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СЕКЦІЯ І 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
У НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДЕЙ  
З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ОСВІТУ 

В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» 
Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф., 

кандидати технічних наук, Університет «Україна» 
Прийняття Верховною Радою нового Закону України «Про вищу 

освіту» безумовно є суттєвим кроком на шляху Європейської інте-
грації нашої держави. Позитивним моментом є включення у новий 
Закон ряду положень, що стосуються особливостей навчання людей 
з інвалідністю у вищих навчальних закладах, створення та забезпе-
чення для них рівних умов доступу до вищої освіти. Підґрунтям для 
цього стала тривала і системна робота в галузі інклюзивного на-
вчання державних інституцій, провідних вищих навчальних закладів, 
зокрема Університету «Україна» впродовж 1998–2014 рр., учасників 
педагогічного експерименту Міністерства освіти і науки України 
щодо організації інтегрованого навчання осіб з особливими освіт-
німи потребами у вищих навчальних закладах I–ІV рівнів акреди-
тації (2008–2014 рр.). 

Вживання терміну «людина з особливими освітніми потребами» — 
«person with special educational needs» (SEN) є загальноприйнятим і 
широко вживаним у світі. Визначення цього терміну у новому За-
коні засвідчує розуміння того, що для забезпечення інклюзії студе-
нтів з інвалідністю у навчальний процес (суспільство) навчальний 
заклад має врахувати їхні індивідуальні особливості й пристосува-
тися до них, на відміну від інтеграції, за якої саме студенти з інва-
лідністю мали пристосовуватись до умов навчального закладу. 

У той же час, ми не можемо стверджувати, що положення цього 
Закону повністю відповідають Конвенції ООН про права людей з 
інвалідністю, що була ратифікована Україною у 2009 році. 
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У статті 24 «Освіта» Конвенції ООН зазначається, що для людей 
з інвалідністю має бути забезпечений рівний доступ до вищої осві-
ти, розумне пристосування, створене безбар’єрне середовище, яке 
максимально сприятиме їхній повній і рівній участі в освітньому 
процесі, засвоєнню знань і соціальному розвитку. Вимога ж Закону 
щодо забезпечення «необхідних умов для здобуття вищої освіти», 
зокрема, спеціального навчально-реабілітаційного супроводу є де-
що звуженим підходом у порівнянні з вимогами Конвенції ООН. 

Велике занепокоєння викликає той факт, що у статті 4 Закону не 
визначено чітко, чи стосуються його положення щодо фінансового 
забезпечення утримання студентів, які потребують соціальної під-
тримки у період навчання, всіх ВНЗ незалежно від форми власності, 
чи виключно державних навчальних закладів. У той же час, у статті 9 
«Стандарти освітньої діяльності» чітко вказано, що вони стосуються 
всіх ВНЗ незалежно від форми власності та підпорядкування. 

Упродовж багатьох років у законодавстві Україні ігнорувався той 
факт, що саме недержавні навчальні заклади, зокрема, Університет 
«Україна», були ініціаторами і першопрохідцями в галузі запрова-
дження інклюзивної вищої освіти в Україні ще задовго до прийняття 
Конвенції ООН про права інвалідів. Як результат, студенти вищих 
навчальних закладів державної та недержавної форм власності, які 
мали інвалідність, знаходилися у нерівних умовах щодо фінансування 
їхнього навчання. Навчання студентів у державних ВНЗ, відповідно 
до законодавства, відбувалось за рахунок держави, а задля отриман-
ня фінансової підтримки від Фонду соціального захисту інвалідів 
студенту недержавного ВНЗ доводилося зібрати низку документів, 
при цьому без гарантії отримання фінансування. Крім того, за від-
сутності фінансування навчання у недержавних ВНЗ не зовсім зро-
зуміло, за рахунок яких коштів має виконуватись вимога статті 62 
Закону щодо безоплатного забезпечення інформацією для навчання 
у доступних форматах з використанням адаптивних технологій для 
осіб з інвалідністю. 

