезах розглянуті проблемні аспекти нормативно-право-
вого регулювання різних типів інтеграції осіб, зокрема, студентів закладів
вищої освіти, з інвалідністю. Це зумовлено складними процесами, транс-
формаціями, які відбуваються в правовому, економічному, освітньому,
культурному середовищах держави та пов’язано із суттєвими проблема-
ми виховання особистості та здобуття вищої освіти.

Annotation. The thesis addresses the problematic aspects of regulatory and
legal regulation of various types of integration of persons, in particular, students of
higher educational institutions, with disabilities. This is due to complicated proces -
ses, transformations that take place in the legal, economic, educational, and cul-
tural environments of the state and is associated with significant problems in the
education of the individual and in higher education. 

Поліпшення якості освіти для студентів з інвалідністю є одним
з пріоритетних завдань для МОН, закладів вищої освіти. Інтег ро -
ване та інклюзивне навчання задовольняє чи не найважливішу
соціальну потребу — спілкування.

Станом на 2017–2018 н. р. у загальноосвітні навчальні заклади
інтегровано близько 160 тис. дітей, які потребують корекції фізич-
ного та (або) розумового розвитку, з них 45% дітей з інвалідністю.
Переважна більшість таких дітей можуть мати бажання стати у май-
бутньому студентами вишів [1].

Останніми десятиліттями у більшості країн Західної, а потім,
як наслідок, і Центральної Європи, відбулися докорінні зміни у за -
конодавстві та практичному втіленні спеціальної освіти.
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У даний час держава перебуває на початку кардинальних змін
освітньої політики щодо дітей з інвалідністю. Активна робота над
вдосконаленням законодавства про освіту осіб з інвалідністю ак -
туалізує нові перспективи. Це, зокрема, пріоритет інтегрованого та
інклюзивного навчання, визнання права на освіту всіх без винятку
дітей. На зміну сегрегації (навчання дітей з особливими потребами
в спеціальних школах-інтернатах) останнім часом широкого поши-
рення набуває процес інтеграції дітей з інвалідністю у загально-
освітній простір [2, c. 29].

Аналізуючи наукові джерела та чинні нормативно-правові
акти, слід вказати, що існують наступні види інтеграції.

Географічна та місцева інтеграція. Особи з особливими освітніми
потребами навчаються у спеціальних навчальних закладах. Зазви -
чай, за таких умов особи зазначеної категорії перебувають окремо
від здорових, навіть у позааудиторній та позаурочній навчально-
виховній роботі. Соціальна інтеграція. Особи з інвалідністю разом із
здоровими беруть участь у освітній діяльності, проте вони не разом,
а навчаються у спеціальних класах, академічних групах навчальних
закладів. Функціональна інтеграція. Особи з інвалідністю навчають-
ся в одному класі чи академічній групі із здоровими. Існує два типи
такої інтеграції: часткова і повна. За умови часткової інтеграції
особи з інвалідністю навчаються в окремому спеціальному класі чи
академічній групі або відділенні і відвідують разом зі здоровими
лише окремі заняття. За повної інтеграції — проводять увесь час
у класах чи академічних групах. 

Спонтанна або неконтрольована (стихійна) інтеграція має міс -
це тоді, коли особи з інвалідністю відвідують загальноосвітні класи
чи академічні групи без отримання спеціально організованої допо-
моги [3, c. 5].

За останнє десятиріччя поняття інтеграція у багатьох випадках
змінилося терміном «інклюзія», який має більш розширений кон-
текст. 

Слід вказати, що інклюзія являє собою процес збільшення сту-
пеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед, що мають труднощі
у фізичному розвитку. Він припускає розробку і застосування таких
конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівно-
правно брати участь в академічному і суспільному житті. Термін
інклюзія має відмінності від термінів інтеграція та сегрегація. При
інклюзії всі зацікавлені сторони повинні брати активну участь для
отримання бажаного результату. Отже, інтеграція відображає саме
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спробу залучити учнів, студентів з інвалідністю до навчальних
закладів, а інклюзія передбачає пристосування навчальних закладів
та їхньої загальної освітньої філософії до потреб усіх учнів, студен-
тів — як обдарованих осіб, так і тих, які мають інвалідність [4, c. 29].

Виходячи із необхідності існування різних типів інтеграції
у навчальному закладі освіти, в умовах сучасного розвитку націо-
нальної спеціальної освіти в Україні активізується пошук способів
і засобів удосконалення професійно-педагогічної підготовки педа-
гогів, викладачів до роботи з дітьми, що мають особливості психо-
фізичного розвитку. Також, потрібна реалізація перспектив соці-
альної реабілітації студентів, випускників вищих навчальних
закладів з інвалідністю, створення передумов для їх інтегрованого
навчання, наступного самостійного життя. Окрім того, в Україні не
здійснювалися фундаментальні та прикладні дослідження щодо
комплексного супроводу студентів з інвалідністю. Зазначене вище
стверджує важливість та необхідність подальших наукових дослід-
жень щодо вирішень питань створення системи управління інтег-
рованого та інклюзивного навчання у закладах освіти.
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СЕКЦІЯ VIIІ

НАУКОВІ НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ 

БЕЗБАР’ЄРНОГО 

АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

ФОРМУВАННЯ БЕЗБАР’ЄРНОГО ПРОСТОРУ 
В РІШЕННЯХ ДИЗАЙНУ ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Бібер С.Г.,
старший викладач кафедри дизайну

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
sonyasveta2016@gmail.com 

Анотація. Розглядається важлива соціальна проблема створення без
бар’єрного ландшафтного середовища. Вирішення цього завдання передба-
чає формування містобудівного простору на засадах універсального дизай-
ну. Передбачається забезпечити доступність ландшафтних об’єктів
з врахуванням вимог і потреб маломобільних груп населення. Розглянуто
особливості планування благоустрою територій парків і садів. Визначено
як застосовуються засоби візуальної, звукової, тактильної інформації
у ландшафтному середовищі.

Annotation. It is considered an important social problem of creation without
the barrier of landscape environment. This task involves the forming of urban
space based on the principles of universal design. It is supposed to ensure the
availability of landscape objects, taking into account the requirements and needs
of the limited population groups. The features of planning improvement areas of
parks and gardens. How to apply the tools of visual, audible, tactile information
in a landscaped environment.

Викладення основного матеріалу. В нашій країні останніми
роками ведеться велика і коштовна робота по адаптації середовища
життєдіяльності до можливостей фізично ослаблених людей. До
них відносяться: інваліди різних груп, люди похилого віку, вагітні,
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діти дошкільного віку, дорослі з дітьми на руках або в колясках,
хворі-хроніки і травмовані з обмеженням рухливості тощо. 

Згідно з законодавством, планування і забудова міст та інших на -
селених пунктів в обов’язковому порядку повинні передбачати ство-
рення найбільш сприятливих умов для життя, відпочинку і здоров’я
населення. Розроблений ряд нормативних документів, які формулю-
ють основні вимоги до проектування безбар’єрного середовища в бу -
дівлях і на відкритих територіях. Основною серед вимог безбар’єрного
архітектурного середовища є наступна концепція: середовище життє-
діяльності, зокрема архітектурне, повинно бути гуманізоване, тому
благоустрій зони життєдіяльності людини передбачає забезпечення
доступності маломобільній групі населення (МГН) до всіх об’єктів
інфраструктури, зокрема до ландшафтних об’єктів, перевтілення яких
створить максимально комфортне перебування у ньому людини.

Особливості планування та реконструкції ландшафтних діля-
нок міст передбачають здійснення таких заходів, щоб пристосувати
ландшафтний об’єкт для потреб МГН. Основні вимоги інвалідів до
шляхів пересування стосуються осіб з порушеннями опорно-рухово-
го апарату, яким необхідне безбар’єрне середовище, що забезпечу-
вало б їм можливість самостійного пересування у загальнодоступних
відкритих просторах. Для інвалідів, що пересуваються на кріслі-
колясці, необхідні достатні розміри шляхів пересування, наявність
місць для розвороту коляски, відсутність порогів і інших різких
перепадів висот, влаштування пандусів, підйомників і ліфтів там, де
такі перепади неминучі тощо. Якщо говорити про відкриті лан-
дшафтні території, то це тротуари, пішохідні алеї і доріжки у парках
і скверах, всі перетини шляхів руху. Для людей з обмеженими мож-
ливостями зору треба враховувати ергономічні вимоги до оточуючого
середовища і виконати заходи по облаштуванню території візуаль-
ними, звуковими, тактильними засобами інформації. 

Приклад створення паркового середовища для людей — інвалі-
дів по зору, бачимо на зарубіжному досвіді в організації доступного
ландшафтного середовища — у парку Івуар — «Сад 5-ти відчуттів» —
один з класичних прикладів сенсорного саду, який можуть відвідувати
люди-інваліди. Треба вивчати методику створення сенсорних садів,
в яких розвиваються не тільки одне з відчуттів, але й загостюються
всі; при цьому — «тач-сад», або сад дотиків — різновид сенсорного
саду; його особливості та застосування; доріжка здоров’я — один
з компонентів сенсорного саду. 



Вітчизняний досвід створення безбар’єрного ландшафтного про-
стору ще невеликий, але в цьому напрямку працюють всі проекту-
вальники міського середовища. Прикладом може слугувати проект
реконструкції Солом’янського ландшафтного парку в місті Києві,
в якому міською радою в 2005 року було затверджено Концепцію роз-
витку зелених насаджень, якою передбачається як реконструкція
існуючого паркового господарства, так і створення нових паркових
зон. Реалізація рішень нового планування в Солом’янському парку
проходить шляхом обов’язкового врахування відповідних вимог до
створення безбар’єрного простору — сходові марші оснащені так-
тильними полосами та дублюються пандусами, перетини шляхів руху
запроектовані без перепадів, що забезпечить виконання вимог крите-
рію безпеки — можливість уникнути травм, поранень, втоми через
властивості середовища. Найголовніше в проекті парку — це забезпе-
чення безперервності та безпечності шляхів пересування, оскільки
гуманізація міського середовища не повинна обмежуватися вибірко-
вим пристосуванням окремих елементів благоустрою і зон. 

Висновок. Проблема безбар’єрності, незважаючи на укази і по -
станови, досі залишається проблемою для сотень тисяч, якщо не
мільйонів громадян України.

У сучасному суспільстві при створенні штучного середовища дуже
важливе виконання завдань щодо створення безбар’єрного простору.
Необхідно впроваджувати в містобудівне проектування такі заходи для
пристосування ландшафтних об’єктів та простору, як того вимагають
люди з обмеженими властивостями зору, а також маломобільна група
населення. Підвищення якості ландшафтного середовища досягаєть-
ся при дотриманні доступності, безпеки, зручності і інформативності
міських просторів для потреб інвалідів і інших маломобільних груп
населення без утиску відповідних прав і можливостей інших людей.

Література

1. Закон України «Про ландшафти» — portal.rada.gov.ua
2. Казаков Л. К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного пла ни -

рования / Л. К. Казаков. — М. : «Академия», 2008. — 336 с.
3. Комаров К.О. Особливості архітектурного планування житлового се -

ре довища для людей з вадами зору / К.О. Комаров // Сучасні проблеми
архітектури та містобудування: науково-технічний збірник. — К.: КНУБА,
2010. — Вип. 23. — С. 78–86. 

4. Шерстникова Т. А. Особенности адаптации маломобильных групп
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НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО ПРОСТОРУ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Гончар О.Ю.,
студент 3 курсу групи ДЗ-31-16 спеціальності «Дизайн»

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Сухоцький А.П.,

старший викладач кафедри дизайну
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

kafedra_dizaina@ukr.net 

Анотація. Надається опис проектів японського архітектора Тешекі
Хасака, які демонструють новий підхід до вирішення проблеми внутріш-
нього і зовнішнього простору життєдіяльності. Основна концептуальна
ідея проектів полягає в тому, що зовнішня оболонка будинку не ізолює
внутрішній простір від зовнішнього — вона є лише візуальною межею —
мешканці будинку, перебуваючи всередині, відчувають природу, як зовні.
Такий підхід особливо актуальний для людей з інвалідністю.

Annotation. The description of the projects of the Japanese architect Teskey
Hasak is given. It demonstrates a new approach to solving the problem of the insi-
de and outside space of life. The main conceptual idea of the projects is that the
outer shell of the house does not isolate the internal space from the outside — this
is only a visual limit — the inhabitants of the house, being inside, feel the nature
as outside. This approach is particularly relevant for people with disabilities.

Проблема інтеграції архітектури і природи не є новою — серед
найбільш відомих прикладів — висячі сади Семіраміди (VІ ст. до н.е.).
Архітектори і дизайнери шукають шляхи, щоб наблизити природне
середовище до місця проживання, поєднати переваги міського і сіль -
ського укладу життя. Традиційними напрямками вирішення цього
завдання є створення всередині помешкань «зимових садів» і ку -
точків природи або організація відкритих приміщень — терас, лод-
жій, балконів.

Новий підхід до вирішення цієї проблеми демонструють про-
екти японського архітектора Текеші Хосака. Наприклад, в будинку,
який він запроектував для сімейної пари з двома котами (Кат су ші ка,
Японія) зовнішні стіни не обмежують внутрішній простір, а про-
пускають його всередину [1]. В об’ємі будинку лише спальня на
першому поверсі, вітальня — на другому та санвузли обмежені сті-
нами. Увесь інший простір відкритий для сонця, вітру і дощу. Таким
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чином, мешканці і коти змушені реагувати на зміну погоди — хова-
тися від дощу і вітру — перебуваючи всередині будинку вони відчу-
вають природу як зовні. Для дерева, яке росте із землі, зроблені
отвори в підлозі і перекритті — на нього світить сонце і падає дощ.
І в цьому будинку немає кондиціонера. Ще один концептуальний
проект Текеші Хосака — будинок для сім’ї з обмеженими можли-
востями слуху в Токіо. В кубічному об’ємі будинку є дві невеликі
кімнати на першому поверсі, простір без перегородок — на другому
і відкрита тераса на даху. Отвори в підлозі другого поверху дозволя-
ють рослинам проникати на цей рівень і створюють візуальний
зв’язок для мешканців будинку — вони мають можливість бачити
один одного і спілкуватись мовою жестів.

Наведені приклади демонструють новий концептуальний напря-
мок вирішення житлового простору — взаємопроникнення внутріш-
нього і зовнішнього — природа заходить всередину і стає частиною
інтер’єру. Такий підхід особливо актуальний для людей з інвалідністю.

Література

1. Inside Out / Takeshi Hosaka [Електронний ресурс] — Режим доступу:
https://www.archdaily.com/560419/inside-out-takeshi-hosaka

OPEN SPASE, ЯК НАПРЯМОК ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЖИТЛОВОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ

Жевака О.М., 
студент магістратури групи ЗДЗ-61-18, спеціальності «Дизайн»

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Хавхун Г.М.,

науковий керівник: кандидат археології, доцент, доцент кафедри дизайну
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

kafedra_dizaina@ukr.net

Анотація. На прикладі дипломного дизайн-проекту інтер’єру квар-
тири розглядаються переваги застосування планування «Open space» для
організації житлового простору мало мобільного мешканця. Зроблений
висновок про те, що застосування «open spase» дозволяє створити зручний
без бар’єрів простір, в якому засобами естетичної виразності і психологіч-
ної комфортності є поєднання різних фактур і матеріалів, колористична
модель, озеленення, освітлення, декоративно-композиційні елементи.

Annotation. Based on the example of the diploma design project of the apar-
tment interior, the advantages of using the «Open space» planning for the organi-
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zation of the residential space of a little mobile resident are considered. It is con-
cluded that the use of «open spase» allows creating a comfortable space without
barriers, in which means of aesthetic expressiveness and psychological comfort
are a combination of different textures and materials, color model, planting, lig-
hting, decorative and compositional elements.

З розвитком науки і сучасних технологій, досягнень в галузі бу -
дівництва та архітектури, зміною оточення і способів життя, появою
нових напрямків і стилів, змінилося і ставлення до організації житло-
вого простору. Підвищення вимог до рівня та якості життя сучасної
людини вимагає від дизайнерів пошуку нових ідей та рішень щодо
організації комфортного, функціонального і ергономічного житла.

Від того в якому інтер’єрі проживає людина, залежить її психо -
емоційний стан, загальний стан здоров`я, працездатність, і особливо
це актуально для людей з обмеженими фізичними можливостями,
кількість яких постійно зростає. Житло має відповідати санітарно-
гігієнічним критеріям, бути комфортним для відпочинку, приготу-
вання та споживання їжі, навчання тощо. Нормативні документи
регламентують тільки загальні мінімально допустимі параметри.
Для мало мобільних — це вимоги щодо ширини проходів, пандусів,
розмірів санвузлів, поручнів тощо, але дизайн інтер’єру передбачає
також естетичну складову, створення психологічно комфортного
простору життєдіяльності.

Прикладом такої розробки є дизайн-проект інтер’єру квартири
по вул. Драгомірова 2а в місті Києві, виконаний автором в рамках
дипломної роботи ОКР «бакалавр».

Концептуальною ідеєю проекту є створення максимально від-
критого простору з плануванням Open Space, яке передбачає поділ
на зони, а не на кімнати з мінімальною кількістю меблів, який ві -
дображає стиль життя господаря квартири і враховує його мало мо -
більність.

Задана концепція реалізована в проекті наступними засобами:
— міжкімнатні перегородки демонтовані і вся площа квартири

сприймається одним цілісним об’ємом; 
— житловий простір поділений на зони, які фіксуються розмі-

щенням меблів і акцентуються фактурами опорядження, розмі-
щенням світильників та певними декоративними елементами; 

— всі меблі та обладнання відповідають вимогам функціональ-
ності і ергономічності; розміщення меблів зручне для використан-
ня і створює візуальний комфорт відкритого простору.

безбар’єрного архітектурного середовища Секція VIII



— об’єднуючими елементами всього простору є активний ма -
люнок покриття підлоги і нейтральна сіра стеля; 

— різні фактури стін змінюються по периметру, створюючи
певний композиційний ритм; 

— всі складові інтер’єру виконані в єдиному стилі — зони пере-
тікають одна в одну і сприймаються цілісно. 

Колористична модель витримана в стриманих кольорах нату-
ральних матеріалів з ньюансним поєднанням, створює атмосферу
спокою і комфорту. Кольоровими акцентами в інтер’єрі виступають
зелені рослини і декоративні подушки на дивані. Текстиль штор
кольору «морської хвилі у сутінках» вписується в загальне колорис-
тичне рішення. 

Декоративним акцентом інтер’єру, який притягує увагу і ство-
рює атмосферу затишку та емоційної рівноваги є декоративно-ком-
позиційний елемент на стіні зони вітальні у вигляді фрески із зобра-
женням рук. В основі символізму руки — її роль як знаряддя впливу
на навколишній світ, медіатора у передачі духовної і фізичної енергії.
Тому рука асоціюється з ідеєю активності і панування і часто висту-
пає образом бога, знаряддям творення і розподілу часу. З іншого
боку, рука — це символ дару, щедрості та гостинності.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що застосуван-
ня «open spase» дозволяє створити зручний без бар’єрів простір для
мало мобільного мешканця, в якому засобами естетичної виразнос-
ті і психологічної комфортності можуть бути: поєднання різних
фактур і матеріалів, колористична модель, озеленення, освітлення,
декоративно-композиційні елементи.

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ЩОДО ВЛАШТУВАННЯ
РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Коблик І.С.,
студент 5 курсу групи ДЗ-51 спеціальності «Дизайн»

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А.А.,

старший викладач кафедри дизайну
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

kafedra_dizaina@ukr.net

Анотація. Розглядаються нормативні вимоги щодо влаштування робо-
чих місць для людей з інвалідністю. Виконанням нормативу робочих місць
вважається працевлаштування підприємством таких осіб, для яких це
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місце роботи є основним. Для людини з інвалідністю виділяється окреме
робоче місце або ділянка виробничої площі, яка потребує додаткових захо-
дів з організації праці особи з урахуванням її індивідуальних функціональ-
них можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом пристосування
основного і додаткового устаткування, технічного обладнання тощо.

Annotation. Regulatory requirements for job placement for people with dis-
abilities are considered. The fulfillment of the standard of work places is the
employment of the enterprise by such persons for whom this place of work is the
main one. For a person with a disability a separate work place or area of a pro-
duction space is allocated, which requires additional measures for the organiza-
tion of the work of the person, taking into account its individual functional capa-
bilities caused by the disability, by adapting the basic and additional equipment,
technical equipment, etc.

Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств,
організацій, громадських організацій людей з інвалідністю, фізич-
них осіб, які використовують найману працю, установлюється нор-
матив робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю
в такому розмірі:

— 4% середньооблікової чисельності штатних працівників об -
лікового складу за рік;

— якщо працює від восьми до 25 осіб — одне робоче місце.
Якщо середньооблікова чисельність штатних працівників за рік

роботи підприємства становить сім осіб, підприємство не підпадає
під цю норму.

Слід зауважити, що виконанням нормативу робочих місць у за -
значеній кількості вважається працевлаштування підприємством
людей з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним. При цьо -
му не має значення режим роботи такого працівника: повний робо-
чий час чи 0,5 ставки (неповний робочий час). Головна умова —
робота за основним місцем роботи (за трудовою книжкою, що збе-
рігається на підприємстві).

Згідно зі статтею 19 Закону №875, підприємства самостійно пра -
цевлаштовують людей з інвалідністю на створені робочі місця. Із цією
метою вони можуть звертатися із заявками про вакансії в районні
центри зайнятості або підшукувати кандидатів на вакансію своїми
силами.

Підприємство, що планує працевлаштувати людину з інвалід-
ністю, зобов’язане створити йому робоче місце, в тому числі спеціаль-
не робоче місце, з урахуванням індивідуальних програм реабілітації
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за рекомендаціями МСЕК. Для людини з інвалідністю виділяється
окреме робоче місце або ділянка виробничої площі, яка потребує
додаткових заходів з організації праці особи з урахуванням її інди-
відуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідніс-
тю, шляхом пристосування основного і додаткового устаткування,
технічного обладнання тощо. Тобто, робоче місце має бути адапто-
ване до такого працівника за допомогою спеціального технічного
обладнання, пристосувань і пристроїв. Якщо в документах МСЕК
не зазначається потреби створення спеціалізованого робочого
місця, то він може бути працевлаштований на звичайне місце. Слід
зауважити, що залучення людей з інвалідністю до робіт із шкідли-
вими та важкими умовами праці можливе лише за умови, що не
суперечить висновку МСЕК.

Згідно з положеннями нормативних актів, підприємства зобо в’я -
зані не тільки створювати робочі місця, зокрема, спеціальні робочі
місця, але й вживати додаткових заходів безпеки праці, які відпові-
дають специфічним особливостям цієї категорії працівників, а також
створювати для них умови з урахуванням індивідуальних програм
реабілітації та рекомендацій медико-соціальної експертизи, за зна -
чених в його індивідуальній програмі реабілітації і забезпечувати
інші встановлені соціально-економічні гарантії. Крім того, у перед-
бачених законодавством випадках роботодавець повинен організу-
вати також навчання та перекваліфікацію таких працівників відпо-
відно до зазначених медичних рекомендацій.

Література

1. Створення робочих місць для працевлаштування людей з інвалід ніс -
тю [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/
pubs/id/6829

2. Робоче місце людини з інвалідністю [Електронний ресурс] — Режим
доступу: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/august/issue-67-68/article-
20923.html
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ КУХНІ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНОЮ МОБІЛЬНІСТЮ

Лисенко Д.О.,
студентка 3 курсу групи ДЗ-31-16 спеціальності «Дизайн»

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А.І.,

доцент, доцент кафедри дизайну
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

kafedra_dizaina@ukr.net

Анотація. Розглядаються засоби вирішення інтер’єру кухні з врахуван-
ням фізіологічних можливостей людей з особливими потребами. Наведені
рішення щодо влаштування меблів та допоміжні пристрої для безпеки пере-
сування. Сформульовані вимоги щодо організації простору квартири для
підвищення комфортності і безбар’єрності середовища життєдіяльності.

Annotation. The means of interior kitchen solutions are considered, taking
into account the physiological capabilities of people with special needs. The
options on furniture arrangement and auxiliary devices for safety of transporta-
tion are given. The requirements for the organization of the apartment space to
improve the comfort and unobtrusive environment of life are formulated.

Кухня ще з давніх часів і до сих пір є основною зоною житлової
чарунки. З кожним роком появляються нові дизайнерські ідеї щодо
вирішення її інтер’єру. Першоосновою всіх дизайнерських рішень
кухонного простору і обладнання є ергономічні вимоги — зручність
користування і мінімум фізичних затрат на виконання побутових
процесів, пов’язаних з приготуванням і споживанням їжі. Для людей
з інвалідністю необхідною умовою є також приведення зони до ступ -
ності у відповідність до їх фізіологічних можливостей.

Серед засобів вирішення цього питання:
— регулювання висоти робочої поверхні;
— висувні елементи меблів;
— безпечні та зручні кухонні аксесуари;
— допоміжні пристрої для безпеки пересування в просторі;
— дистанційне керування обладнанням.
Для людей на візках стільниці робочих поверхонь бажано пе -

редбачати без нижніх тумб, щоб була можливість впритул до неї
під’їхати. Вбудована техніка підбирається мінімальної глибини; сушка
для посуду розміщується в нижній зоні; місця для зберігання теж
розміщуються внизу; кран з висувним душовим пристроєм зручний
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для миття посуду); ручки шафок необхідно передбачати такими,
щоб не заважали пересуванню на візку.

Прикладом такої розробки є модель компактної кухні за дизай-
ном YutoRie від Sanwa Company, яка зручна для користувачів на віз-
ках [1]. Робоча поверхня піднімається і опускається на потрібну
висоту одним натисканням кнопки. Панель, яка виконує функцію
кухонного фартуха, може опускатися як кришка рояля і ховати ку -
хонне обладнання, перетворюючись на звичайний стіл.

З уваги на те, що людям з інвалідністю проблемним є також пе -
ресування в просторі квартирі і, зокрема, до кухні, важливими є також
наступні вимоги: однаковий рівень підлоги без порогів; ширина
дверних прорізів і розташування меблів, які забезпечують безпере -
шкодний рух візка; підсвічування шляхів транзиту або вимикачі з дат-
чиками для орієнтації; контрастні поєднання кольорів для акценту-
вання меж стіни, дверей, підлоги, розеток, сантехніки; поручні
в коридорах вздовж стін зі зручним обхватом (прямі, кутові, подвій-
ні, спеціальні для ванни і туалету); не слизька поверхня підлоги;
відсутність килимів з високим ворсом. 

Виконання всіх цих вимог забезпечить комфортність і без-
бар’єрність середовища життєдіяльності для людей з інвалідністю.

Література

1. Планировка кухни: 7 вариантов будущего, которое нас ждет [Елект -
ронний ресурс] — Режим доступу: https://www.houzz.ru/ideabooks/108348409/
list/planirovka-kuhni-7-variantov-budushchego-kotoroe-nas-zhdet

ДОСВІД ШВЕЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
УНІВЕРСАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Молчанова К.В.,
студент 4 курсу групи ДЗ-41-15спеціальності «Дизайн»

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
науковий керівник: Ворона О.В.,

заслужений діяч мистецтв, професор кафедри дизайну
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

kafedra_dizaina@ukr.net

Анотація. Розглядаються властивості універсального середовища: без -
бар’єр ність, безпека та інформативність, як необхідна умова щодо ство-
рення комфортного середовища життєдіяльності для людей з інвалідністю
та реалізації принципу їх інтеграції в життя суспільства. На прикладі
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досвіду Швеції демонструються засоби впровадження політики рівних
можливостей. Наведені конкретні приклади пристосувань міського про-
стору до потреб людей з інвалідністю.

Annotation. The qualities of the universal environment are considered: bar-
rier, safety and informativeness as a necessary condition for creating a comfor-
table environment for people with disabilities and implementing the principle of
their integration into society. The example of Sweden’s experience demonstrates
the means of implementing equal opportunities policy. Specific examples of adap-
tations of urban space to the needs of people with disabilities are given.

Основними властивостями універсального середовища є без-
бар’єрність, безпека та інформативність. Безбар’єрність передбачає
відсутність перешкод для вільного пересування, безпека — можли-
вість уникнення зон ризику, інформативність — надання інформації
щодо зміни умов середовища. Забезпечення цих вимог є необхід-
ною умовою щодо створення комфортного середовища життєді-
яльності для людей з інвалідністю та реалізації принципу їх інтегра-
ції в життя суспільства.

Середовище життєдіяльності включає в себе фізичну (чинники
існування біологічної істоти) та соціальну (як істоти суспільної) скла-
дову. Доступність соціального середовища передбачає участь у гро-
мадському житті, доступ до розваг, спорту, туризму тощо. Доступність
міського соціального простору включає безперешкодне користуван-
ня дорогами, тротуарами і переходами, підходами і під’їздами до жит-
лових і громадських будинків, громадським транспортом, корис -
тування послугами навчальних, культурних, спортивних та інших
закладів громадського обслуговування без сторонньої допомоги.

Створенням і підтримкою безбар’єрного середовища на рівні
ООН займається робоча комісія Міжнародної ради будівельних
досліджень і документації. В рамках Ради працюють понад сто ро -
бочих комісій.

Великих успіхів в реконструкції міського середовища з точки
зору його безбар’єрності домоглася Швеція. У 2000 р у Швеції був
прийнятий національний план дій, який називається «Від пацієнта
до громадянина», а з 2011 року в шведській столиці впроваджуєть-
ся програма «Стокгольм для всіх», яка охоплює всі сфери життя від
планування квартир до працевлаштування людей з інвалідністю.
Основною концепцією програми є рівність всіх членів суспільства.
Тобто, люди з інвалідністю мають мати однакові з іншими громадя-
нами можливості щодо самостійного проживання, виконання
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повсякденних справ, зустрічей з друзями і спілкування з іншими
людьми, прогулянок, користування громадським транспортом, від-
відування кіно, театрів, музеїв, магазинів, ресторанів та ін.

У Стокгольмі на пішохідних переходах світлофори обладнані
звуковим сигналом, а тротуар плавно переходить в проїжджу части-
ну, що дозволяє легко проїхати як людині в інвалідному кріслі, так
і батькам з дитячим візком. Пішохідна частина викладена різною
плиткою для людей з проблемами зору — це дає їм можливість орі-
єнтуватися в міському просторі. Історичний центр міста макси-
мально, наскільки це можливо без зміни історичного середовища,
пристосований до потреб маломобільних громадян, включаючи
плавну бруківку, ліфтові системи, спеціально обладнані входи.

Ширина проходів в поїздах, електричках більше , щоб без пере-
шкод проїжджали інвалідні візки. На тротуарах є розмітка для людей
з вадами зору. Маломобільний громадянин може безкоштовно
взяти напрокат електрокар.

Візочники можуть отримати від муніципалітету кілька візків:
для прогулянок, для будинку, для роботи. Вважається, що викори-
стання різних пристроїв дозволяє більш комфортно ними користу-
ватися. Слід зазначити, що у Швеції майже 70% всіх пристроїв для
осіб з інвалідністю є власного виробництва. І хоча вартість кожно-
го візка 1200–2000 доларів — їх виробництво забезпечує країні нові
робочі місця і податкові відрахування.

Таким чином, Швеція демонструє всьому світові, що концеп-
ція рівних можливостей може мати не тільки соціальний але й опо-
середкований економічний ефект.

Література

1. Скандинавське диво, або чому в Швеції люди з інвалідністю мають
над широкі права [Електронний ресурс] — Режим доступу: [Електронний
ресурс] — Режим доступу: http://invak.info/zakony-i-prava/skandinavske-
divo-abo-chomu-v-shveciyi-lyudi-z-invalidnistyu-mayut-nad-shiroki-prava.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛАШТУВАННЯ ВУЛИЦЬ 
СУЧАСНИХ МІСТ ТАКТИЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ 
ДЛЯ БЕЗБАР’ЄРНОГО ПЕРЕБУВАННЯ ЛЮДЕЙ 

З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Петренко Т.В.,
старший викладач кафедри автомобільного транспорту 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
lidatanya@ukr.net

Анотація. Тільки усі ці небезпеки здорова людина бачить та обходить,
а якщо людина з вадами зору, що станеться у такий ситуації. Безбар’єрне
середовище (дизайн) використовується як елемент оточуючого середови-
ща, в яке можуть вільно заходити, потрапляти та яке можуть викорис-
товувати люди з фізичними, сенсорними або інтелектуальними порушення-
ми. Тактильний — властивість об’єкта, що сприймається шляхом дотику,
тобто торкання до нього. Тактильні засоби інформації — носії інформа-
ції, що передаються інвалідам по зору і сприймаються шляхом дотику.
Розташування тротуарної плитки зі спеціальним покриттям здійснено
не у відповідності до вимог стандарту.

Annotation. Only a healthy man sees all these dangers and walks around, and
if there is a man flawy sight which will happen in such a situation. Bezbar’erne
an environment (design) is used as an element of environment in which can free-
ly call, to get and which people can use with physical, sensory or intellectual vio-
lations. Haptic is property of object which is perceived by a touch, that a touch is
to him. Haptic facilities of information are carriers of data, which are passed.

Сучасне місто завжди приносить несподіванки для усіх меш-
канців, оскільки тротуари, по яких кожен день необхідно рухатись,
можуть бути пошкоджені, здійснюватись паркування автотранспорт -
них засобів або на них за ніч зникають люки. Тільки усі ці небезпе-
ки здорова людина бачить та обходить, а якщо людина з вадами
зору, що станеться у такий ситуації…

Термін «доступне» або «безбар’єрне» середовище використову-
ється у багатьох нормативно-правових актах. Безбар’єрне середови-
ще (дизайн) використовується як елемент оточуючого середовища,
в яке можуть вільно заходити, потрапляти та яке можуть викорис-
товувати люди з фізичними, сенсорними або інтелектуальними по -
рушеннями. Першочергово цей вираз використовується для опису
будівель та компонентів, якими могли користуватись люди, які вико -
ристовують інвалідний візок. Однак з часом у визначення були вклю -
чені стандарти, які підходили людям з іншими видами інвалідності.
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Тому, на наш погляд, важливого значення набувають тактильні
засоби, які необхдні для перебування людей з вадами зору на вули-
цях сучасного місця [1]:

1. Тактильний — властивість об’єкта, що сприймається шляхом
дотику, тобто торкання до нього.

2. Тактильний наземний, підлоговий покажчик — засіб відоб-
раження інформації, який являє собою смугу із різних матеріалів
визначеного кольору і рисунку рифлення, що дозволяє інвалідам із
вадами зору розпізнавати типи дорожнього або підлогового по -
криття шляхом відчуття на дотик стопами ніг, тростиною або вико-
ристовуючи залишковий зір.

3. Тактильні засоби інформації — носії інформації, що переда-
ються інвалідам по зору і сприймаються шляхом дотику.

З метою захисту та безбар’єрного життя поза межами свого житла,
людина з вадами зору набула можливостей рухатись деякими вулиця-
ми міста Києва, зокрема вулиця Львівська, де було викладено тро-
туарну плитку зі спеціальним рельєфом, яка допомагає визначатись
у напрямку руху, переходити вулицю без перешкод на перехрестях.

Однак, на нашу думку, розташування тротуарної плитки зі спе-
ціальним покриттям здійснено не у відповідності до вимог стандар-
ту, оскільки відстань від бардюра до тротуарної плитки в деяких
місцях не становить 80 сантиметрів, що знову створює перешкоду
для людей з вадами зору.

Література

1. ДСТУ-Н В.2.2.-31-2011.

УНІВЕРСАЛЬНІ МЕБЛІ ДОСТУПНІ КОЖНІЙ ЛЮДИНІ

Петрович М.А.,
студентка 4 курсу спеціальності «Маркетинг» 

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

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

SvetlanaNesterenko@ukr.net

Анотація. У тезах обгрунтовано необхідність розповсюдженння та
використання універсального дизайну. Архітектурно доступне та безпечне
середовище є необхідною умовою рівних можливостей для всіх. Універсаль ний
дизайн та меблі-трансформери стануть тими важелями, що забезпе-

398

Секція VIII Наукові напрями дизайну



399

чать створення нового архітектурного простору та забезпечать не лише
людям з інвалідністю нові можливості, а і спростять ці можливості нам.

Annotation.This theses contain the need of universal design usage for realі-
zation personalized environment to ensure possibilities for all people. Archi -
tecturally accessible to the safe haven, the middle mind of the main mind for all.
The universal design and furniture of the transformers become those goals, just to
protect the new architectural space and protect people with new ideas.