Спільними зусиллями необхідно забезпечити, щоб у Державній 
комплексній програмі щодо забезпечення конституційного права на 
освіту осіб з особливими освітніми потребами, розробка якої перед-
бачена в статті 70 Закону України «Про вищу освіту», знову поза 
увагою та без фінансової підтримки залишилась велика робота про-
відних вищих навчальних закладів недержавної форми власності. 
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА 
ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Арендарчук І. А, 
студентка магістратури спеціальності «Документознавство 

та інформаційна діяльність», 
Луцький інститут розвитку людини Університет «Україна», 

к. тел. 0665999548 

Розвиток сучасного суспільства детермінує повагу до людсько-
го розмаїття, встановлення принципів солідарності та безпеки, що 
забезпечує захист та повне інтегрування у соціум усіх верств насе-
лення, перш за все — осіб з обмеженими можливостями здоров’я. 
Це зумовлено визначенням головної мети соціального розвитку — 
створення «суспільства для всіх». В основу такого інтегрування по-
кладено концепцію цілісного підходу, яка відкриває шлях до реаліза-
ції прав і можливостей для кожної людини, насамперед, передбачає 
рівний доступ до здобуття якісної освіти. В якості пріоритетного 
завдання — сприяти забезпеченню рівних можливостей для осіб з 
обмеженими можливостями здоров’я. Цей принцип зумовлює пере-
несення акцентів з медичних аспектів інвалідності, піклування про 
осіб з психофізичними порушеннями, захисту та надання їм допо-
моги в адаптації до навколишнього середовища на реформування 
самого соціуму, де особа з психофізичними порушеннями має змо-
гу задовольнити свої потреби, перш за все, потребу здобути якісну 
освіту [3, с. 15]. 

Інклюзивна освіта — система освітніх послуг, що ґрунтується на 
принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права на-
вчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з 
особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями 
психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу [1]. 

Принципи доступності та задоволення особливих освітніх потреб 
осіб з порушеннями психофізичного розвитку стали наріжним каме-
нем інклюзивної освіти, освітньої системи, що базується на принципі 
забезпечення основного права дітей навчатися в загальноосвітньому 
закладі за місцем проживання із відповідним психолого-педагогіч-
ним супроводом та кореційно-реабілітаційною підтримкою. 
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В Україні діти з відхиленнями в розвитку здобувають освіту в спе-
ціальних навчальних закладах або закладах комбінованого типу — 
спеціальних садках (групах), школах-інтернатах. Проте в Канаді, США, 
Європі на сьогодні нагромаджено значний досвід залучення дітей з 
особливими потребами до навчання в найближчих за місцем про-
живання навчальних закладах загального типу. Визнано, що діти в 
таких умовах краще адаптуються до навколишнього середовища, 
оволодівають соціальними навичками, почуваються більш самостій-
ними, потрібними в суспільстві [2]. 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демо-
кратичних ідей — усі діти є цінними й активними членами суспіль-
ства. Навчання в інклюзивних навчальних закладах є корисним як 
для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з типо-
вим рівнем розвитку, членів родин та суспільства в цілому. 

В інклюзивних класах взаємодія між учнями з особливими освіт-
німи потребами та дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє нала-
годженню між ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться 
природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінно-
стей, стають більш чуйними, готовими допомогти. 

Література 
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ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД З СЕРЕДИНИ 

Бацман О. С., 
завідувач кафедри соціальної роботи 

Полтавського інституту економіки і права, 
к. тел. 099-566-68-68, olga_pisnya@mail.ru 

Постановка проблеми. Швидке зростання чисельності осіб з ін-
валідністю, а їх сьогодні майже 3 млн. на 46 млн. [1] населення, в 
нашій державі призводить до виникнення низки проблем, пов’яза-
них адаптацією, соціалізацією та інтеграцією осіб з функціональни-
ми обмеженнями здоров’я, зокрема з проблемами доступу до освіти 
та подальшим працевлаштуванням. Переважна більшість молодих 
людей з обмеженими фізичними можливостями здоров’я не мають 
можливості реалізувати себе, отримати вищу освіту, тому завданням 
держави є організація та створення умов для повноцінної самореа-
лізації та опануванням якісною освітою даної категорії осіб. 

Матеріали власних досліджень. Протягом 2010–2013 років ав-
тором було проведено низку експертних інтерв’ю, спрямованих на 
вивчення проблем адаптації суб’єктів навчально-виховного проце-
су в інтегрованих закладах освіти. 