Наразі нинішнє суспільство досить важко побачити без швид-
кісних комунікаційних обмінів і зростання технічних систем. Як
в минулому, так і сьогодні суспільство росте, прямолінійно рухається
до нових форм. Зараз знання та інформація стають все більш значу-
щими критеріями реалізації сучасної громадськості — суспільства
інформаційного[1, 36 с.]. 

Інформаційні потоки поступово стають важелями управління
суспільними процесами. Проте досі врахування можливостей та по -
треб кожного не враховується у багатьох сферах. Одна з причин —
відсутність середовища, у якому кожен матиме змогу проявити себе
та свої вміння.

Універсальний дизайн та меблі трансформери стануть тими ва -
желями, що забезпечать створення нового архітектурного простору
та забезпечать не лише людям з інвалідністю нові можливості,
а і спростять ці можливості нам.

Універсальний дизайн: 
• формує філософію середовища, яке враховує потреби всіх ко -

ристувачів; 
• змінює стереотипи й підходи до викладання та навчання; 
• визнає право кожної людини на освіту без будь-яких розме-

жувань;
• підтримує міждисциплінарний підхід за участі широкого

кола фахівців; 
• підтримує гнучкість програм, різні навчальні методики та

проведення відповідного оцінювання, зважаючи на різноманіття
потреб людини; 

• вимагає від фахівців розуміння того, яким чином краще інте-
грувати нові методики, допоміжні технології в практику та щоден-
не функціонування закладів; 

• не є «розміром, який пасує всім», «не панацея»; насамперед,
це гнучкість і пошук альтернативних рішень; процес, який підтри-
мує усіх користувачів [3, 98 с.].
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Архітектурно доступне та безпечне середовище є необхідною умо-
вою рівних можливостей для всіх. Вхід до будівлі, відповідно до уні-
версального дизайну, має бути один для всіх. Пандус і сходи створю-
ють доступність, однак сегрегують за ознакою способу пересування.

Література

1. Иванов В. Ф. Аспекты массовой коммуникации. Часть I. Инфор -
мация и коммуникация / Mонография. — К.: ЦВП, 2009. — 190 с.

2. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Київ, 2010.
3. Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девид Харві. Інклюзивна освіта.

Практичний посібник. Київ.2010.

НОВИЙ РІВЕНЬ ДИЗАЙНУ В ІНДУСТРІЇ МОДИ

Сніцарева І.І.,
студентка 5 курсу групи ДЗ-51спеціальності «Дизайн»

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Гук Л.Й.,

заслужений діяч культури, професор кафедри дизайну
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

kafedra_dizaina@ukr.net

Анотація. Розглядається можливість людям із інвалідністю брати
участь в індустрії моди. Наведені приклади успішних моделей із різними
формами інвалідності. Зроблений висновок про те, що новий рівень дизай-
ну в індустрії моди перетворює фізичні недоліки на переваги: індивідуаль-
ну особливість, фішку, персоналіті. 

Annotation. The possibility for people with disabilities to participate in the
fashion industry is considered. Examples of successful models with different forms
of disability are given. It is concluded that the new level of design in the fashion in -
dustry turns physical disadvantages into advantages: an individual feature, a chip,
personalities.

Дизайн та модна індустрія сьогодні переходить на новий рі -
вень. Просто гарною фігурою на подіумі вже нікого не здивувати —
публіка хоче бачити звичайних людей, які зазвичай не відповідають
канонам краси, стандартам пропорційності, ваги, розміру тощо.
Зокрема, серед таких, люди з інвалідністю.

Наприклад, Ребека Марін народилася без правої руки і все життя
мріяла про кар’єру моделі, але на кастингах чула лише відмови.
Навчаючись в школі, вона носила механічний протез, який був дуже
незручний і мало функціональний. Лише в 22 роки вона змогла замі-

400

Секція VIII Наукові напрями дизайну



401

нити його суперсучасним міоелектричним. Коли після цього дівчина
знову вирішила спробувати себе в модельному бізнесі, публіка була
шокована її образом, який руйнував всі стереотипи. У 2015 році Ребека
Марін вийшла на подіум на Тижні моди в Нью-Йорку і сьогодні про-
довжує працювати з модельними агентствами популярних брендів.

Вікторія Модеста — дівчина лише з однією ногою,однакцей
факт абсолютно не заважає співачці плідно трудитися в шоу-бізнесі
і бути прикладом дляінших. Зараз Вікторія живе і працює в Лондоні —
саме тут їй допомогли зрозуміти, що мода багатогранна і відсутність
ноги зовсім не вирок, а навпаки, специфічна фішка, яку можна
вигідно подати. Такі особистості показують світу, що люди з інва-
лідністю зовсім не безпорадні, вони можуть бути сексуальними,
стильними і повноцінно жити собі на втіху [1].

Ще одним яскравим прикладом є 24-річна Вінні Гарлоу. Дів чина
страждає від вітіліго (порушення пігментації шкіри), але вико -
ристовує це як свою перевагу. Хвороба не завадила їй стати успіш-
ною моделлю, а нещодавно Вінні приєдналася до рядів бренду
Victoria’s Secret [2].

Справжнім відкриттям у світі моди стала Брунетт Моффіт —
косоока модель, якій вдалося перетворити свій недолік у родзинку,
що відрізняє її від інших. Сьогодні Моффі працює у престижному
модельному агентстві, що дало зелене світло таким відомим моде-
лям як Кейт Мосс, Сінді Кроуфорд і Каре Делевінь. 

Мелані Гайдос — модель, яка кардинально відрізняється від інших
зовнішністю і не відповідає жодним канонам краси. Гайдос страждає
від рідкісного генетичного захворювання — ектодермальну дисплазію.
Але ця хоробра дівчина знайшла в собі силу і впевненість, щоб незва-
жаючи на критику оточуючих, стати успішною моделлю. Зіткнувшись
з безліччю життєвих невдач, ця дівчина може з упевненістю сказати,
що відчуває себе прекрасно в своєму недосконалому тілі [3].

Отже, розглянувши наведені приклади, можна зробити висно-
вок про те, що люди з інвалідністю можуть бути цікавими, успіш-
ними і жити повноцінним життям. А те, що раніше називали недо-
ліками, сьогодні дизайнери перетворюють на індивідуальність,
фішку, персоналіті. 

Література

1. Модель с бионическим протезом руки возвращается на подиум [Елект -
ронний ресурс] — Режим доступу: http://ivona.bigmir.net/beauty/moda/
454534-Model-s-bionicheskim-protezom-ruki-vozvracshaetsja-na-podium
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2. 4-летняя модель с витилиго Винни Харлоу стала «ангелом» Victoria’s
Secret [Електронний ресурс] — Режим доступу: [Електронний ресурс] —
Режим доступу: https://www.cosmo.ru/stars/news/10-09-2018/24-letnyaya-
model-s-vitiligo-vinni-harlou-stala-angelom-victorias-secret/3. 

3. Красота, которая выходит за любые рамки: 9 успешных моделей
с очень нестандартной внешностью. [Електронний ресурс] — Режим до -
ступу: https://ofigenno.com/nestandartnaya-vneshnost

ДИЗАЙНЕРСЬКІ РОЗРОБКИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Харченко Є.П.,
студентка 5 курсу групи ДЗ-51спеціальності «Дизайн»

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Ворона О.В.,

заслужений діяч мистецтв, професор, професор кафедри дизайну 
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

kafedra_dizaina@ukr.net

Анотація. Розглядаються дизайнерські вироби для людей з інвалідні-
стю. Наприклад такі, як смарт-годинник для незрячих, біонічний костюм
для паралізованих, супер-книги для особливих дітей, а також Електрокар
Kenguru EV. Використання таких розробок зробить життя людей з інва-
лідністю більш комфортним.

Annotation. Designer articles for people with disabilities are considered. For
example, such as smart watch for the blind, bionic suit for paralysis, super-book
for special children, and Electro Kanguru EV. Using such developments will
make life of people with disabilities more comfortable. 

Науковці, інженери і дизайнери всього світу працюють в на -
прям ку створення пристроїв для людей з інвалідністю для покра-
щення комфортності їх життя.

Південнокорейський стартап випустив годинник DOT для людей
з проблемами зору. Замість звичного циферблату розробники за -
стосовують екран з динамічними осередками, на яких за допомогою
опуклих крапок показується час. Пристрій синхронізується зі смарт -
фоном, що дозволяє за допомогою спеціального додатку шрифтом
Брайля сповіщати власника про вхідні дзвінки й повідомлення.
Крім того, годинник оснащений кнопками, завдяки яким можна
писати і відправляти невеликі повідомлення.

ReWalk — екзоскелет, що дозволяє ходити людям з серйозними
травмами спини. Розробка складається з корсета, щільно фіксує тіло
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і ноги. Пристрій не має певного розміру і індивідуально підлаштову -
ється під фігуру людини. Хоча є певні обмеження, зокрема, костюм
підходить лише особам, у яких, незважаючи на ушкодження спини,
рухливі руки і плечі. Це пов’язано з тим, що людина в такому екзос-
келеті спирається на спеціальні милиці, оснащені сенсорами, які
аналізують рух рук і дозволяють пристрою робити кроки.

Співробітники центру для інвалідів за слухом МГТУ ім. Н.Е. Бау -
мана розробили електронний підручник, який крім звичних текстів
і малюнків містить відео, анімацію, онлайн-тести, керовані відже-
ти, інтерактивні довідкові блоки. Всі ці мультимедійні можливості
дозволяють дітям з інвалідністю освоювати навчальний матеріал без
особистої присутності на уроках фізики і хімії. Теоретичні блоки
підручника можна прослуховувати в аудіоформатах, а відеоматеріа-
ли супроводжувати субтитрами. Практичні блоки — лабораторні
роботи складаються з оглядового відео, на якому викладач проводить
експеримент від початку до кінця, і хід експерименту, де зафіксова-
ний кожний окремий крок з таблицею, в яку школяреві необхідно
вносити спостереження, рівняння і формули.

Система Communicaid, створена дизайнером Дже Пюн Лі, при-
значена допомогати слабочуючим і глухим людям. До складу систе-
ми входить візуально-звукова станція і спеціальні окуляри, які візу-
ально сповіщають глухій людині про такі звуки, як звук дверного
дзвінка, пожежної тривоги і телефонного дзвінка. Користувач буде
бачити ці звуки як миготливі піктограми. Окуляри виконують ті ж
функції на вулиці, тільки значки проектуються на їх скло. Допов -
ненням до системи є спеціальний комунікатор, який має допомага-
ти людині спілкуватися з оточуючими.

Компанія CommunityCars запропонувала цікаве рішення для лю -
дей з інвалідністю, які хочуть водити автомобіль. Пристрій більше
нагадує оболонку для візка, ніж звичне авто. Електрокар Kenguru
EV виконаний з вуглепластика і може розвивати швидкість до / ч.
Заряду батареї вистачає на 70– шляху.

ZhiliangChen адаптував відому гру Кубик-Рубік для сліпих, ви -
конавши покриття його граней з шести різних матеріалів: дерева,
металу, каучуку, тканини, каменю і пластмаси. Різні за текстурою
матеріали допомагають сліпим людям розпізнавати і збирати цю
популярну головоломку.

Винахідники з Іспанії презентували пристрій, з яким можна
управляти автомобілем без участі ніг за допомогою тільки однієї ру -
ки. Маніпулятор нагадує звичайний джойстик. Він дозволяє людям
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з інвалідністю комфортно керувати автомобілем — загальмувати,
додати газ, повернути і перемкнути швидкість. Електроніку цього
авто можна налаштовувати під конкретну особистість, з огляду на
координаційні та силові особливості.

Всі вищенаведені розробки покращать життя людей з інвалідніс -
тю — нададуть їм можливість вільно орієнтуватись в просторі і часі, до -
лати фізичні бар’єри і, таким чином, зроблять його більш комфортним.

Література

1. 8 гаджетов, которые помогают людям с ограниченными возмож нос -
тями [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://downtown.ru/voro -
nezh/technology/9208

2. 10 гаджетов для людей с ограниченными возможностями [Елект -
ронний ресурс] — Режим доступу: http://neinvalid.ru/10-gadzhetov-dlya-
lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami/

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН

Цуруль О.В.,
студентка 3 курсу групи ЗДЗ-31-16 спеціальності «Дизайн»

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г.М.,

кандидат архіології, доцент, доцент кафедри дизайну
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

kafedra_dizaina@ukr.net

Анотація. Надається визначення універсального дизайну та розгля-
даються основні його принципи. Розглядається доцільність залучення людей
із інвалідністю до проектування. Зроблений висновок про те, що Універ -
сальний Дизайн покликаний створити світ доступний та зручний для
всіх, незалежно від фізичних можливостей чи віку.

Annotation. The definition of universal design is given and its basic principles
are considered. The feasibility of involving people with disabilities in designing is
considered. The conclusion is that Universal Design is designed to make the world
accessible and convenient for everyone, regardless of physical capacity or age.

Інвалідність — це соціальне явище, а не захворювання чи ви -
рок. Як доводить практика, люди з інвалідністю досить часто нади-
хають своєю активною життєвою позицією навіть абсолютно здо-
рових людей.

В Україні за офіційною статистикою 2,7 млн людей з інвалідністю
(серед них близько 180 тисяч людей на візках). За даними Націо -
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нальної асамблеї інвалідів України, в нашій державі близько 35%
людей у віці 60–70 років мають ту чи іншу інвалідність внаслідок
вікових змін, у 1,5 % наших співгромадян — тимчасова інвалідність,
близько 1,5% вагітних, 1,5 % — батьки, бабусі-дідусі з дитячими
візочками. Усі ці люди належать до маломобільної групи населення.
У Європі маломобільними також вважаються діти дошкільного віку
(в Україні таких близько 2 мільйонів).

Універсальний дизайн — концепція, яка набуває все більшої
актуальності у світі. Це економічно ефективний підхід, спрямований
на те, щоб проектування та компоненти любого середовища, виробів,
комунікацій, інформаційних технологій чи послуг були однаково
доступні та зрозумілі всім і відповідали вимогам цього користування.

У різних країнах протягом тривало часу поступово відбувалося
впровадження цієї концепції в усі аспекти життя суспільства, закрі-
пивши її законодавчо. Позиції урядів з цього питання були відобра-
жені в документах Ради Європи, Європейського Союзу, Організації
Об’єднаних Націй (ООН). В Україні термін «універсальний дизайн»
вживається відповідно до ст. 2 Конвенції ООН про права інвалідів.

Принципи універсального дизайну були розроблені у 1997 році
групою, до складу якої входили архітектори, дизайнери товарів, ін -
же нери та дослідники дизайну оточуючого середовища.

Згідно з позицією Центру з питань універсального дизайну
NCSU (NCSU — North Carolina State University — Державний уні-
верситет Північної Кароліни) сформульовані принципи, які можна
застосовувати для оцінки існуючого дизайну, спрямування процесу
подальшого розвитку дизайну та навчання як дизайнерів, так і спо-
живачів використовувати товари та умови оточуючого середовища
за більш придатними характеристиками.

Принцип 1: Рівноправне використання.
Принцип 2: Гнучкість у користуванні.
Принцип 3: Просте та зручне використання.
Принцип 4: Сприйняття інформації незалежно від сенсорних

можливостей користувачів.
Принцип 5: Припустимість помилок.
Принцип 6: Низький рівень фізичних зусиль.
Принцип 7: Наявність необхідного розміру і простору при під-

ході, під’їзді та різноманітних маніпуляціях незважаючи на антро-
пометричні характеристики, стан та мобільність користувача.

Тільки самі люди з інвалідністю здатні пояснити проектувальни-
кам і архітекторам складнощі і свої потреби, з якими їм доводиться
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стикатися, і таким чином, що саме слід змінити в будівлі і які харак-
теристики та вимоги слід врахувати при проектуванні і будівництві.
Отже, для найбільш успішної реалізації процесу забезпечення до -
ступності громадських будівель і приміщень для потреб осіб з інва-
лідністю важливу роль грає їх активна участь в процесі моніторингу
і супроводі планування та будівництва будівлі. Проведення консуль-
тацій з людьми з інвалідністю ще на ранніх етапах планування допо-
може уникнути необхідності вносити зміни і коригування в кресляр-
ські плани на більш пізніх етапах і забезпечить реальну відповідність
проекту актуальним, а не надуманим/удаваним потребам людей
з інвалідністю, що теж може стати свого роду бар’єром. 

Доступність є дуже широким поняттям, що охоплює такі сфери,
як освіта, транспорт, працевлаштування, будівлі та громадські місця,
і т.п. Багато з цих сфер перебувають у взаємній залежності (наприк-
лад, доступ до шкільного приміщення є однією з умов доступності
освіти), що в кінцевому результаті впливає на включення особис-
тості в суспільство. Останні дослідження показали, що доступність
повинна означати щось більше, ніж безпосередній доступ до будівлі
або приміщення за допомогою допоміжних або спеціальних засобів.

Універсальний дизайн — створення «без бар’єрного середови-
ща» є суспільним благом і тісно пов’язане з соціальним та еконо -
мічним розвитком країни в цілому.

Література

1. Універсальний дизайн: коли простір комфортний для всіх [Елект -
ронний ресурс] — Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/societ so -
ciety/2014/04/9/161435/

2. Універсальний дизайн: світовий досвід допоможе Україні досягти ін -
клюзії [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.ua.undp.org/con -
tent/ukraine/uk/home/presscenter/articles/2014/05/14/

3. Методичні рекомендації щодо впровадження принципів універ саль -
ного дизайну [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://adm.dp.
gov.ua/storage/app/media/
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРКІВ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Яцун Н.А.,
студентка 5 курсу групи ДЗ-51 спеціальності «Дизайн»

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г.М.,

кандидат архіології, доцент, доцент кафедри дизайну
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

kafedra_dizaina@ukr.net

Анотація. Розглядається вітчизняний та зарубіжний досвід організа-
ції парків для людей з інвалідністю. Наведені приклади реабілітаційних пар-
ків та аквапарків, які допомагають людям, які потребують відновлення
фізичних здібностей після інсульту, хвороби Хантінгтона, м’язової дистро-
фії. Зазначається, що такі парки забезпечують соціальну інтеграцію людей
з інвалідністю,зокрема дітей, обмежених у пересуванні. Наведений приклад
реабілітаційного парку на о. Хортиця в Україні. Зроблений висновок про те,
що створення такого реабілітаційного парку в Україні відповідає європей-
ським вимогам щодо усунення дискримінації людей з інвалідністю.