1. Експертне інтерв’ю в з директором, реабілітологами, психоло-
гами Львівського навчально-реабілітаційного центру «Джерело», Пол-
тавського Монтессорі-центру реабілітації дітей-інвалідів дошкільно-
го віку «Соняшник» та Полтавського реабілітаційного центру для 
дітей-інвалідів до 18 років (n = 34). Більшість експертів відмічають 
необхідність створення інтегрованих груп у вищих навчальних за-
кладах, але окреслюють коло проблем при створенні таких груп — 
це неготовність здорових студентів та викладачів, поглиблення ком-
плексів у студентів з обмеженими фізичними можливостями здо-
ров’я, які в першу чергу пов’язані зі складністю перебування в ін-
тегрованому середовищі, психологічну неготовність всіх суб’єктів 
навчального процесу, що свідчить про необхідність проведення ран-
ньої соціальної реабілітації та адаптаційних заходів при входженні 
в інтегроване середовище всіх учасників навчально-виховного про-
цесу. 

 



Секція І Інноваційні технології 
з інвалідністю 

 - 8 -

2. Експертне інтерв’ю з деканами, завідуючими кафедрами, від-
повідальними секретарями приймальної комісії Полтавського на-
ціонального педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, Пол-
тавського університету споживчої кооперації України, Української 
медичної стоматологічної академії та Полтавського інституту еко-
номіки і права (n = 19). Найголовнішими, на думку експертів, про-
блемами інтегрованого навчання є пристосування до навчального 
процесу, адаптація студентів до нового оточення, до нових зв’язків 
та структури і традицій вищого навчального закладу, психологічна 
неготовність викладачів, здорових студентів та їх батьків сприйма-
ти студентів із функціональними обмеженнями здоров’я. 

3. Експертне інтерв’ю з директорами, заступниками директорів 
та викладачами в Чутівській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів, 
що знаходиться в Полтавській області (n = 11) та в СПТУ-79 смт. Пе-
триківка, Петриківського району Дніпропетровської області (n = 12). 
Більшість експертів Чутівської загальноосвітньої школі І – ІІІ сту-
пенів вказало на необхідність удосконалення матеріально-техніч-
ної бази навчальних закладів, розробки спеціальних програм для 
інтегрованих груп навчання, підготовці фахівців, які працювати-
муть або працюють з дітьми з інвалідністю та здоровими учнями, що 
може свідчити про існуючі недоліки та небажання педагогів само-
вдосконалюватися та змінювати розроблені програми. 

Висновки. Проаналізувавши думку експертів — адміністрації, 
деканів, викладачів, реабілітологів, психологів, які працюють у ви-
щій школі та мали досвід роботи зі студентами з інвалідністю, мо-
жемо констатувати неготовність навчальних закладів до інтегрова-
ного навчання. 

Література 

1. «В Україні така велика кількість інвалідів, тому що їх нареш-
ті почали рахувати», — Міністр охорони здоров’я України. [Елек-
тронний ресурс] // Режим доступу до статті: http://zik.com.ua/ 
ua/news/2008/02/03/124363. 
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ІНВАЛІДІВ 
ДО НАВЧАННЯ В ВУЗІ 

Беседа Н. А., 
к. пед. н., ст. викладач кафедри фізичного виховання, 

спорту та здоров’я людини, Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка 

к. тел. 050 180 39 49; е-mail: beseda07@meta.ua 

Узагальнюючи наукові напрацювання та практичний досвід віт-
чизняних і зарубіжних дослідників (В. Байрамов, Л. Вакуленко, 
Л. Волошко, О. Єгоров, І. Мисула, Д. Чернилевський та ін.), варто 
зазначити, що проблема соціальної адаптації студентів-інвалідів до 
умов навчання у вищому навчальному закладі є різноплановою і 
потребує комплексного підходу до її вирішення. Зазначимо, що мож-
ливість здобуття вищої освіти для таких студентів — це показник 
високої адаптації до соціуму, адже в них формуються особистісні 
та професійні компетенції.  

Викладачам вузу доцільно звернути увагу на чинники, що усклад-
нюють навчання студентів-інвалідів, зокрема: погіршення здоров’я 
і стійкі розлади функцій організму; дискретність знань (відсутність 
глибоких, систематизованих знань, одержаних в загальноосвітній 
школі); відчуженість від колективу (зумовлено браком спілкування 
з однолітками); інтолерантне ставлення здорових людей до людей з 
обмеженими можливостями. Як бачимо, перед викладацьким скла-
дом постає завдання — попередження негативного впливу означених 
вище чинників і створення сприятливого соціально-психологічного 
середовища в вузі задля формування нової моделі соціальної пове-
дінки студентів. 

Цьому значно сприятиме навчання в змішаних групах, де поряд зі 
студентами з обмеженими можливостями навчаються здорові сту-
денти. Зауважимо, що необхідною умовою такого навчання є роз-
виток толерантності до особистості людини з обмеженими можли-
востями, а в процесі активної взаємодії між студентами на засадах 
гуманізму зміцнюватимуться дружні стосунки в колективі. 

Полегшити сприйняття теоретичного матеріалу студентами-інва-
лідами й активізувати в них здатність до формування власної пози-
ції та творчого мислення допоможе застосування викладачами ме-
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тоду моделювання під час викладання навчальних дисциплін. Варто 
пам’ятати, що в цих студентів переважає образне, а не словесно-ло-
гічне мислення, тому часто виникають труднощі в опануванні теоре-
тичних курсів чи розділів навчальних дисциплін з великим обсягом 
абстрактних понять і термінів. У зв’язку з цим виникає об’єктивна 
потреба в провадженні додаткових спеціальних дисциплін корекцій-
ної спрямованості та подовженні терміну навчання загалом. 

Позитивно відображатиметься на соціалізації інвалідів залучен-
ня їх до участі в соціально-психологічних тренінгах, адже сприят-
лива психологічна атмосфера, взаємодовіра й відкритість учасників 
тренінгу полегшить адаптацію. З метою підвищення самооцінки, 
віри у власні сили, інтелектуального й духовного розвитку особис-
тості варто запропонувати учасникам тренінгової групи вибудувати 
шкалу досягнень, що висвітлюватиме їхні досягнення в науково-
дослідницькій роботі, спорті та інших галузях.  

Невід’ємною умовою успішної соціальної адаптації студентів з 
обмеженими можливостями є придбання вузами спеціалізованого 
обладнання та оргтехніки навчально-реабілітаційного призначення. 

Узагальнюючи вищевикладене, маємо підстави зробити висновок, 
що завдяки інклюзії студентів із інвалідністю в навчально-виховний 
процес вузу і формуванню сприятливого освітнього середовища 
зростатиме їх вмотивованість до успішної самореалізації в житті й 
майбутній професійній діяльності. 

Література 

1. Волошко Л. Б. Групова навчальна діяльність як фактор форму-
вання адекватної самооцінки студентів із особливими потребами / 
Л. Б. Волошко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей 
з особливими потребами: зб. наукових праць. — К.: Університет 
«Україна», 2003. — С. 104–105. 

2. Слободанюк И. А. Тренинг профессионального самоопреде-
ления как средство адаптации студентов-первокурсников к услови-
ям обучения в высшем учебном заведении / И. А. Слободанюк // 
Наука и образование. — 2004. — № 3. — С. 15–19. 

3. Чернилівский Д. В. Духовна культура особистості: Навчальний 
посібник / Д. В. Чернилівський, Л. В. Пшеничнюк, Н. В. Сідячева. — 
Київ – Вінниця, 2009. — 384 с. 
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ПАРАДИГМА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
СТУДЕНТІВ У ВНЗ 

Бойченко Л. Д., 
кандидат історичних наук, 

доцент кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, 
Вишар Є. В., 

асистент кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання 
Полтавського інституту економіки і права 