Annotation. The local and foreign experience of organization of parks for
people with disabilities is considered. Examples of rehabilitation and water parks
that help people to recover after stroke, Huntington’s disease, muscular dystrophy
are shown. It is noted that such parks are providing social integration for people
with disabilities, for children with limited mobility in particular. The rehabilitation
park on Khortytsya island in Ukraine is given as an example. It is concluded that
the creation of such a rehabilitation park in Ukraine meets the European require-
ments for eliminating discrimination against people with disabilities.

Будь-якій людині для емоційного та фізичного здоров’я необ -
хідна зайнятість, спілкування з людьми і рівність в правах, розваги
та відпочинок. В Європі вже досить давно діють закони і реабілі та -
ційні програми, спрямовані на те, щоб усунути дискримінацію людей
з інвалідністю і допомогти їм безболісно інтегруватися в суспільст -
во. Європейські системи соціального захисту людей з інвалідністю
відмінно показують себе на практиці і заслуговують на особливу
увагу — серед таких, зокрема, реабілітаційні парки.

Такі парки зорієнтовані, здебільшого, на надання всебічної до -
помоги дорослим особам, які потребують відновлення після інсуль ту,
хвороби Хантінгтона, м’язової дистрофії (парк Челсі, штат Джорд жія,
США), відновлення фізичних та фізіологічних здібностей (парк

безбар’єрного архітектурного середовища Секція VIII



Манор, Річмонд, провінція Британська Колумбія, Канада), на со -
ціальну інтеграцію людей з інвалідністю, обмежених у пересуванні
(м. Улан-Уде, Республіка Бурятія, Росія).

У штаті Техас, США працює єдиний у світі аквапарк для дітей
з інвалідністю. Його засновник Гордон Хартман — батько такої дів-
чинки. Він назвав парк на честь дочки «Острів натхнення Морган».
Парк проектувався з урахуванням рекомендацій психологів, ліка-
рів, вчителів та батьків дітей з особливими потребами. Він доступ-
ний і безпечний для всіх дітей. У будь-яке місце парку можна
потрапити на інвалідному візку. На вході, при необхідності, дітям
видають водонепроникні інвалідні візки замість їхніх власних,
в яких вони можуть купатися. Кожній дитині дається спеціальний
браслет, за яким можна відстежити її місце розташування — тому
ніхто не загубиться. У всіх атракціонах є можливість підігріти воду,
якщо комусь із дітей вона здається занадто холодною.

В Україні перший реабілітаційний парк для людей з особливи-
ми потребами започаткований на о.Хортиця. Унікальність проекту
полягає в тому, що тут створені доступні умови для людей, які пере-
суваються на візках або користуються милицями. Реабілітаційний
парк має обмежений територіальний простір, де люди з особливи-
ми потребами можуть отримати медичні, психолого-когнітивні,
культурно-анімаційні, фізіо-терапевтичні та соціальні послуги.
Поряд із лікувально-оздоровчим комплексом на його території роз-
ташовані зони для естетичного та природного світосприйняття.
Застосування новітніх технологій дозволить забезпечити не тільки
оздоровлення дітей після навчання, а й, перш за все, їх комплексну
реабілітацію.

Створення такого реабілітаційного парку в Україні відповідає
європейським вимогам щодо усунення дискримінації людей з інва-
лідністю і дає можливість всім бажаючим доторкнутися до унікаль-
ної природи острова, яка наповнить кожного духовною енергією та
Божою благодаттю. 

Література

1. Реабілітаційний парк [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://
khnnra.com.ua/uk/reabilitatsijnij-park/

2. У США відкрили перший у світі аквапарк для дітей-інвалідів [Елект -
ронний ресурс] — Режим доступу: http://vikna.if.ua/news/ca tego ry/world/
2017/06/26/72510/view

408

Секція VIII Наукові напрями дизайну



409

Секція 1
ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЛЮДЕЙ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД
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8. Університет Вітаутаса Великого (Литва, м. Каунас)
9. Технічний університет Софії (м. Софія, м. Слівен, Болгарія)

10. Канзаський університет (м. Канзас-Сіті, США)
11. Сірі Гуру Хар Раї Сагіб Коледж для жінок (м. Чаббеваль, Індія)
12. Фолькуніверситет (м. Упсала, Швеція)
13. Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні 
14. Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея
осіб з інвалідністю України»
15. Українська асоціація маркетингу
16. Всеукраїнська молодіжна громадська організація студентів з ін -

валідністю  «Гаудеамус» 
17. Громадська організація «Соціальна перспектива»
18. Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття»

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

ТАЛАНЧУК Петро Михайлович, президент Університету «Україна»,
академік НАПН України, доктор технічних наук, професор, Голова
Програмного комітету;
ДАВИДЕНКО Ганна Віталіївна, відповідальна за наукову та міжна-
родну діяльність Університету «Україна», доктор педагогічних наук,
доцент, заступник Голови Програмного комітету;
АДИРХАЄВ Сослан Георгійович, директор Інституту соціальних тех -
нологій Університету «Україна», доктор педагогічних наук, доцент;
БЕБИК Валерій Михайлович, завідувач науково-дослідної кафедри
суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комуніка-
цій Університету «Україна»; доктор політичних наук, професор;
БУБНІС Ремігіюс, Віце-ректор з навчальної роботи Шауляйского
університету, доктор, професор (Литва);



ЗАСЕНКО В’ячеслав Васильович, директор Інституту спеціальної
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України,
академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
КОЛУПАЄВА Алла Анатоліївна, заступник директора Інституту
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка
НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор педа-
гогічних наук, професор; 
КОЛЯДА Оксана Петрівна, проректор з навчально-виховної роботи
Університету «Україна», кандидат наук з державного управління;
КРИКУНОВ Юрій Володимирович, директор Департаменту соці-
альної політики КМДА;
КУЧЕРЯВИЙ Іван Тихонович, перший проректор Університету
«Україна», доктор філософських наук, професор;
ЛИНДЮК Олена Анатоліївна, директор Фонду соціального захисту
інвалідів;
МАЛИШЕВ Віктор Володимирович, директор Інженерно-техноло-
гічного інституту Університету «Україна», доктор технічних наук,
професор;
НАЗАРЕНКО Вікторія Миколаївна, генеральний секретар ВГО
«Національна асамблея людей з інвалідністю України»;
СЕРДЮК Людмила Захарівна, завідувач кафедри психології Уні вер -
ситету «Україна», доктор психологічних наук, професор;
СКРИПКА Наталія Сергіївна, виконавчий директор ВГО «Націо наль -
на асамблея людей з інвалідністю України»;
ФІДАНЯН Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і на -
 уки, молоді та спорту КМДА; 
ФРИЦЬКИЙ Юрій Олегович, завідувач кафедри конституційного
права та теоретико-правових дисциплін Університету «Україна»,
док тор юридичних наук, професор;
ЧАЙКОВСЬКИЙ Михайло Євгенович, директор Хмельницького
інституту соціальних технологій, доктор педагогічних наук, професор.
ЧЕПЧИНА Ірина Іванівна, голова  Центрального правління Ук ра -
їнського товариства глухих.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ТАЛАНЧУК Петро Михайлович, президент Університету «Україна»,
академік НАПН України, доктор технічних наук, професор, Голова
Організаційного комітету;
ДАВИДЕНКО Ганна Віталіївна, відповідальна за наукову та міжна-
родну діяльність Університету «Україна», доктор педагогічних наук,
доцент, заступник Голови Організаційного комітету;
БАЗИЛЕНКО Анастасія Костянтинівна, завідувач кафедри соціаль-
ної роботи і педагогіки Університету «Україна», кандидат психоло-
гічних наук;
ІЛІНІЧ Світлана Юріївна, заступник директора Вінницького інсти-
туту Університету «Україна», кандидат філологічнх наук;
КИРИЛЕНКО Вадим Валентинович, начальник управління госпо-
дарської роботи Університету «Україна»;
КОЛЕСНИКОВА Ніна Петрівна, директор бібліотеки Університету
«Україна»;
КОРОТЄЄВА Антоніна Вікторівна, професор кафедри туризму, до -
ку ментних та міжкультурних комунікацій Університету «Україна»,
кандидат економічних наук;
НІКУЛІНА Ганна Федорівна, начальник науково-дослідної частини
Університету «Україна», кандидат технічних наук;
ОМЕЛЬЧЕНКО Олена Валеріївна, начальник відділу науки, міжна-
родної діяльності та інклюзивної освіти Вінницького інституту Уні -
верситету «Україна»;
ПІДДЯЧА Віра Олександрівна, в.о. президента студентського само-
врядування Університету «Україна»;
РЕСЕНЧУК Юлія Вікторівна, директор Центру інклюзивних тех-
нологій навчання Університету «Україна»;
ТАЛАНЧУК Ірина Володимирівна, начальник служби Президента
Уні верситету «Україна», юрисконсульт.



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
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09:30 –
10:00

Реєстрація, вітальна кава.

10:00 –
10:40  

Відкриття Конференції 
Петро Таланчук, Президент Університету «Україна»
Марсель Рьотіг, директор Представництва Фонду ім. Фрід -
рі ха Еберта в Україні
Олександр Третьяков, Голова Комітету Верховної Ради
України у справах ветеранів та осіб з інвалідністю
Андрій Шевцов, директор Департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і
науки України, доктор педагогічних наук, професор 
Юрій Крикунов, директор Департаменту соціальної політики
Київської міської державної адміністрації

10:40 –
11:40

Українська освіта: шлях до інклюзії.
Що вдалось реалізувати? Що ще потрібно зробити? Наскільки
реально виконати поставлені цілі? Як подолати стереотипи? 
Алла Колупаєва, заступник директора Інституту спеціальної
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН Ук -
раїни, чл.- кор. НАПН України, доктор педагогічних наук,
професор
Лариса Байда, начальник відділу нормативно-правового та
юридичного забезпечення діяльності, взаємодії з органами
державної влади, громадськими та міжнародними організа-
ціями у сфері соціального захисту людей з інвалідністю
Національної асамблеї осіб з інвалідністю України
Лариса Самсонова, генеральний директор Директорату інк-
люзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки
України 

11:40 –
12:00    

Перерва. Кава-брейк

12:00 –
13:00

Інклюзія в освіті: міжнародний досвід.
Чи відрізняється інклюзія за кордоном і в Україні? Що із закор-
донного досвіду може бути корисним для української освіти
і навпаки?
Люда Радзевічене, професорка факультету соціального благо-
получчя і фізичного виховання Шяуляйського університету,
Литва 
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12:00 –
13:00

Ліна Мілюнієнє, викладач факультету соціального благопо-
луччя і фізичного виховання Шяуляйського університету,
Литва
Вільма Навіцкене, викладач факультету соціального благо-
получчя і фізичного виховання Шяуляйського університету,
Литва
Ремігіюс Бубніс, віце-ректор з навчальної роботи
Шяуляйського університету, Литва
Сігітас Даукілас, професор Університету Вітаутаса Великого,
Литва
Лайл Кауфманн, PhD зі спеціальної педагогіки, Канзаська
публічна школа, США

13:00 –
14:00

Перерва. Обід.

14:00 –
15:30

Інклюзія: кращі соціальні ініціативи та власний досвід.
Яка соціальна активність здатна формувати інклюзивне сере-
довище? Які соціальні ініціативи потрібні в Україні сьогодні?
Як залучити людей до важливих соціальних ініціатив? 
Леся Миськів, доктор юридичних наук, голова ГО «Право на
щастя»
Уляна Пчолкіна, членкиня правління Всеукраїнського об’єд-
нання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації»
Олена Осмоловська, Письменниця, видавчиня, доцент
Київського університету імені  Бориса Грінченка
Олена Олійник, голова громадської організації
«Всеукраїнський інтеграційний рух «ВІР в Україну», керів-
ниця соціального проекту «Книги, що говорять»



С Е К Ц І Ї

Секція 1. Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: міждис-
циплінарний підхід
21.11. 2018 р., 14:00   Аудиторія 205, корпус 3
Керівники: Базиленко Анастасія Костянтинівна, к. психол. н.,

завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки
Cекретар: Жутник Юлія Олександрівна, магістрант 

Секція 2. Психолого-педагогічні основи професійного становлення та
самореалізації молоді в інклюзивному освітньому середовищі
21.11. 2018 р., 14:00                                           Аудиторія 301, корпус 3
Керівники: Сердюк Людмила Захарівна, д. психол. н., професор

Федорченко Ірина Миколаївна, к. філос. н., доцент
Секретар: Волнушкіна Галина Володимирівна, старший викладач

Секція 3. Медична, фізична та спортивна реабілітація людей з інвалідністю
21.11. 2018 р.,   14:00                                         Аудиторія 303, корпус 3
Керівники: Адирхаєв Сослан Георгійович, д.пед.н., доцент 

Кулакова Тетяна Борисівна, к.мед.н., Заслужений
лікар України 

Cекретар:   Колядич Оксана Іванівна, старший викладач 

Секція 4. Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю
21.11. 2018 р., 14:00                                          Аудиторія 406,  корпус 2
Керівники: Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., доцент

Сарана Сергій Володимирович, к.ю.н., доцент  
Cекретар: Вербовецька Аніта Вадимівна, фахівець 

Секція 5. Правові та організаційні засади формування та розвитку інк-
люзивного освітнього середовища
21.11. 2018 р.,   14:00                     Аудиторія  406, корпус 2
Керівники: Фрицький Юрій Олегович, д.ю.н., професор

Луцько Владислав Петрович, старший викладач 
Секретар: Панасюк Анастасія Олександрівна, фахівець 
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Секція 6. Інженерні аспекти продуктів оздоровчого харчування та еко-
логії довкілля
21.11. 2018 р.,  14:00                                         Аудиторія 203, корпус 3
Керівники: Калакура Марія Михайлівна, к.т.н., професор

Ратушенко Антоніна Тарасівна, к.т.н., доцент
Секретар: Плющенко Анна Андріівна, фахівець 

Секція 7. Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання
21.11. 2018 р.,   14:00            Аудиторія  203, корпус 2
Керівники: Забара Станіслав  Сергійович, д.т.н., професор

Одрібець Наталія Василівна, к.фіз-мат.н., доцент
Секретар: Охріменко Ольга Всеволодівна, старший викладач

Секція 8. Наукові напрями дизайну безбар’єрного архітектурного се -
ре довища
21.11. 2018 р.,    12:00                           Аудиторія  38, вул. Хорива, 1-Г
Керівники: Гук Леонід Йосипович, Заслужений працівник культури

України, доцент
Хавхун Галина Миколаївна, к.архіт., доцент 

Секретар:  Безуглова Людмила Василівна, фахівець 



Секція 1
ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ:

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

21.11. 2018 р., 14:00                                           Аудиторія 205, корпус 3
Керівники: Базиленко Анастасія Костянтинівна, к. психол. н.,

завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки
Cекретар: Жутник Юлія Олександрівна, магістрант 
Liuda Radzeviciene, Professor, Department of Social Welfare Studies and
Physical Education of Šiauliai University, Lithuania;
Lina Miliuniene, Lecturer, Department of Social Welfare Studies and Phy -
sical Education of Šiauliai University, Lithuania;
Vilma Navickiene, Lecturer, Department of Social Welfare Studies and Phy -
sical Education of Šiauliai University, Lithuania;
Applied physical activities, self-realization and leisure time of persons with
disabilities

Бабчук Г. І., викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної
культури і спорту Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна». 
Особливості інклюзивної освіти для дітей з об меженою руховою активністю

Базиленко А.К., к.псих.н., завідувач кафедри соціальної роботи та пе -
дагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Соціальна справедливість в інклюзивному суспільств

Бацман О.С., ст.викладач кафедри соціальної роботи Полтавського
інституту економіки і права Університету «Україна»;
Бондаренко П.І., ст. викладач кафедри управління та адміністрування
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Соціальне конструювання «статі» особи з інвалідністю (за результатами
соціологічного дослідження)

Богун В.С., практикуючий психолог-консультант, арт-терапевт,тренер
з розвитку гармонічної особистості (Німеччина);
Бойченко Л. Д., к.і.н., доцент кафедри фізичної реабілітації та фі -
зичного виховання Полтавського інституту економіки і права.
Інклюзивна освіта в країнах Європи: аспекти розвитку
Бородіна О.С., к.п.н., доцент кафедри соціально-реабілітаційних тех но -
логій Житомирського економіко-гуманітарного інституту Уні вер си те -
ту «Україна».
Конкретизація доцільності використання поняття «особи з особливими освіт -
німи потребами» у педагогічній науці
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Бундак О.А., к.і. н., доцент, заступник директора з науково-методичної
роботи Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».
Специфіка організації навчання дітей з порушенням опорно-рухового апа-
рату (ОРА)

Войціх І.В., к.пед.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи
Хмельницького інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Інтегроване освітнє середовище як засіб задоволення особами з інвалід-
ністю своїх потреб отримання освіти

Гевчук Х.І., студентка І курсу спеціальностей «Журналістика» та «Право»
Університету «Україна».
Журналістика, інвалідність і суспільство – реалії та перспективи

Герасименко Л.Б., к.пед.н., доцент кафедри психології, соціальної ро -
боти та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Універ ситету
«Україна».
Особливості сучасних підходів до формування інклюзивного освітнього
середовища

Горлачов О. С., канд. психол. наук, доцент, докторант кафедри сурдо-
педагогіки та сурдопсихології імені М. Д. Ярмаченка факультету спеці-
альної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університе-
ту імені М.П. Драгоманова.
Особливості використання міміко-жестового мовлення в структурі інтег-
рованого навчання дітей з порушеннями слуху

Гречко Дарина, студентка магістратури спеціальності «Соціальна робо-
та» Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Аспекти підтримки батьків, які виховують дитину з комплексними по -
рушеннями у розвитку 

Григораш-Авдєєва О.М., студентка магістратури спеціальності «Со ці -
альна робота» Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Системний підхід у соціальній роботі з сім’ями, які перебувають у склад них
життєвих обставинах через проблему недуги

Губар С. Ю., старший викладач кафедри сурдопедагогіки та сурдопси-
хології імені М.Д. Ярмаченка Національного педагогічного універси-
тету імені М.П. Драгоманова.
Особливості розвитку мовлення учнів з порушенням слуху в інклюзивній
формі навчання



Гуцало О.В., студентка магістратури спеціальності «Соціальна ро бота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універ ситету
«Україна».
Організація соціальної роботи з людьми похилого віку в Україні

Данилюк Л.В., к.філол.н., доцент, доцент кафедри перекладу та іноземних
мов Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Навчання дітей з інвалідністю (досвід Канади) 

Дікова-Фаворська О.М., професор, д. соціол. н., завідувач кафедри управ -
ління професійною освітою Національного авіаційного університету.
Нові виклики інклюзії в Україні

Докучина Т.О., к.пед.н., доцент кафедри корекційної педагогіки та інк-
люзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка.
Інклюзивна компетентність викладачів закладів вищої освіти

Євдокимова В.В., к. соц. наук, доцент кафедри соціальної роботи та
педагогіки інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Переваги інтегрованого освітнього середовища у сучасному світі

Єрмакова І.П., к.пед.н., доцент, директор Миколаївського коледжу
Університету «Україна».
Теоретичні аспекти формування дослідницької компетентності майбут-
нього фахівця в інклюзивному освітньому середовищі ЗВО

Жутник Ю.О., студентка магістратури спеціальності «Соціальна робо-
та» Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Особливості забезпечення успішного переходу молоді з особливими освіт-
німи потребами від навчання до працевлаштування

Завгородній А.В., к.ф.-м.н., доцент кафедри економіки та управління
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
«Університету «Україна»;
Завгородня О.А., заслужений працівник освіти України, начальник від-
ділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації.
Інклюзивний освітній простір через систему загальноосвітньої, позашкільної,
вищої освіти

Закусило О.Ю., старший викладач Луцького інституту розвитку люди-
ни Університету «Україна».
Принципи розвитку інклюзивної освіти
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Іваницька Н.Л., д. філол. н., професор, професор кафедри методики
філологічних дисциплін і стилістики української мови, Вінниць кий
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Формування базових компетентностей щодо роботи в інклюзивному освіт -
ньому середовищі у майбутніх учителів української мови та літератури

Іванова І.Б., к. пед. н, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Оcобливості використання сучасних інформаційних технологій в інклю-
зивній групі спеціальності «Соціальна робота»

Кандюк-Лебідь С.В., викладач кафедри права та суспільно-поведінко-
вих наук Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку люди-
ни «Україна».
Проблеми видруку літератури для осіб з порушенням зору в Україні

Кравчук Л.С., к.п.н., доцент, професор кафедри здоров’я людини
і фізичної реабілітації Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»;
Савчук О.І., старший викладач кафедри здоров’я людини і фізичної
реабілітації Хмельницького інституту соціальних технологій Уні -
верситету «Україна».
Професійна компетентність викладача у процесі педагогічної діяльності

Каркач А.В., старший викладач кафедри соціальної роботи Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Споживання освітніх послуг літніми людьми з інвалідністю у контексті
соціальниї трансформацій 

Клевака Л.П., к.п.н., доцент кафедри соціальної роботи Пол тавсь кого
інституту економіки і права Університету «Україна».
Організація процесу навчання нечуючих студентів

Клочкова Ю.В., викладач кафедри спеціальної педагогіки та спеціаль-
ної психології Хортицької національної академії.
Система інклюзивного навчання в умовах вищих навчальних закладів

Ковтун О.С., к.соціол.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи,
Хмельницького інституту соціальних технологій Універ ситету «Україна»;
Баранова С.С., студентка магістратури спеціальності «Соціальна робота»
Хмельницького інституту соціальних технологій Універ ситету «Україна».
Соціальна інклюзія в контексті дисфункціональності державної політики



Колупаєва А.А., доктор педагогічних наук, професор, заступник ди ректора
з наукових питань Інституту спеціальної педагогіки і психології імені
Миколи Ярмаченка НАПН України, член-кореспондент НАПН України.
Сучасні концепти інклюзивного навчання — орієнтири для педагогів

Комар Ю.М., доктор наук з державного управління, професор, профе-
сор кафедри менеджменту Інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»;
Дубас Р.Г., доктор економічних наук, доцент Університету «Україна».
Створення концептуальної моделі творчого управління процесом форму-
вання повноцінного здоров’я людини 

Кононова М.М., кандидат психологічних наук, доцент, Пол тав ський
національний  педагогічний університету імені В.Г. Короленка.
Психолого-педагогічна готовність майбутніх дефектологів до роботи
в умовах інклюзивної освіти

Корабльова О.О., викладач кафедри психології та соціальної роботи
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету  «Україна».
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в контексті фор-
мування інклюзивного середовища для студентів з особливими освітніми
потребами

Коргун Л.М., к. пед.наук, доцент кафедри сімейної та спеціальної пе -
дагогіки і психології Південноукраїнського національного педагогіч-
ного університету імені К.Д.Ушинського.
Завдання закладів вищої освіти щодо інтегрованого навчання осіб з об -
меженнями життєдіяльності

Кравцова І.В., студентка І курсу спеціальності «Право» Тер но піль -
ського коледжу Університету «Україна».
Роль студентського колективу в соціалізації осіб з особливими освітніми
потребами

Крайник К.В., асистент викладача кафедри перекладу та іноземних мов
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Інклюзивна освіта (досвід Австрії)

Ленів З.П., к.пед.н., доцент кафедри логопедії та логопсихології
факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педаго-
гічного університету імені М. П. Драгоманова.
Реалізація командно-індивідуального підходу в процесі формування інк-
люзивного освітнього простору початкової школи
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Лускало Н.В., студентка 2 курсу магістратури кафедри соціальних тех-
нологій Вінницького інституту Університету «Україна».
Інклюзивна освіта. Освітня робота з дітьми із інвалідністю в Україні

Лучко Ю.І., к.пед.н., доцент кафедри інформаційної справи та еконо-
мічних дисциплін Хмельницького інституту соціальних технологій Уні -
верситету «Україна».
Особливості співпраці інклюзивно-ресурсних центрів та навчальних
закладів інклюзивної орієнтації в Хмельницькій області

Мазуркевич О.П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних
технологій Вінницького інституту Університету «Україна»;
Гавриш О. Ю., студент 1-го курсу магістратури, групи ІБС-11м-18.
Соціальна адаптація осіб з інвалідністю через інклюзивну освіту

Мазуркевич О.П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних
технологій Вінницького інституту Університету «Україна»;
Дорош В.Р., студент І курсу, група ІБС 11м-18 спеціальності «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького інституту Універ -
ситету «Україна».
Проблеми соціальної адаптації осіб з інвалідністю та учасників АТО в умо-
вах інклюзивного освітнього середовища

Мазуркевич О.П., кандидат культурології,доцент кафедри соціальних
технологій Вінницького інституту Університету «Україна»;
Лисиця Н.С., І курс, група ІБС 11м-18 спеціальності «Інформаційна, біб-
ліотечна та архівна справа» Вінницького інституту Університету «Україна».
Інклюзія в Україні та її головні принципи втілення в систему освіти 

Маніло Ю.В., к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент кафедри фізичної тера-
пії, ерготерапії та фізичного виховання Хмельницького інституту соці-
альних технологій Університету «Україна».
«Індекс інклюзії» інклюзивна освіта для дітей з інвалідністю

Мартинюк Т.А., к.п.н., доцент, доцент кафедри соціальної роботи та
педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки.
Соціальна інтеграція молоді з інвалідністю як невід’ємна складова соці-
альної політики   

Михальська А.В., студентка 3 курсу кафедри соціально-реабілітацій-
них технологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна».
Проблеми соціальної реабілітації осіб з інвалідністю



Мірошніченко Т.О., студентка 31 групи, факультету  психолого-педаго-
гічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного уні-
верситету.
Сутність і завдання оцінювання осіб з особливими освітніми потребами

Монтрін І.І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту туризму, докумен-
тних та міжкультурних комунікацій Університету  «Україна».
Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм в Україні

Мороз І.І., політ.н., доцент кафедри права Хмельницького інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Викладання «політології» в інклюзивному освітньому середовищі

Мужичук Н.Р., студентка IV курсу спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».
Особливості організації навчального процесу для людей з інвалідністю
(в інвалідному візку)

Мулярчук Г.О., cт. викладач кафедри менеджменту та туризму Жи то -
мирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна».
Функціональні обмеження здоров’я – не обмеження для вивчення інозем-
них мов

Наконечна Л.М., аспірантка Інституту спеціальної педагогіки та пси-
хології імені М.Ярмаченка  НАПН України.
Системні чинники інклюзивного навчання в країнах Північної Америки та
Україні

Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»;
Катков А. Д., студент 4 курсу, спеціальності «Маркетинг» Університету
«Україна».
Проблема формування у суспільстві позитивного ставлення до дітей з ін -
валідністю

Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»;
Комлик Д.Р., студент 4 курсу,спеціальності «Фінанси і кредит» Уні -
верситету «Україна».
Соціальна адаптація дітей з інвалідністю
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Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»;
Мусієнко О.В., студент 4 курсу,спеціальності «Фінанси і кредит»
Університету «Україна».
Проблеми інклюзивної освіти

Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»;
Пещанська К.А., 4 курс,група ЗМК41/15, спеціальність «Маркетинг»
Університету «Україна».
Соціальна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями здоров’я

Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»;
Яріна О.І., студент 4 курсу,спеціальності «Фінанси і кредит» Універ си -
тету «Україна».
Інклюзивна освіта в Україні: як будуть вчитися особливі діти

Ничипоренко І.В., студент групи ЗФН41/15 спеціальності «Фінанси і кре-
дит» Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна».
Проблемні аспекти соціальної інклюзії в здобутті освіти людьми з інва -
лідністю

Неясов В.В., студент спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».
Організація комплексного супроводу студентів з інвалідністю у процесі на -
вчання в луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна»

Оношко Т.В., студентка 31 групи факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
Реалізація інклюзії в освітньому просторі України на сучасному етапі

Островська Н.О., к. пед. н., доцент кафедри психології та соціальної
роботи Хмельницького інституту соціальних технологій Університету
«Україна».
Соціально-педагогічна діяльність територіальної громади з дітьми та мо -
лоддю з інвалідністю

Присяжнюк О.М., к.філол.н., доцент, доцент кафедри українознав-
ства, Київський національний університет будівництва і архітектури.
Інклюзивне навчання студентів-філологів в університетах України



Присяжнюк О.М., к.філол.н., доцент, доцент кафедри української і іно -
земної філології та перекладу, Інститут філології та масових комуніка-
цій Університету «Україна».
Мовно-освітня інклюзія людей зрілого віку в університетах Європей ського
союзу

Петренко Т.В., ст. викладач кафедри автомобільного транспорту Ін же -
нерно- технологічного інституту Університету «Україна».
Становлення комунікативних зв’язків з учнями в інклюзивному освітньо-
му просторі

Плотнікова Л.О., студентка 31 групи факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
Сутнicть i зaвдaння oцiнювaння нaвчaльних дocягнeнь учнiв з ocoбливими
ocвiтнiми пoтpeбaми

Попова О.К., студентка 31 групи Факультет психолого-педагогічної
освіти та мистецтв Бердянський державний педагогічний університет.
Інклюзивна освіта як модель соціального устрою

Потапенко А.С., студентка 31 групи факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання

Ратушенко А.Т., к.т.н., доц., доцент кафедри технології харчування  Уні -
верситету «Україна»;
Жидко Н.О., магістранта 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Формування управлінської культури студентів – майбутніх педагогів

Рябокінь Н.О., к.філол.н., доцент, доцент кафедри перекладу та іноземних
мов Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Інклюзивна освіта (досвід Німеччини)

Садова А.П., директор загальноосвітнього навчального закладу ІІ–ІІІ сту -
пенів «Вечірня (змінна) спеціальна школа №27» міста Києва
Особливості професійної компетентності педагогів вечірнього загально-
освітнього закладу  для осіб з особливими освітніми потребами

Савицька А.Ю., асистент кафедри соціально-реабілітаційних техноло-
гій Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна».
Особи з інвалідністю як група соціально виключеної молоді
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Сивопляс О.В., доцент кафедри спеціальної освіти, здоров’я та соціаль-
ного забезпечення Миколаївського міжрегіонального інституту роз-
витку людини Університету «Україна».
Інклюзивна освіта. Наукові засади, проблеми і перспективи впроваджен-
ня в ВНЗ

Симон О.В., студент магістратури спеціальності «Соціальна робота» Жи -
томирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна».
Інклюзивна дистанційна освіта для людей з інвалідністю

Синиця П.В., студентка І курсу спеціальності «Право» Тернопільського
коледжу Університету «Україна».
Рівний доступ до освіти та адаптація молоді з особливими освітніми по -
требами

Старєва А.М., к.пед.н., доцент, директор Миколаївський міжрегіо-
нальний інститут розвитку людини Університету «Україна».
Формування професійної компетентності науково-педагогічних працівни-
ків до роботи в інклюзивному освітньому середовищі

Cтонога Ю.А., студентка магістратури Інституту соціальних технологій
Університету «Україна».
Можливості соціальної роботи у вирішенні соціально-психологічних про-
блем людей похилого віку

Струць В.П., студент II курсу магістратури Чернігівського національ-
ного технологічного університету;
Захаріна М.І., ст..викладач Чернігівського національного технологіч-
ного університету.
Соціальна робота з дітьми з інвалідністю

Сухорукова А.І., студентка ІІ курсу спеціальності «Дизайн» Тер но -
пільського коледжу Університету «Україна».
Переваги та проблеми інклюзивної освіти

Лещук А.І., студентка 3 курсу факультету психолого-педагогічної осві-
ти та мистецтв, Бердянський Державний Педагогічний Університет.
Інклюзивна освіта в початковій школі

Ломовська О.В., cтудентка 31 групи, факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
Курикулум навчального та корекційно розвивального процесів. Модифі ка -
ція й адаптація курикулуму



Тимкова В.А., к. філол. н., доцент, завідувач кафедри української та
іноземних мов, Вінницький національний аграрний університет
Розвиток наукового фахового мовлення  умовах інклюзивного освітнього
середовища

Товста С.П., адвокат, ст. викладач кафедри правознавства Пол тав -
ського інституту економіки і права Університету «Україна».
Соціалізація особистості в сучасних умовах

Товт І.С., к. і. н., доцент, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної
та архівної справи Білоцерківського інституту економіки та управлін-
ня Університету «Україна»;
Чаюн Ю.С., студентка магістратури Білоцерківского інституту еконо-
міки та управління Університету «Україна».
Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Тодорюк Ф.Я., студентка 31 групи факультету психолого-пелогогічної
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
Поняття про інклюзивну освіту: її мета, завдання та принципи  

Удич З.І., к.пед.н., керівник інклюзивно-ресурсного центру ТНПУ
ім. В. Гнатюка; доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тер но -
пільського національного педагогічного університету ім. Володимира
Гнатюка.
Функціональні можливості інклюзивно-ресурсного центру у структурі
вищої педагогічної освіти

Хаджар Р., гр. МО-21/17,студентка Інституту економіки та менедж -
менту Університету «Україна»;
Борейко В.С., гр. КД-31/16 студентка Інституту економіки та менед-
жменту Університету «Україна»;
Фурман С.С., ст.викладач, кафедри фінансів та обліку Інституту еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна».
Урядова допомога людям з інвалідністю в ісламських країнах

Хомич І.В., студентка II курсу магістратури  Чернігівського національ-
ного технологічного університету;
Захаріна М.І., ст. викладач, Чернігівський національний технологіч-
ний університет.
Соціально-психологічний супровід  сімей, що  виховують  дитину  з інвалід -
ністю
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Чайковський М.Є., д. пед. н., професор, директор Хмельницького інс -
титуту соціальних технологій Університету «Україна».
Складові соціально-педагогічної роботи в умовах інклюзивного освітнього
простору закладу вищої освіти

Чеботарьова А.М., кандидат філол.н.,доцент, доцент кафедри перекладу
та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права Уні вер -
ситету «Україна».
Вплив сучасних технологій на навчання студентів з інвалідністю в США

Чернишова К.О., студентка 31 групи факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
Інклюзивні школи – ефективні школи

Шкляр І.Д., гр. КД-31/16, Інститут економіки та менеджменту Уні вер -
ситету «Україна»;
Фурман С.С., ст.викладач, кафедра фінансів та обліку, Інститут еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна».
Закордонний досвід надання стипендій студентам особам з інвалідністю

Шахова В.В., асистент кафедри перекладу та іноземних мов Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Інклюзивне навчання в університетах та коледжах Канади

Юрчук Л.В., к.і.н., доцент кафедри психології, соціальної роботи та гу -
манітарних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна».
Особливості фандрайзингової діяльності в соціальній сфері України: у кон -
тексті сучасних форматів

Якименко Я.В., ст. викл., кафедри перекладу та іноземних мов Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Інклюзивна освіта (досвід Іспанії)

Ягодзінський С.М., студент магістратури Інституту соціальних техно-
логій Університету «Україна».
Реалізація соціального капіталу як технологія роботи з людьми похилого
віку з  інвалідністю

Ячменьова О.В., студентка 31 групи факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
Батьки та інклюзія



Секція 2
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

21.11. 2018 р., 14:00                                                 Аудиторія 301, корпус 3
Керівники: Сердюк Людмила Захарівна, д.психол.н., професор

Федорченко Ірина Миколаївна, к.філос.н., доцент
Секретар: Волнушкіна Галина Володимирівна, старший викладач

Дика Л.Л., к.філол.н., доцент, доцент кафедри інформаційної справи
та економічних дисциплін Хмельницького інституту соціальних техно-
логій Університету «Україна»;
Голярдик Н.А., к.психол.н., ст. викладач кафедри психології та мораль-
но-психологічного забезпечення Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б.Хмельницького.
Психолого-педагогічні аспекти формування інклюзивного освітнього
середовища

Добровіцька О.О., старший викладач кафедри інформаційної справи та
економічних дисциплін Хмельницького інституту соціальних техноло-
гій Університету «Україна».
Створення толерантного освітнього простору в інклюзивному середовищі
як ефективний вплив на формування майбутнього фахівця

Довгалюк Д.М., студентка групи ЗОО-15-1 спеціальності «Облік і аудит»
Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна».
Проблема психологічної реабілітації дітей-переселенців із зони АТО

Дубчак Г.М., доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри
психології Університету «Україна».
Аналіз стратегій копінг-поведінки сучасних студентів