Проблема патріотичного виховання, як і в минулі віки, залиша-
ється, найважливішою, особливо для нас, українців, коли в нашій кра-
їні на 23-ому році її незалежності розігрується страшна трагедія — 
анексований Крим, йде неоголошена війна на Сході, гинуть люди. 
Суб’єктом-носієм патріотизму є сама людина. В. О. Сухомлинський 
зазначав, що патріотизм як діяльна спрямованість свідомості, волі, 
почуттів, діалектично пов’язаний з освіченістю, етичною й емоцій-
ною культурою, творчою працею. Стратегічне завдання виховання 
студентської молоді визначено у Законі України «Про вищу осві-
ту» (2014 р.): «… формування особистості шляхом патріотичного 
виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних 
цінностей, громадянської позиції та відповідальності…» Студент-
ські роки є визначальним етапом у ґенезі національної свідомості 
та самосвідомості, адже в цей період молода людина добивається 
найвищого інтелектуального, духовного рівня пізнання світу, іден-
тифікує себе як суб’єкт національного державотворення. Ця пара-
дигма лежить в основі виховної роботи Полтавського інституту 
економіки та права. Народжене новим часом і новою соціально-
політичною ситуацією в Україні сучасне патріотичне виховання 
студентської молоді набуває нових рис. Воно повинно сприяти то-
му, щоб всі студенти стали національно свідомими громадянами-
патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізова-
ному європейському світі. Ці завдання кафедра фізичної реабіліта-
ції та фізичного виховання виконує шляхом включення всіх мож-
ливостей предметів, які закладені до навчальних планів — «Історії 
України», «Історії української літератури», «Політології», «Філосо-
фії», «Педагогічної етики» та ін. Завдяки змістовим характеристи-
кам цих предметів зростає патріотична компетентність студентської 
молоді. В лекціях, на семінарських заняттях викладачі відходять 
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від прийомів, що базуються на пафосності, фальшивих, патетичних 
деклараціях, якими зловживала вища освіта минулого. В арсеналі 
діяльності з патріотичного виховання студентської молоді є багато 
засобів і методів впливу. Серед них пріоритетна роль належить 
активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі вза-
ємодії, спрямовані на самостійний пошук істини, і сприяють фор-
муванню критичного мислення, ініціативи й творчості. Це діалоги, 
дебати, конкурси, інтелектуальні марафони, а також конкретні за-
вдання з кожної навчальної дисципліни для самостійної роботи сту-
дентів, де виокремлені напрями щодо знань, умінь та навичок. Так, 
на семінарі з «Педагогічної етики» у форматі брейнстромінгу «Що 
значить бути українцем?» студенти з вадами слуху за напрямком 
підготовки «Здоров’я людини» у своїх відповідях відзначали: «Па-
тріотизм до своєї країни починається в серці, закінчується за межа-
ми людського життя»; «Пишаюся, що народився у цій найкращій у 
світі країні»; «Національна ідея: Україна — це я»; «Будьмо патріо-
тами нашої України, любімо її усім серцем, своїми справами». Впев-
нено звучали думки студентів на лекції «Соборна єдина — моя 
Україна»: «Бути українцями — це бути вільними птахами, які не 
сидять у клітках, а літають на свободі»; «Любити Україну — це 
бути готовим заради неї жертвувати своїм життям». Поряд із за-
значеними вище умовами для активізації патріотичного виховання 
суттєве значення має використання виховних можливостей плано-
вої позааудиторної роботи. Ця проблема знайшла відображення в 
«Діалогах про українську мову: як ми говоримо»; в мовних етюдах 
«Таїна слова»; в поетичному конкурсі «Прямолиць до Кобзаря»; у 
професійній формулі «Я фахівець з фізичної реабілітації»; в інста-
ляціях до Різдва та Великодня «Свята до України любов». Таким 
чином, зміст патріотичного виховання конкретизується через сис-
тему виховних завдань. Серед них: утвердження в свідомості і по-
чуттях студентів патріотичних цінностей; виховання в них поваги 
до Конституції України, її законів; підвищення престижу військо-
вої служби; культивування ставлення до солдата, як до державного 
службовця; формування любові до рідної землі, держави, родини; 
формування толерантного ставлення до інших народів; формування 
мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духов-
ного коду нації. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Бондар В. С., 
викладач кафедри фінансів та кредиту 

ХІСТ Університету «Україна» 