Дяченко О.А., студентка 3 курсу, спеціальність «Психологія», Ки їв -
ський національний економічний університет імені Вадима гетьмана;
Лавриненко Д.Г., старший викладач кафедри педагогіки та психології, Ки -
ївський національний економічний університет імені Вадима гетьмана. 
Особливості управлінських конфліктів в умовах організації

Дяченко Г.Д., студентка 4 курсу,спеціальності «облік і аудит» Інституту
економіки та менеджменту Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна».
Проблема психологічної реабілітації учасників АТО
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Желудков Я.А., студент ІІІ курсу спеціальності «Психологія», Дніп -
ровська філія Університету «Україна».
Значення самореалізації в суспільстві людей в умовах інклюзії

Зарубінська І.Б., д.пед.н., професор, проректор Державного універси-
тету інфраструктури та технологій.
Формування соціальної компетентності студентів з інвалідністю як соці-
ально-педагогічна проблема

Заіка В.М., к. псих. н., ст. викладач кафедри соціальної роботи Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Психологічні особливості хворих на виразкову хворобу шлунка і дванад-
цятипалої кишки

Іванюк І.Я., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та соці-
ального забезпечення; Луцький інститут розвитку людини Універси -
тету «Україна»;
Кушпетюк О.І., к.іст.н., доцент, доцент кафедри інформаційної діяльнос-
ті та туризму, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна».
Психолого-педагогічні умови професійного становлення осіб з інвалідністю

Кондратюк С.М., к.психол.н., доцент, завідувач кафедри психології та
соціальної роботи, Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна».
Подолання психотравмуючих ситуацій студентами з інвалідністю 

Константінова С.В., викладач кафедри інформаційної справи та еконо-
мічних дисциплін, Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна».
Навчання іноземних мов в аспекті компетентісного підходу в умовах інк-
люзивного освітнього простору

Кравченко О.О., д.пед.н., доцент, декан факультету соціальної та пси-
хологічної освіти Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини;
Войтовська А.І., аспірантка Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини;
Чупіна К.О., магістрантка Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини.
Можливості інклюзивного туризму щодо соціально-психологічної реабілі-
тації студентської молоді



Круглик О.П., к.пед.н., доцент, Національний педагогічний універси-
тет імені М.П.Драгоманова.
Особливості розвитку міжособистісних стосунків учнів з порушеннями
слуху в інклюзивному середовищі

Кузава І.Б., д.пед.н., професор, завідувач кафедри філології та методи-
ки початкової освіти Східноєвропейського національного університе-
ту імені Лесі Українки.
Інклюзивна освіта як шлях гуманізації суспільства

Кучеренко Я.О., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Пси -
хологія»  Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Психореабілітаційна робота з батьками, які виховують дітей з інвалідністю

Лаухіна Т.О., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Пси хо -
логія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Особливості адаптації сучасних дітей до навчання у школі

Левицька Л.В., к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології та соці-
альної роботи, Хмельницький інститут соціальних технологій Універ -
ситету «Україна».
Педагогічний супровід навчання студентів з інвалідністю

Лещенко Д.Р., студентка 3 курсу факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв, Бердянський державний педагогічний університет. 
Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти

Лисенкова І.П., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри
спеціальної освіти, здоров’я та соціального забезпечення, Микола їв ський
міжрегіональний інститут розвитку людини Університету«Україна».
Детермінанти емоційного розвитку дітей  з когнітивними порушеннями

Ляшенко В.В., доцент кафедри підприємництва, управління та адмі-
ністрування, Миколаївський міжрегіональний інститут Університету
«Україна». 
Інклюзивна освіта осіб з інвалідністю та система дисциплін напряму без-
пеки життєдіяльності людини

Мiшурова Л.А., студентка магістратури, групи ЗПЛ-51/17Мдв спеціальнос-
ті «психологія» інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Психологiчнi особливостi мотивацiї професiйної дiяльностi персоналу
організації
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Монахова Н.В., студентка магістратури, спеціальності «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Ґендерна специфіка ціннісних орієнтацій студентів технічного вищого
навчального закладу

Орлова Г.В., студентка 2-го курсу магістратури спеціальності «Пси -
хологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Адаптація учнів перших класів Нової української школи методами арт-
терапії

Охонько О.Е., студентка 2 курсу магістратури  заочної форми навчан-
ня спеціальності 053-психологія, групи ЗПЛ- 51/17 мДВ, Інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Психологічні чинники формування самосприйняття особистості

Павленко І.С., магістр кафедри психології, Інститут соціальних техно-
логій Університету «Україна».
Схильність до ризику як фактор обрання стратегій поведінки особистості

Петінов Я.М., студент магістратури спеціальності «Психологія», КЗВО
«Вінницька академія неперервної освіти», психолог ТОВ «Чотири лапи
Україна»
Психофізіологічний добробут учасників людино-тваринної взаємодії у на -
вчанні з твариною 

Польовик О.В., к. пед. н., доцент кафедри психології та соціальної ро боти
Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Соціальна адаптація студентів з особливими освітніми потребами до на -
вчально-виховного процесу закладу вищої освіти

Примак Т.Л., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Пси -
хологія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Корекція  емоційної сфери особистості методом саногенного мислення
Ю.М.Орлова

Проскуренко Д. П., студентка 3 курсу, спеціальність «Психологія», Ки -
ївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
Лавриненко Д. Г., старший викладач кафедри педагогіки та психології,
Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана.
Позитум-підхід у роботі з персоналом організації



Сердюк Л.З., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри
психології, Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Завірюха В.В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
психології, Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Фактори психологічного благополуччя студентів

Сендецька Я.П., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Пси -
хологія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Вплив самооцінки особистості на рівень її комунікативних умінь

Сидоренко О., студентка магістратури спеціальності «Психологія», Інс -
титут соціальних технологій Університету «Україна».
Особливості когнітивної сфери особистості у представників різних професій

Стельмах Д.М., студентка магістратури спеціальності «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Новітні експериментальні дослідження психофізичного виховання дітей
які відповідають сучасним тенденціям суспільства

Тетляшова М.М., студентка магістратури спеціальності «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Психологічний вплив телевізійної реклами на дітей молодшого шкільного
та підліткового віку

Тітаренко С.А., к.пед.н., доцент кафедри дошкільної педагогіки і психоло-
гії Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Дов женка.
Забезпечення психологічного супроводу інклюзивної освіти в закладі до -
шкільної освіти

Ткаченко В.І., студент магістратури спеціальності «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Харизма як психологічна особливість лідера

Філіп’єва В.І., викладач суспільних дисциплін державного професійно-
технічного навчального закладу Межівського професійно-технічного
училища.
Психологічні особливості гуманних взаємин між викладачем та учнем ПТУ
в інклюзивному освітньому просторі

Хоміцький М. Є., к.мед.н., доцент каф. психіатрії, психотерапії, загаль-
ної та медичної психології, наркології та сексології, Запорізький дер-
жавний медичний університет.
Показники стійкого зниження/втрати працездатності при ендогенних
психозах з періодичним перебігом
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Хоміцький М.Є., к. мед.н., доцент каф. психіатрії, психотерапії, загаль-
ної та медичної психології, наркології та сексології, Запорізький дер-
жавний медичний університет.
Показники працевлаштованності та рівня освіти у пацієнтів з періодични-
ми ендогенними психозами

Хомчук О.П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри права та
суспільно-поведінкових наук, Білоцерківський інститут економіки та
управління Університету «Україна».
Умови формування соціально-психологічної адаптації студентів з інвалідністю

Чорноус Н.С., студент магістратури спеціальності «Психологія»,
Вінницький інститут Університету «Україна».
Формування лідерських якостей студентів з інвалідністю в умовах інклю-
зивного навчання.

Шамич О.М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фі зич -
ної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна».
Психологічні особливості самоорганізації особистості в параолімпійсько-
му спорті

Швацька О.Є., студентка магістратури спеціальності «Психологія»,
Інс титут соціальних технологій Університету «Україна».
Психологічні чинники подолання Інтернет залежності у підлітків

Шевченко О.А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціаль-
ної освіти, здоров’я та соціального забезпечення, Миколаївський між-
регіональний інститут розвитку людини Університету «Україна».
Психологічна готовність педагога до інклюзивної  освіти: сутність і структура



Секція 3
МЕДИЧНА, ФІЗИЧНА ТА СПОРТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

21.11. 2018 р.,   14:00                                               Аудиторія 303, корпус 3
Керівники: Адирхаєв Сослан Георгійович, д.пед.н., доцент 

Кулакова Тетяна Борисівна, к.мед.н., Заслужений
лікар України  

Cекретар:   Колядич Оксана Іванівна, старший викладач

Адирхаєв С.Г., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту
соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєва Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету
«Україна»;
Житовоз М.П., аспірант кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Університету «Україна».
Фізичне виховання в контексті інклюзивної освіти студентської молоді

Базалінська Л. В., магістрант спеціальності «Фізична терапія та ерготе-
рапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Шамич  О. М., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізич-
ного виховання кандидат педагогічних наук, доцент.
Фізична реабілітація при надлишковій вазі

Бойко Г.М., д.пед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабіліта-
ції та фізичного виховання, Полтавський інститут економіки і права
Університету «Україна»;
Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент, доцент кафедри фізичного виховання,
спорту та здоров’я людини, Полтавський національний технічний уні-
верситет імені Юрія Кондратюка.
Фізична рекреація як фактор відновлення та збереження психофізичного
здоров’я осіб з інвалідністю

Бут М.О., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєва Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафед-
ри фізичної терапії, ерготерапії та   фізичного виховання Університету
«Україна».
Фізична терапія  при порушеннях  опорно-рухового апарату у дітей молод-
шого шкільного віку
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Ватоліна Л. А., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєв С.Г., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Корекційний фізіотерапевтичний супровід школярів з ДЦП в умовах нової
української школи.

Вітек Т.Л., студентка 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних тех-
нологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універси те -
ту «Україна».
Вплив засобів фізичної реабілітації на фізичний розвиток дітей з пору-
шеннями зору

Вигівська М.В., студентка магістратури кафедри здоров’я людини і фі -
зичного виховання, Інститут соціальних технологій Університету «Ук -
раїна».
Лікувальна гімнастика при артритах та артрозах

Волошин Є.А., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєв С.Г., д.п.н. старший викладач кафедри фізичної терапії, ерго-
терапіїї та фізичного виховання, Інститут соціальних технологій
Університету «Україна».
Система кінезотерапії як сучасний метод фізичної терапії при захворю-
ваннях опорно-рухового апарату

Гета А.В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізично-
го виховання, Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна».
Проблеми організації фізичного виховання та фізичної реабілітації сту-
дентів вищої школи

Горкуша М.В., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєв С.Г., д.п.н. старший викладач кафедри фізичної терапії, ерго-
терапіїї та фізичного виховання, Інститут соціальних технологій
Університету «Україна».
Фізична терапія людини при захворюваннях дихальної системи

Гусаревич О.В., кан. наук з фізичного виховання і спорту, доцент ка -
фед ри соціально-реабілітаційних технологій Житомирський економі-
ко-гуманітарний інститут Університету«Україна».
Ідеомоторне тренування в плаванні як інноваційна форма заняття 



Деменкова Л.О., студентка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання, Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»; 
Колядич О.І., старший викладач, Інститут соціальних технологій
Університету «Україна».
Оздоровчий вплив бігу на організм людини

Дзензелюк Д.О., старший викладач кафедри соціально-реабілітаційних
технологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
си тету «Україна»;
Пантус О.О., старший викладач кафедри фізичного виховання ЖНАЕУ.
Взаємозв’язок індексів та фізичної підготовленості студентської молоді

Довгань Н.Ю., професор кафедри спеціальної освіти, здоров’я та соці-
ального забезпечення, доктор педагогічних наук, доцент, Мико лаївсь кий
міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна».
Інноваційні технології зміцнення здоров’я студентів з особливими освітні-
ми потребами у процесі  фізичного виховання

Зеленська А.М., студентка спеціальності «Правознавство», Інститут
права та суспільних відносин Університету «Україна».
Проблеми соціальної реабілітації людей з інвалідністю

Караванська А.Ю., викладач циклової комісії загальноосвітніх, гумані-
тарних та соціальних дисциплін Вінницького коледжу Університету
«Україна»
Медична, фізична та спортивна реабілітація людей з інвалідністю

Каравелкова С.Г., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університет «Україна»;
Шамич О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна».
Основні засади корекції постави на уроках фізичної культури в основній
медичній групі

Кирилюк В.В., асистент кафедри фізичної реабілітації та соціального
забезпечення Луцького інституту розвитку Університету «Україна»;
Андрійчук Ю.М., доцент кафедри фізичної реабілітації та соціального
забезпечення Луцького інституту розвитку Університету «Україна».
Фізичний розвиток і загартування дітей з порушеннями слуху
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Ковальчук А.А., студент 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних
технологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
си тету «Україна».
Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи у дітей

Колядич О.І., кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання, Інститут соціальних технологій «Університет «Україна».
Формування культури здорового способу життя

Коробієвський П.І., магістрант спеціальності «Фізична терапія»,  ка фед ра
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціаль-
них технологій «Університет «Україна».
Адирхаєв  С.Г., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Фізична реабілітація при форамінальних кілах поперекового відділу хреб-
та людини

Косяченко О. С., аспірант, спеціальність «Фізична культура і спорт»,
Інститут соціальних технологій «Університет «Україна»; 
Адирхаєв  С.Г., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту
со ціальних технологій Університету «Україна».
Сучасні уявлення про дитячий церебральний параліч

Кравчук Л.С., к.п.н., доцент, професор кафедри здоров’я людини і фі -
зичної реабілітації, Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна».
Дослідження добового профілю показників систолічного артеріального
тиску та оцінка якості життя студентів з обмеженнями життєдіяльності
з артеріальною гіпертензією 

Кравченко А.П., кандидат юридичних наук,доцент кафедри правознав-
ства Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Філософський аспект проблеми здоров’я як абсолютної життєвої цінності

Крупа В.В., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерго-
терапії, фізичної Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна».
Особливості застосування методів фізичної терапії, ерготерапії при за -
хво рюванні на дитячий церебральний параліч



Кулакова Т.Б., к.мед.н., лікар-методист, Міський медичний центр про-
блем слуху та мовлення «СУВАГ», м.Київ;
Кошкіна Н.Г., сурдопедагог-реабілітатор, Міський медичний центр
про блем слуху та мовлення «СУВАГ», м.Київ.
Слух з кохлеарним імплантом — найсучасніша можливість чути для глухої
людини

Кулик Л.П., к.тех.н., доцент кафедри менеджменту та туризму Жи -
томирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна».
Метод адаптивного фізичного розвитку і навчання осіб з порушенням зору

Куценко  А.В., магістрант спеціальності «фізична реабілітація»  кафед-
ри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соці-
альних технологій «Університет «Україна»;
Адирхаєва Л.В., завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут
соціальних технологій «Університет «Україна».
Фізична реабілітація  при захворюваннях шийного відділу хребта

Летовальцев В.В., студент магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія», Інститут соціальних технологій «Університет «Україна»;
Адирхаєв  С.Г., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Ерготерапевтичний та фізіотерапевтичний супровід дітей з особливими
освітніми потребами за допомогою хмарних технологій

Малоголовка О.А., к.мед.н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних
технологій університету «Україна»;
Пуча В.І., заслужений тренер України, професор кафедри фізичної
терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інсти-
туту соціальних технологій університету «Україна».
Адаптивний вітрильний туризм в комплексі формування професійної ком-
петентності осіб з особливими освітніми потребами

Мартинова В.В., Магістрант спеціальності «фізична реабілітація»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інс ти -
тут соціальних технологій «Університет «Україна»;
Адирхаєва Л.В., завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фі -
зичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут соці-
альних технологій Університету «Україна».
Лікувальна фізична культура при захворюваннях серцево-судинної системи
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Матвійчук В.М., старший викладач кафедри здоров’я людини і фізич-
ної реабілітації, Хмельницький інститут соціальних технологій Уні -
верситету «Україна».
Особливості здоров’язберігаючої поведінки в осіб з інвалідністю  

Мацегоріна Н.В., асистент кафедри здоров’я людини та фізичного ви -
ховання, Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Масаж при млявих та спастичних паралічах

Мельник О.О., кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання, Інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Застосування плавання у фізичній терапії

Мехед С. П., магістрант спеціальності «Фізична реабілітація», Інститут
соціальних технологій Університету «Україна».
Адирхаєв С.Г., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Фізична реабілітація при переломах проксимального відділу плечової кістки

Мирян А.М., доцент кафедри спеціальної освіти, здоров’я та соціаль-
ного забезпечення Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку
людини Університету «Україна.
Соціальна та медична реабілітація дітей у центрі дитячої ортопедії та реа-
білітації  в м. Миколаїв

Мовчан В.О., к.б.н., декан факультету біомедичних технологій Уні -
верситету «Україна»;
Гарник Ю.А., координатор програми «Вирощуємо можливості»,
ГО «БАТЬКІВСЬКА СПІЛЬНОТА»
Системний підхід до створення інклюзивного  лікувально-відновлюваль-
ного середовища

Молотков О.Ю., студент магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія», Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Любенко В.О., к.м.н., доцент, старший викладач кафедри фізичної
терапії ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних техно-
логій Університету «Україна».
Санаторний етап відновного лікування хворих із легкою формою цукрового
діабету

Мудренко Т.О., кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання, інститут соціальних технологій, Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна».
Особливості фізичної реабілітації хворих на остеохондроз



Осадчий О. Ю., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Шамич О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна».
Фізична терапія дітей молодшого шкільного віку зі сколіотичною поставою

Осташевська Н. В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєва Л. В., к.пед. н, доцент, завідувач кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання.
Фізична терапія дітей з наслідками дцп (середній ступінь захворювання)

Олійник В.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Любенко В.О., к.м.н., доцент, старший викладач кафедри фізичної
терапії ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних техно-
логій Університету «Україна».
Застосування лікувальної фізичної культури і електролікування при пору-
шення постави у дітей середнього шкільного віку

Петренко Е.О., IV курс, група ПЗ-43, спеціальність «Правознавство»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Тропіна А.О., старший викладач,  Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Соціокультурна реабілітація людей з інвалідністю засобами музею