У будь-якому суспільстві, незалежно від того, на якій стадії роз-
витку воно перебуває, є люди, які потребують особливої уваги до 
себе. Це, насамперед, особи, що мають певні відхилення в психо-
фізичному розвитку. Як свідчать інформаційні джерела, в Україні 
щорічно збільшується кількість дітей-інвалідів і дітей з обмеженими 
можливостями. Ці діти утримуються в різних загальноосвітніх та 
галузевих закладах. Спеціально організоване навчання й виховання 
дітей з особливими потребами в Україні має давню історію. Його 
розвиток безпосередньо пов’язаний із суспільно-політичними, со-
ціально-економічними та соціокультурними умовами. Організація 
соціально-педагогічної діяльності з дітьми з особливими потреба-
ми — надзвичайно серйозна проблема в нашому суспільстві [1]. 

Пріоритет життєвих цінностей сучасного буття вимагає від осо-
бистості гуманістичного спрямування соціуму та усвідомлення жит-
тєвих стратегій. У процесі життєтворчості зростає роль освіти, яка 
покликана допомогти дитині знайти смисл життя, створивши оп-
тимальні умови для забезпечення повного фізичного, психічного, 
духовного та соціального благополуччя. 

Навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами 
тісно пов’язане із сучасним освітнім простором. Ідея спеціальної 
освіти сьогодні стає все більш зрозумілою й сприйнятливою в сус-
пільстві. Змінюється відношення до дітей з особливостями психо-
фізичного розвитку, зокрема визнаються їх рівні права на отриман-
ня освіти [2]. 

Розв’язання проблеми підготовки кожної дитини до життя зво-
диться до бажання пізнати не лише себе, а й свою роль і значу-
щість у цьому житті. Основні прояви самосвідомості — сукупність 
психічних процесів, внаслідок яких індивід усвідомлює своє «Я». 
Вони тісно пов’язані з усіма сторонами життя та діяльності дитини. 
Розвиваючись й установлюючись, вони поступово стають рисами її 
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характеру. Тому вирішення проблеми соціальної адаптації дітей не-
розривно пов’язане із соціальним плануванням і керуванням соціаль-
ними процесами. 

Сучасні вимоги до виховання дітей з особливими освітніми по-
требами орієнтують фахівців на відстеження процесу реалізації осо-
бистісного потенціалу кожної окремої дитини, формування загаль-
нолюдських цінностей на рівні їх вікових закономірностей та інди-
відуальних можливостей особистості[3]. 

Для рівного доступу до якісної освіти навчальні заклади повин-
ні адаптувати навчальні програми та плани, методи й форми на-
вчання до індивідуальних освітніх потреб дітей та підлітків з особ-
ливими потребами. Розробляючи індивідуальні навчальні програми 
для учнів з особливими потребами, доцільно враховувати час на-
стання інвалідності; характер реакції на інвалідність (емоції, пове-
дінка); важкість порушень (діапазон обмежень); рівень інтелектуаль-
ного й емоційного розвитку; короткострокові та довгострокові цілі 
програми; перелік послуг, у яких є потреба; оцінку досягнень. Роз-
робка навчальних програм за своїм змістом обов’язково повинна 
мати спрямування на загальну програму, що сприятиме в майбут-
ньому подоланню соціальної недостатності дитини, її найбільш по-
зитивної адаптації в суспільстві [4]. 
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ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
В ВІРТУАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Волошко Л. Б., 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

Полтавський інститут економіки і права ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», 
36020, м. Полтава, пр. Першотравневий, 19/2 

Розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій ство-
рив принципово нові умови при роботі з інформацією в системі 
освіти, що відкриває нові можливості отримання вищої освіти для 
осіб з особливими потребами. Істотна перевага дистанційного на-
вчання для студентів з особливими потребами полягає у відсутності 
жорстких регламентованих вимог до відвідування лекційних занять  
і семінарів. Кожен для себе визначає зручний час, місце навчання, 
темп роботи, виходячи зі своїх індивідуальних можливостей. 

Одна з головних переваг дистанційного навчання — доступність, 
тобто можливість стати «віртуальним студентом» забезпечується 
доступом до комп’ютерної мережі. За таких умов усуваються різ-
ного роду організаційні бар’єри, що обмежують доступ людей з 
особливими потребами до джерел знань. Тому перспектива мож-
ливості здобуття вищої освіти через ресурс віртуального зв’язку з 
викладачем для людини, яка має проблеми зі здоров’ям, представ-
ляється дуже привабливою, а для деяких з них є єдиним шансом 
реалізувати свої освітні потреби. 