Пономаренко М.В., Асистент кафедри медицини та реабілітації Він -
ницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»;
Корчинський В.С., д.м.н. професор, завідувач кафедри медицини та ре -
абілітації, Вінницький соціально-економічний інститут Університету
«Україна».
Аналіз інвалідизації населення України

Печерських В.В., лікар, мануальний терапевт, травматолог-ортопед оздо -
ровчого центру «Планета здоров`я», аспірант Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки.
Ерготерапія як метод реалізації психолого-педагогічного супроводу осіб із
патологіями хребта

Рохас М.М., викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізич-
ного виховання Університету «Україна».
Новий погляд на етіологію, патогенез та лікування набутого сколіозу у ді -
тей та підлітків
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Супронюк М.В., магістрант  спеціальності  «фізична терапія, ерготера-
пія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Шамич  О.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна».
Поліпшення якості життя пацієнтів із розсіяним склерозом засобами ліку-
вальної гімнастики

Слинько П.В., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»;
Любенко В.О., к.м.н., доцент, старший викладач кафедри фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна».
Профілактика захворювань опорно-рухового апарату у дітей

Слободенюк Г.І., студент 4 курсу, спеціальності «облік і аудит»
Університету «Україна»
Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна».
Комплекс реабілітаційних заходів в Україні

Смолкін С.М., студент 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних тех-
нологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універси те -
ту «Україна».
Технічні особливості раціональної техніки масажу

Стужук А.О., студент магістратури спеціальності «Фізична реабіліта-
ція», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»;
Шамич  О.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна».
Особливості фізичної терапії після будь яких травм різного ступеня важ-
кості у волейболі

Снопков Л.М., магістрант  спеціальності  «фізична терапія, ерготера-
пія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Любенко В. О., к.мед.н, доцент кафедри здоров’я людини та фізичного
виховання
Особливості фізичної реабілітації при аліментарному ожирінні



Табурчак Д.С., студент 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних тех-
нологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університе -
ту «Україна».
Технічні засоби фізичної реабілітації для осіб з інвалідністю

Трофименко Н.Є., дитячий та сімейний психолог, арт-терапевт, стар-
ший викладач кафедри права та соціально-поведінкових наук, Біло цер -
ківського інституту економіки та управління Університету «Україна».
Використання арт-терапевтичних засобів в роботі зі студентами та молод-
дю з інвалідністю

Хабло П.І., магістрант  спеціальності  «фізична терапія, ерготерапія»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєв С.Г., д.пед.н, доцент директор Інституту соціальних техноло-
гій Університету «Україна».
Фізична терапія при плоскостопісті людини

Хижняк В.Ю., студент 4 курсу, спеціальності «Менеджмент»
Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна».
Державна цільова підтримка учасникам АТО

Холодова О.С., викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фі -
зичного виховання, заступник директора Інституту соціальних техно-
логій.
Вплив  дихальних  вправ на стан здоров’я студентів

Черненко І.Б., студентка 4 курсу,спеціальності «Менеджмент» Універ -
ситету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна».
Вплив Чорнобильської катастрофи на суспільство

Цал-Цалко Р.С., студентка магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»;
Адирхаєва Л.В., завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фі -
зичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут соці-
альних технологій Університету «Україна».
Фізична терапія остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта,
усклад неного задніми протрузіями міжхребцевих дисків  у жінок
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Шоботенко Я.І., студентка магістратури спеціальності «Фізична реабі-
літація», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»;
Адирхаєв С.Г., доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
Корекція координаторних функцій верхньої кінцівки у дітей з дитячим
церебральним паралічем за допомогою комп’ютерних технологій

Яценко М.В., спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» кафедри
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціаль-
них технологій Університету «Україна»; 
Любенко В.О., к. мед. н., доцент, Інститут соціальних технологій Уні -
верситету «Україна».
Фізична реабілітація людей з інвалідністю за участі комп’ютерних технологій



Секція 4
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

21.11. 2018 р., 14:00                                                Аудиторія 406,  корпус 2
Керівники: Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., доцент

Сарана Сергій Володимирович, к.ю.н., доцент  
Cекретар: Вербовецька Аніта Вадимівна, фахівець

Бистрий Д.В., ІІ курс, група ПЗ-17 -1м, Інституту права та суспільних
відносин Університету «Україна».
Працевлаштування осіб з інвалідністю — ветеранів ООС

Васянович В.В., студент 4 курсу кафедри соціально-реабілітаційних
технологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
си тету «Україна».
Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю

Волков О.В., студент ІІ курсу, групи ПЗ-17-1м Інституту права та сус-
пільних відносин Університету«Україна»;
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності.
Працевлаштування осіб з інвалідністю: проблеми на ринку праці

Данова К.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри охорони праці та безпеки
життєдіяльності Харківського національного університету міського гос -
подарстваімені О.М. Бекетова;
Малишева В.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри охорони праці та безпе-
ки життєдіяльності Харківського національного університету міського
господарства
імені О.М. Бекетова.
Поблема працевлаштування осіб із інвалідністю у контексті забезпечення
безпеки на робочих місцях

Дзюбенко В.В., студентка 4 курсу,спеціальності «Облік і аудит» Уні -
верситету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н.,директор Інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна».
Світовий досвід працевлаштування людей з інвалідністю

Закусилов Р.В., студент 4 курсу, спеціальності «Облік і аудит» Уні -
верситету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету«Україна».
Існуючі перепони на шляху працевлаштування людей з інвалідністю
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Іваненко В.В., студент ІІ курсу, групи ПЗ-17-1м Інституту права та сус-
пільних відносин Університету «Україна»;
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності.
Актуальні  проблеми зайнятості осіб з інвалідністю

Козлова Ю.О., студентка 4 курсу, спеціальності «Облік і аудит» Уні вер -
ситету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна».
Основні напрямки щодо працевлаштування людей з інвалідністю

Колеснік Л.І., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського, ад мі -
ністративного права та правоохоронної діяльності Університету «Україна».
Ефективність грошового обігу у фонді соціального захисту осіб з інвалід-
ністю у контексті працевлаштування осіб з інвалідністю

Козуб Л.В.,  к.іст.н., Голова правління громадської організації  «Центр
соціальної допомоги «Дорогою добра».
Оволодіння спеціальністю та професійна діяльність осіб з ментальною
інвалідністю та РАС: шлях до практичної реалізації.

Козуб І.Г., к.ю.н., доцент, доцент кафедри приватного права Чер ні -
вець кого національного університету ім. Юрія Федьковича.
Особливості працевлаштування осіб з інваліднісю

Кудренко О.В., студентка 4 курсу,спеціальності «Облік і аудит»
Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н.,директор Інституту економіки та менеджменту
Університету«Україна».
Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю

Кузьмич А.А., магістр ІІ року навчання  Чернігівського національного тех -
нологічного університету;
Сила Т.І., кандидат психологічних наук, доцент Чернігівського націо-
нального технологічного університету.
Специфіка проблем працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні

Лемякіна А.О., студентка IV курс, спеціальності «Правознавство», Інс -
ти тут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Проблеми працевлаштування людей з інвалідністю та етапи їх вирішення

Макаров В.О., студент 3 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна».
Проблематика працевлаштування людей з інвалідністю



Малашевський О.В., студент ІІ курсу, групи ПЗ-17-1м Інституту права
та суспільних відносин «Університету «Україна»;
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інс ти -
туту права та суспільних відносин «Університету «Україна».
Заборона встановлення випробувального терміну при прийнятті на роботу
для осіб з інвалідністю

Пономаренко В.В., к. псих. наук, доцент кафедри правознавства Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Проблеми працевлаштування людей з інвалідністю: правовий аспект

Раповий І.М., студент магістратури спеціальності спеціальності «Пра во -
знавство», Інститут права та суспільних відносин Університету «Ук раїна».
Соціальна захищеність осіб з інвалідністю щодо працевлаштування

Ремезовська Д.І., студентка 4 курсу кафедри менеджменту Інституту
економіки та менеджменту Університету «Україна»;
Семененко О.В. к.е.н., доцент кафедри менеджменту Інституту еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна».
Особливості умов праці осіб з інвалідністю

Сарана С.В., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інсти -
туту права та суспільних відносин «Університету «Україна».
Податкове стимулювання працевлаштування осіб з інвалідністю

Семененко О.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту Інституту еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна».
Стан та проблеми працевлаштування осіб з інвалідністю

Смірнов О.А., студент ІІ курсу, групи ПЗ-17  Інституту права та суспіль-
них відносин Університету «Україна»;
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарсько-
го, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту
права та суспільних відносин «Університету «Україна».
Запобігання дискримінації осіб із інвалідністю у сфері праці

Сорокін Д.Л., студент ІІ курсу, групи ПЗ-17-м Інституту права та сус-
пільних відносин Університету «Україна»;
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інсти -
туту права та суспільних відносин «Університету «Україна».
Сприяння в працевлаштуванні осіб з інвалідністю
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Степаненко Д.Р., студентка 4 курсу, спеціальності «Маркетинг» Інс ти -
туту економіки та менеджменту Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна».
Питання соціальної політики Української держави

Танська Л.В., ст. викладач кафедри менеджменту туризму, документних
та міжкультурних комунікацій, Інститут філології та масових комуні-
кацій Університету «Україна».
Проведення співбесіди під час прийняття на роботу персоналу з інвалідністю

Ткачук О.І., студентка 4 курсу,спеціальності «Облік і аудит», Інститут
економіки та менеджменту Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету«Україна».
Дилема: «особа з обмеженими можливостями» чи «особа з підвищеними
потребами»?

Фальковський В.Ю., магістр кафедри фінансів та обліку Інституту еко-
номіки та менеджменту Університету «Україна»;
Забута Н.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів та обліку Інституту еко-
номіки та менеджменту Університету «Україна».
Співпраця держави та роботодавців — запорука вирішення проблем пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю

Харченко Е.В., студент 4 курсу, групи ЗМК 41/15 спеціальності «Мар -
кетинг» Університету«Україна»
Нестеренко С.С., к.е.н.,директор Інституту економіки та менеджменту
Університету«Україна»
Закони Зкраїни по працевлаштуванню людей з інвалідністю

Цапко О.О., студент 4 курсу,спеціальності «Менеджмент» Інституту
економіки та менеджменту Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету«Україна».
Громадяни з інвалідністю: вимоги часу

Ярошук Н.В., студент 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних тех-
нологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універ си -
тету«Україна».
Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю



Секція 5
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ТА РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

21.11. 2018 р.,   14:00                                 Аудиторія  406, корпус 2
Керівники: Фрицький Юрій Олегович, д.ю.н., професор

Луцько Владислав Петрович, старший викладач 
Секретар: Панасюк Анастасія Олександрівна, фахівець 

Аванесян Г.М., доцент кафедри правознавства Полтавського інституту
економіки і права Університету «Україна».
Права осіб з інвалідністю: актуальні проблеми правового забезпечення,
соціального захисту та особливості  реалізації

Алєксейчук Л.О., студентка 2 курсу спеціальності «Міжнародні відно-
сини, суспільні комунікації та регіональні студії», Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»,; 
Афанасьєв Б.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права,
міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту
права та суспільних відносин Університету «Україна».
Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: міждисциплінарний підхід

Бойко І.О., студент III курс, ПЗ-17-3мс, Інститут права та суспільних
відносин Університету «Україна»;
Терещенко А.Л., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, госпо-
дарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Основи соціального захисту людей з інвалідністю в Україні

Вараниця В.І., старший викладач кафедри правознавства Вінницького
інституту Університету «Україна».
Правові та організаційні засади діяльності органів місцевого самовряду-
вання щодо створення інклюзивного освітнього середовища

Вітів А.М., магістр спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»;
Бундак О.А., кандидат історичних наук, доцент Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна».
Доступ людей з інвалідністю до політичних та виборчих процесів в Україні

Гайдук С.Д., студент ІІ курсу спеціальності «Право» Луцького інститу-
ту розвитку людини Університету «Україна»;
Рязанцев О.Є., к.ю.н., доцент кафедри права та фінансів Луцького
інституту розвитку людини Університету «Україна».
Нормативне регулювання розвитку туризму для людей з інвалідністю
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Галко О.М., старший викладач кафедри правознавства Хмельницького
інституту соціальних технологій Університету«Україна».
Шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання інклюзивного
навчання в закладах освіти

Герасименко О.О., аспірант кафедри адміністративного, фінансового,
інформаційного права Київського національного торговельно-еконо-
мічного університету.
Процесуальні аспекти виконання податкового обов’язку особами з інва-
лідністю

Гончаров Д.О. студента 3 курсу заочної форми навчання спеціальності
«Право» Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна».
Законодаче регулювання працевлаштування людей з інвалідністю

Гудіменко Д.Д., студент ІІ курс, ПЗ-17 - 1м, Інститут права та суспіль-
них відносин Університету «Україна»;
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарсько-
го, адміністративного права та правоохоронної діяльності, Інститут
права та суспільних відносин Університету «Україна». 
Участь осіб з інвалідністю у політичному та суспільному житті

Давиденко В.В., д.політ.н., професор, завідувач кафедри правознавства
Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна».
Роль соціального діалогу у побудові інклюзивного суспільства

Дивинська Ю.А., студентка магістратури спеціальності  «Соціальна робо-
та» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна».
Правові основи створення сприятливого середовища для осіб з інвалідністю

Друченко Я.О., студент І курс, ПЗ-18-1м, Інститут права та суспільних
відносин Університету «Україна»;
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності, Інс ти -
тут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Соціальний захисту дітей з інвалідністю та можливості реалізації їхніх
прав у сучасному суспільстві.

Зощенко А.О., студент 3 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна».
Правові особливості формування та розвитку інклюзивної освіти в Україні



Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту
права та суспільних відносин Університету «Україна».
Превентивні заходи від звільнення осіб з інвалідністю за ініціативою робо-
тодавця

Коваленко В.Ф., старший викладач кафедри правознавства Пол тавсь -
кий інститут економіки і права Університету  «Україна».
Конвенція  про права  осіб з інвалідністю

Ковальчук Д.О., студент І курсу, групи ПЗ-18-1м Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»;
Фаст О.О., доцент кафедри конституційного права та теоретико-пра-
вових дисциплін, Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна».
Правові гарантії соціального захисту людей з інвалідністю

Ковальчук І.В., магістр ІІ курсу спеціальності «Готельно-ресторанна
справа»  Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».
Нормативно-правове регулювання питань оздоровлення та відпочинку дітей
з інвалідністю,  інвалідність яких пов’язана з чорнобильською катастрофою

Коломієць П.В., к.ю.н., доцент кафедри правознавства Полтавського
інституту економіки і права Університету «Україна».
Проблематика термінологічної узгодженості в питаннях правового регу-
лювання інклюзивного освітнього середовища

Кочура Н.М., к.філос.н, доц. кафедри міжнародного права, міжнародної
інформації та соціально-гуманітарних дисциплін Університету «Україна».
Духовність і монадна особистість у просторі сучасного інтегрованого сере-
довища

Модвалова Н.О., студентка ІІ курсу групи МІ-17-1, Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»;
Афанасьєв Б.А., к.е.н., доцент кафедри міжнародного права, міжнародних
відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Університету «Україна».
Сфери соціального захисту та реабілітації людей з інвалідністю

Мозолюк-Боднар Л.М., к.ю.н., доцент кафедри правознавства Хмель -
ницького інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Окремі аспекти призначення пільг дітям з інвалідністю
Нога П.П., аспірант кафедри цивільного, господарського, адміністра-
тивного права та правоохоронної діяльності Інституту права та суспіль-
них відносин Університету «Україна».
Міжнародна система співробітництва фармацевтичних інспекцій
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Олійник О.М., асистент кафедри правознавства Вінницького інституту
Університету «Україна».
Соціально-правовий захист людей з інвалідністю

Олійник О.О., к.ю.н., доцент кафедри права та соціально-поведінко-
вих наук Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету «Україна».
Захист порушених прав людей з інвалідністю

Орловська І.Г., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та тео-
ретико-правових дисциплін Інституту права і суспільних відносин
Університету «Україна».
Толерантне ставлення до людей з інвалідністю

Пророченко Г.Г., студент 3 курсу, спеціальності «Право» Інституту права
і суспільних відносин Університету «Україна»;
Орловська І.Г., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та тео-
ретико-правових дисциплін Інституту права і суспільних відносин Уні -
верситету «Україна».
Соціальна модель інвалідності для України

Пасічник Я.С., к.ю.н., доцент кафедри правознавства Хмельницького
інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Основи інклюзивної освіти відповідно до конвенції ООН про права осіб
з інвалідністю

Половченя А.Б., к. ю. н, доцент кафедри права та соціально-поведінко-
вих наук Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна».
Правові засади впровадження інклюзивної освіти в Україні

Савченко М.В., студент 3 курсу спеціальності  «Право» Інституту права
і суспільних відносин Університету «Україна».
Зарубіжний досвід сприяння зайнятості людей з інвалідністю 

Симир В.В., студент магістратури спеціальності «Право» Луцького інс -
титуту розвитку людини Університету «Україна».
Правовий статус осіб з інвалідністю та механізм захисту їх соціальних
прав і свобод

Станслер М.В., Студентка групи ПЗ-18-2  денної форми навчання спе-
ціальності  «Право» Інституту права і суспільних відносин Універси те -
ту «Україна»;
Фаст О.О., доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових
дисциплін Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна».
Інклюзивна освіта в Україні від рівних прав до рівних можливостей



Таланчук І.В., аспірант, старший викладач, кафедра цивільного, госпо-
дарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності, Інс -
титут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Адміністративно-правове регулювання в Україні державної політики щодо
вищої освіти осіб з інвалідністю

Таранов О.О., Студент групи ЗПЗ-606/17м заочної форми навчання
спеціальності  «Право», Інституту права і суспільних відносин Універ -
ситету «Україна»;
Орловська І.Г., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та тео-
ретико-правових дисциплін Інституту права і суспільних відносин Уні -
верситету «Україна».
Роль міністерства соціальної політики України у питаннях соціального
захисту населення

Терещенко А.Л., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, госпо-
дарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інс -
титуту права і суспільних відносин Університету «Україна».
Інклюзивна освіта в Україні

Терещенко А.В., начальник відділу навчально-методичної роботи
Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна».
Правові гарантії соціального захисту людей з особливим потребами