З технологічної точки зору віртуальне освітнє середовище — це 
інформаційний простір взаємодії учасників навчального процесу, що 
включає комплекс комп’ютерних засобів і технологій, які дозво-
ляють здійснювати управління змістом освітнього середовища та 
особливостями комунікації його учасників. Дистанційне навчання 
ми розглядаємо як форму організації освітнього процесу у віртуаль-
ному освітньому середовищі, а комплексне використання спеціаль-
них інформаційних та дистанційних освітніх технологій — ефектив-
ним засобом вирішення проблеми освіти та соціалізації студентів з 
інвалідністю. Можливості віртуального освітнього середовища до-
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зволяють створити оптимальні психолого-педагогічні, технологічні 
умови для професійної орієнтації молодих людей з інвалідністю, а 
також їхньої фахової підготовки, соціалізації та адаптації до май-
бутньої професійної діяльності. 

Корисним є також досвід системи довузівської підготовки, яка 
спрямована на корекцію й заповнення прогалин у знаннях, наявних 
у абітурієнтів-інвалідів. Ми розглядаємо довузівську підготовку 
інвалідів як складову частину системи вищої освіти для осіб з об-
меженими фізичними можливостями. Довузівська підготовка інва-
лідів з використанням дистанційних технологій є необхідним еле-
ментом у системі безперервної освіти, цілісним педагогічним 
процесом зі специфічними формами, методами, засобами, техноло-
гіями навчання. Ця підготовка повинна здійснюватися на базі ви-
щого навчального закладу. 

Основними дидактичними принципами, на яких базується дис-
танційна підготовка студентів з особливими потребами у віртуаль-
ному освітньому середовищі, є: 1) принцип поєднання on-line та 
off-line технологій. Технологія on-line, реалізована з використанням 
системи Adobe Acrobat Connect Pro, дозволяє організувати on-line-
заняття, яке є однією з організаційних форм навчального процесу в 
дистанційній підготовці. Технологія off-line на базі системи дистан-
ційного навчання Moodle дозволяє слухачеві працювати в зручно-
му темпі; 2) принцип доступності навчального матеріалу; 3) принцип 
постійного зворотного зв’язку — забезпечення взаємодії відбува-
ється шляхом діалогів, форумів, обміну повідомленнями; 4) прин-
цип формування індивідуальної освітньої траєкторії — завдання 
освіти полягає не тільки в тому, щоб слухач отримав знання, вмін-
ня, компетенції, а й у тому, щоб він вийшов на якісно новий рівень 
особистісного розвитку, використовуючи інтелектуальний потенціал; 
5) принцип здійснення індивідуального підходу — передбачає до-
зування навчальних навантажень, застосування спеціальних прийомів 
навчання, використання технічних засобів навчання, за допомогою 
чого забезпечується спрямований педагогічний вплив на слухача-
інваліда; 6) принцип економічності — ефективне використання на-
вчальних площ і технічних засобів, концентроване та уніфіковане 
подання навчальної інформації. 
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СПІВПРАЦЯ ФАХІВЦІВ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ 
ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

Гаяш О. В., 
Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, 

Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Волошина, 35 
к. тел. 0977658348; e-mail: nizevych@gmail.com 

Однією з найважливіших умов впровадження інклюзивної моделі 
в навчальному закладі є організація співпраці фахівців, результатом 
якої має стати освітнє середовище, максимально сприятливе для різ-
нобічного розвитку всіх учнів, у тому числі й учнів з особливими 
потребами [1, 110]. 

Загальновідомо, що ефективність навчально-виховної, корекційно-
розвивальної та лікувально-профілактичної роботи в інклюзивному 
класі значною мірою залежить від скоординованості дій різнопро-
фільних фахівців (педагога, соціального працівника, корекційного 
педагога, медичного працівника, психолога, асистента вчителя, ре-
абілітолога, логопеда, батьків), які входять до складу навчальної 
команди. 