Тригубова А.П., студентка II курс, ПЗ-17-1 Інститут права та суспільних
відносин Університету «Україна»;
Ізуїта П.О., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри ци -
вільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної
діяльності.
Соціальна політика в сфері освіти людей (дітей) з інвалідністю

Федоренко Т.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського,
адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна».
Впровадження інклюзивної освіти в Україні: проблеми та перспективи

Якименко А.А., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського,
адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна».
Стан правового регулювання інклюзії осіб з інвалідністю

470



471

Секція 6
ІНЖЕНЕРНІ АСПЕКТИ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОГО 

ХАРЧУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЇ ДОВКІЛЛЯ

21.11. 2018 р.,  14:00                                               Аудиторія 203, корпус 3
Керівники: Калакура Марія Михайлівна, к.т.н., професор

Ратушенко Антоніна Тарасівна, к.т.н., доцент
Секретар: Плющенко Анна Андріївна, фахівець  

Анцеров Д.В., студент 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»; 
Малишев В.В., д.т.н., проф., Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна».
Джерела забруднення ферумом та його вплив на довкілля

Бабич Я.М., студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інже-
нерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»; 
Габ А.І., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна».
Джерела забруднення та біологічна роль хрому

Беліменко В.І., студент 7 курсу заочної форми навчання спеціальності
«Хімічна технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»; 
Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Джерела забруднення та вплив ванадію на довкілля

Бойко А.О., спеціальність «Правознавство», Інститут права та суспіль-
них відносин Університету «Україна»;
Тропіна А.О., старший викладач Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна».
Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки на
підприємствах. Наслідки пожеж для навколишнього середовища

Білорусець В.В., студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Біологічна роль стануму в організмі людини



Бублик Г.А., к.т.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут Уні вер -
ситету «Україна»;
Хропко С.В., студент 2 курсу магістратури групи ТХ21/17-м, Інже нер -
но-технологічний інститут Університету «Україна»
Підвищення ефективності використання устаткування закладів ресторан-
ного господарства

Бублик Г.А., к.т.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»;
Чемерський А.В., студент 2 курсу магістратури групи ТХ21/17-м,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Інноваційне устаткування закладів ресторанного господарства

Волосов В.О., студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Джерела забруднення плюмбумом 

Дмитренко Т.М., студентка 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та
інженерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Габ А.І., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут Універси те -
ту «Україна».
Токсична дія мангану 

Іванюшина Н.М., студентка 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та
інженерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна».
Хвороби, пов’язані з отруєннями хромом

Мозоль А.С., студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Вплив бісмуту на довкілля, його біологічна роль і токсична дія

Назаренко Р.В., студентка 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна».
Токсична дія хрому
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Непроста Л.В., студентка 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Вплив плюмбуму на довкілля

Ніколаєнко О.В., студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та
інженерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Біологічна роль та токсична дія плюмбуму 

Панов М.М., студент 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут Уні -
вер ситету «Україна».
Джерела забруднення і вплив молібдену на довкілля

Пацаловська Л.Ю., студентка 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія
та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Ук раїна»; 
Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Біологічна роль ванадію

Оліферчук О.Г., ст. викладач кафедри технології харчування,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Бишовець Л.Г., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної
справи Черкаського державного технологічного університету;
Тарановський Д.С., магістр 2го курсу, групи ТХ-21/17М, спеціальність
«Харчові технології»  кафедри технології харчування, Інженерно-тех-
нологічний інститут Університету «Україна».
Сучасні аспекти використання структуроутворювaчiв у кондитерських
виробaх оздоровчого признaчення

Сакада В.М., студент 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Габ А.І., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна».
Джерела забруднення манганом, його вплив на довкілля та біологічна дія

Шпак І.І., студент 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інже-
нерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Малишев В.В., д.т.н., проф., Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна».
Біологічна роль феруму



Зінченко В.П., студент 3 курсу спеціальності «Хімічна технологія та ін -
женерія», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»; 
Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна».
Біологічна роль і токсична дія молібдену 

Гаврилюк С.П., к. е. н., доцент, доцент кафедри технології харчування,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Випрінцев В.Ю., студент 2 курсу магістратури, спеціальності «Техно ло гія
харчування», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Проблеми формування конкурентних переваг підприємств ресторанного
господарства в Україні

Калакура М.М., к.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчу-
вання, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Організаційні засади формування раціонів людей з інвалідністю

Калакура В.В., асистент кафедри технології харчування, Інженерно-
технологічний інститут Університету «Україна»;
Завадинська О.Ю., к.т.н., доцент, доцент Київського національного
університету культури і мистецтв;
Гарканов О.О., студент 1 курсу магістратури спеціальності «Технологія
харчування», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Інноваційні технології напоїв функціонального призначення 

Калакура М.М., к.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчу-
вання, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Данкевич Л.А., к.б.н., доц., доцент кафедри технології харчування, Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Продан Б.О., студент 2 курсу магістратури спеціальності «Технологія
харчування», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Вплив гідроколоїдів на якість дієтичних продуктів харчування

Калакура М.М., к.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчу-
вання, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Ратушенко А.Т., к. т. н., доц., доцент кафедри технології харчування,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Задерей А.О., студент 2 курсу магістратури спеціальності «Технологія хар -
чування», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Функціональна десертна продукція
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Калакура М.М., к.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчу-
вання, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Омельянчик Н.В., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Тех -
нологія харчування», Інженерно-технологічний інститут Університету
«Україна».
Інноваційні технології ресторанної продукції

Миненко Л.С., студент 4 курсу, спеціальності «Облік і аудит», Інститут
економіки та менеджменту Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна».
Інноваційна складова продуктів оздоровчого харчування

Приходько Ю.С., аспірант кафедри технології хлібопекарських та кон-
дитерських виробів Національного університету харчових технологій; 
Бережна Г.О., магістр кафедри технології хлібопекарських та конди-
терських виробів Національного університету харчових технологій.
Безглютенові хлібобулочні вироби з використанням борошна сорго

Ратушенко А.Т., к.т.н., доц., доцент кафедри технології харчування,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Калакура В.В., асистент кафедри технології харчування, Інженерно-
технологічний інститут Університету «Україна»;
Плющенко А.А., студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Тех -
нологія харчування», Інженерно-технологічний інститут Університету
«Україна».
Низькокалорійне  вівсяне печиво оздоровчого призначення

Ратушенко А.Т., к.т.н., доц., доцент кафедри технології харчування, Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Смаль О.М., студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Технологія
харчування», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Суперфуд нового покоління 

Ратушенко А.Т., к.т.н., доц., доцент кафедри технології харчування,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»;
Юліна А.І., к.т.н., доцент, доцент кафедри технології харчування,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Проектування харчових продуктів геродієтичного призначення



Хлопяк О.К., ст. викладач кафедри технології харчування, Інженерно-
технологічний інститут Університету «Україна».
Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з харчових тех-
нологій в контексті інклюзивної освіти

Хлопяк О.К., ст. викладач кафедри технології харчування, Інженерно-
технологічний інститут Університету «Україна»;
Рибак М.В., студент 1курс, магістр, гр. ТХ 11/18М, спеціальність
«Технологія харчування», Інженерно-технологічний інститут Універ -
си тету «Україна».
До проблеми використання фіто-рослинної сировини в технології соусів
оздоровчого спрямування

Хлопяк О.К., ст. викладач кафедри технології харчування, Інженерно-
технологічний інститут  Університету «Україна»;
Маляр Д.В., студент 1курсу, магістр, гр. ТХ 11/18М, спеціальність
«Технологія харчування», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна».
Сучасний підхід до використання ламінарії у харчуванні людей з особли-
вими потребами

Юліна А.І., к.т.н., доц., доцент кафедри технології харчування, Ін же -
нерно-технологічний Університету «Україна»;
Корзун В.Н., д.м.н., проф. професор, кафедри технології харчування,
Інженерно-технологічний Університету «Україна»;
Шаповалов Д.В., студент 2 курс, магістр, гр. ТХ 21/17М, спеціальність
«Технологія харчування», Інженерно-технологічний Університету
«Україна».
Використання продуктів функціонального призначення в лікувальних
раціонах

Ярош О.М., студент 7 курсу спеціальності «Хімічна технологія та інже-
нерія», Інженерно-технологічний Університету «Україна»;
Габ А.І., к.х.н., доцент, Інженерно-технологічний Університету «Україна».
Токсичність ванадію
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Секція 7
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

21.11. 2018 р.,   14:00            Аудиторія  203, корпус 2
Керівники: Забара Станіслав  Сергійович, д.т.н., професор

Одрібець Наталія Василівна, к.фіз-мат.н., доцент
Секретар: Охріменко Ольга Всеволодівна, старший викладач

Денисенко Н.О., студентка 4 курсу, група ЗМК41/15 спеціальності «Мар -
кетинг» Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна».
Впровадження 3d-технологій для інклюзивного навчання

Єфремов І.Д., студент групи КІ 51/17М кафедри «Комп’ютерної інже-
нерії»  Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»;
Тимошенко А.Г., к.т.н., доцент, Інститут комп’ютерних технологій Уні -
верситету «Україна».
Використання програмних та апаратних засобів в системі роботи з людь-
ми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання

Жембровська О.П., студентка кафедри  маркетингу Інституту економі-
ки та менеджменту Університету «Україна» .
Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання

Заіка В.М., к.психол.н., ст. викладач кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна».
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивне на -
вчання

Качалова О.О., студентка V курсу, групи ПЗ-43, спеціальності «Пра во -
знавство», Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»; 
Тропіна А.О., старший викладач, Інженерно-технологічний Універ си -
тету «Україна».
Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання

Козенко О.А., студент групи КН 51/17, Інститут комп’ютерних техно-
логій Університету «Україна»; 
Зеленський К.Х., к.т.н., доцент, Інститут комп’ютерних технологій
Університету «Україна».
Інформаційні технології інклюзивного навчання.



Конон Н.Г., старший викладач, Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна».
Електронні інформаційні ресурси бібліотеки як простір соціокультурної
комунікації для молоді з інвалідністю

Кравченко О.В., к.ф.н., доцент кафедри права та соціально-економічних
відносин Кіровоградського інституту розвитку людини Університету
«Україна».
Сучасні інформаційні технології в професійно-соціальній адаптації  осіб
з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії

Лєпатьєв А.О., студент 5 курсу Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна».
Допоміжні мобільні додатки для людей з інвалідністю

Ляшук Н.В., к.філол.н., доцент кафедри інформаційної діяльності та
туризму, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна».
Інформаційно-комунікаційні технології в бібліотечній системі обслугову-
вання для осіб з інвалідністю

Мазуркевич О.П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних
технологій Вінницького інституту Університету «Україна»;
Костюк К.О., І курс, група ІБС 11м-18 спеціальності «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» Вінницького інституту Університету
«Україна».
Використання інформаційних технологій в умовах спеціального та інклю-
зивного навчання

Мазуркевич О.П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних
технологій Вінницького інституту Університету «Україна»;
Костюченко О.В., І курс, група ІБС 11м-18 спеціальності «Інфор ма цій -
на, бібліотечна та архівна справа» Вінницького інституту Університету
«Україна».
Впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освіту
з інклюзією

Мазуркевич О.П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних
технологій Вінницького інституту Університету «Україна»;
Олійник Н.О., студентка 1-го курсу магістратури, групи ІБС-11м-18 Він -
ницького інституту Університету «Україна».
Інформаційно-комунікативні технології і їх використання для навчання осіб
з особливими освітніми потребами  
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Макаренко О.А., студент 5 курсу Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»;
Павленко В.І., к.ф.-м.н, доцент, Інститут комп’ютерних технологій
Уні верситету «Україна».
Використання інформаційних технологій у навчанні осіб з особливими освіт -
німи потребами

Охріменко О.В., старший викладач кафедри «Інформаційних технологій
та програмування» Інституту комп’ютерних технологій Університету
«Україна».
Викладання інформаційно-комунікаційних технологій для студентів із
особливими освітніми потребами в вищих навчальних закладах

Пироженко О.В., студент 5 курсу Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»; 
Забара С.С., д.т.н., професор, Інститут комп’ютерних технологій Уні -
верситету «Україна».
Медична, фізична та спортивна реабілітація людей з інвалідністю

Покотило С.В., студент І курсу, групи ІБС 11м-18 спеціальності «Ін фор -
маційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького інституту Універ -
ситету «Україна».
Мазуркевич О.П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних
технологій Вінницького інституту Університету «Україна».
Інформаційно-комунікативні проблеми в інклюзивній освіті

Праведнюк А.В., студент 5 курсу Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»; 
Душанін Я.С., к.т.н., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна». 
Застосування комп’ютерних технологій в освіті дітей з особливими потребами

Пузенко Н.А., студентка 5 курсу Інституту комп’ютерних технологій Уні -
верситету «Україна»; 
Зубко А.Р., старший викладач, Інститут комп’ютерних технологій Уні -
верситету «Україна».
«Інформаційно – комунікаційні технології»

Пупишева В.Я., директор Кіровоградського інституту розвитку люди-
ни Університетту «Україна».
Використання інтерактивних форм роботи зі студентами при викладанні
політології в умовах інклюзії



Рижак Н.Т., студент І курсу спеціальності «Право» Тернопільського
коледжу Університету «Україна»;
Скільська М.І., Тернопільського коледжу Університету «Україна».
Сучасні комп’ютерні технології на допомогу особам з інвалідністю

Рябуха А.Ю., к.п.н., викладач Полтавського коледжу Університету
«Ук раїна».
Підтримка інклюзивного навчання засобами інформаційних технологій

Титаренко О.Ю., студент 3 курсу спеціальності «Право» Микола їв сь кого
міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Ук раї на»;
Половченя А.Б., кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та
соціально-поведінкових наук, Мико лаїв сь кого міжрегіонального інс -
титуту розвитку людини Університету «Україна».
Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні інклюзивно-
го середовища

Шульга Ю.А., студент 5 курсу Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»; 
Дехтярук М.Т., к.т.н, доцент, Інститут комп’ютерних технологій Уні -
верситету «Україна».
Технології доповненої та віртуальної реальності в інклюзивній освіті
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Секція 8
НАУКОВІ НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ БЕЗБАР’ЄРНОГО

АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

21.11. 2018 р.,    12:00                                 Аудиторія  38, вул. Хорива, 1-Г

Керівники: Гук Леонід Йосипович, Заслужений працівник куль-
тури України, доцент
Хавхун Галина Миколаївна, к.архіт., доцент 

Секретар:  Безуглова Людмила Василівна, фахівець

Бібер С.Г., старший викладач кафедри дизайну, Інженерно-технологіч-
ний інститут Університету «Україна».
Формування  безбар’єрного простору в рішеннях дизайну ландшафтного
середовища 

Гончар О.Ю., студент спеціальності «Дизайн», Інженерно-технологіч-
ний інститут Університету «Україна»; 
Сухоцький А.П., ст. викладач кафедри дизайну, Інженерно-технологіч-
ний інститут Університету «Україна».
Новий підхід до вирішення проблеми внутрішнього і зовнішнього просто-
ру життєдіяльності

Dr. Davinder Pal Singh, Head of  Computer Science Department, Siri Guru
Har Rai Sahib College for Women
Д-р Давіндер Пал Сінг, доцент з комп’ютерних наук Сірі Гуру Хар Раї
Сагіб Коледжу для жінок
Професійно орієнтовані курси для студентів з інвалідністю в системі про-
фесійної підготовки IT-спеціальностей

Жевака О.М., студентка спеціальності «Дизайн», Інженерно-техноло-
гічний інститут Університету «Україна»; 
Хавхун Г.М., канд., арх., доц., кафедра дизайну, Інженерно-техноло-
гічний інститут Університету «Україна».
Open spase, як напрямок організації житлового простору для маломобільних

Коблик І.С., студент спеціальності «Дизайн», Інженерно-технологіч-
ний інститут Університету «Україна»; 
Ломовський А.А., наук. керівник, ст. викладач кафедри дизайну, Ін же -
нерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Нормативні вимоги щодо влаштування робочих місць для людей з інвалід-
ністю



Лисенко Д.О., студентка спеціальності «Дизайн», Інженерно-техноло-
гічний інститут Університету «Україна»; 
Ломовський А.І. доцент, кафедра дизайну, Інженерно-технологічний інс -
титут Університету «Україна».
Особливості формування інтер’єру кухні для людей з обмеженою мобільністю

Лушнікова Н.В., к.т.н., доцент Національного університету водного гос -
подарства та природокористування.
Особливості універсального дизайну громадських просторів

Молчанова К.В., студентка спеціальності «Дизайн», Інженерно-техно-
логічний інститут Університету «Україна»; 
Ворона О.В., засл. діяч мистецтв, проф., кафедра дизайну, Інженерно-
технологічний інститут Університету «Україна».
Досвід Швеції щодо організації універсального середовища життєдіяльності

Петренко Т.В., ст. викладач кафедри автомобільного транспорту, Інже -
нерно-технологічний інститут Університету «Україна».
Особливості облаштування вулиць сучасних міст тактильними засобами
для безбар’єрного перебування людей з порушеннями зору

Петрович М.А., студентка 4 курсу спеціальності «Маркетинг», Інститут
економіки та менеджменту  Університету «Україна»;
Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна».
Універсальні меблі доступні кожній людині

Сніцарева І.І., студентка спеціальності «Дизайн», Інженерно-техноло-
гічний інститут Університету «Україна»; 
Гук Л.Й., засл. діяч культури, проф. кафедри дизайну, Інженерно-тех-
нологічний інститут Університету «Україна».
Новий рівень дизайну в індустрії моди

Харченко Є.П., студентка спеціальності «Дизайн», Інженерно-техно-
логічний інститут Університету «Україна»; 
Ворона О.В., засл. діяч мистецтв, проф., кафедра дизайну, Інженерно-
технологічний інститут Університету «Україна».
Дизайнерські розробки для людей з інвалідністю
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Цуруль О.В., студентка спеціальності «Дизайн», Інженерно-техноло-
гічний інститут Університету «Україна»; 
Хавхун Г.М., канд., арх., доц., кафедра дизайну, Інженерно-техноло-
гічний інститут Університету «Україна».
Універсальний дизайн

Яцун Н.А., студентка спеціальності «Дизайн», Інженерно-технологіч-
ний інститут Університету «Україна»; 
Хавхун Г.М., канд., арх., доц., кафедри дизайну, Інженерно-техноло-
гічний інститут Університету «Україна».
Досвід організації парків для людей з інвалідністю
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