Фаховий супровід дитини з особливостями психофізичного роз-
витку забезпечує формування необхідних навичок і вмінь, мінімі-
зацію впливу фізичних та психічних обмежень дитини з особливи-
ми потребами у процесі здобуття освіти. 

Ефективність корекційної роботи значною мірою залежить від 
оптимального вирішення організаційних питань усіма членами ко-
манди: складання корекційно-розвивальної програми, вибору форми 
проведення занять; підбору й комплектації корекційних груп; ви-
значення тривалості та режиму занять. 

Педагог інклюзивного класу, використовуючи співпрацю з усіма 
членами навчальної команди, орієнтуватиметься на особливі стра-
тегії навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. На-
приклад, учням із розладами спектру аутизму потрібна адаптація 
навчальної програми з врахуванням «тріади порушень»: соціальної 
взаємодії, комунікації, поведінки; учням з порушеннями інтелекту 
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важлива є покрокова інструкція до виконання завдання; учням з по-
рушеннями мовлення та мови потрібна корекція, скерована на ви-
правлення вад вимови тощо. 

У навчальних закладах з інклюзивним навчанням особлива роль 
належить психологам і логопедам, підкреслюється важливість їхньої 
співпраці. Психолог та логопед входять до складу навчальної ко-
манди, беруть активну участь у вирішенні всіх питань освіти та со-
ціалізації учнів з особливими потребами. Для психолога може бути 
корисною надана логопедом інформація стосовно деталей мовлен-
нєвого розвитку, перебігу процесу подолання недоліків, ставлення 
дитини до власних особливостей мовлення, а також ролі вербаль-
ної комунікації у побудові стосунків з однолітками та дорослими. 

Найчастіше учитель взаємодіє в класі з «асистентом вчителя». 
За рекомендацією членів навчальної команди вчитель та асистент 
вчителя вносять зміни до організації навчального процесу у класі, 
так зване диференційоване викладання, яке проявляється у модифі-
кації подачі та оцінюванні навчального матеріалу. Тобто вчитель роз-
робляє, трансформує завдання із підручника до потреб дитини чи 
групи дітей, а також обирає шлях оцінювання виконання завдань. 
До організації такої роботи він активно залучає асистента, оскільки ця 
особа реалізуватиме в процесі уроку розроблені й адаптовані заходи. 

Сучасні дослідження свідчать, що інклюзивна школа не може 
обійтися без такого виду діяльності як професійне педагогічне спів-
робітництво. Діти з особливими потребами часто мають багато спе-
цифічних потреб, над задоволенням яких працює група фахівців 
різного профілю. Одна людина не може займатися питаннями ког-
нітивного, моторного, соціального та комунікативного розвитку 
дитини. Це може зробити лише команда відповідних фахівців, які 
активно співпрацюють та обмінюються знаннями й інформацією. 
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ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ 
НАПРЯМОК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ 

Глоба С. М., 
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Полтавський інститут економіки і права, 
к. тел. 0503048037; e-mail: globasergey@mail.ru 

Вступ. Сучасна практика навчання дітей з функціональними об-
меженнями здоров’я, зокрема з вадами слуху, певною мірою пере-
шкоджає їхній соціалізації. Усі спеціальні заклади: і дошкільні, і 
шкільні, є установами інтернатного типу. Як би добре не був орга-
нізований навчально-виховний процес у школі-інтернаті, розвиток 
дитини з вадами слуху відбувається у вузькому, обмеженому колі 
шкільного колективу, в маленькому замкнутому світі, де все присто-
совано до дефекту, усе фіксує увагу на фізичній ваді, посилює ізо-
льованість і виводить її у життя. 

Виклад основного матеріалу. Проблемам організації навчання 
дітей та молоді із функціональними обмеженнями здоров’я та їхній 
соціалізації присвячені дослідження О. Бацман, О. Дікової-Фаворсь-
кої, І. Обуховської, О. Романчука, П. Таланчука, І. Тараненко, А. Шер-
ляг, Б. Шихов’як, М. Яскала та російських соціологів О. Ярської-
Смірнової, П. Романова. 

Поняття «соціалізація» характеризує в узагальненому вигляді про-
цес засвоєння індивідом певної системи знань, норм, цінностей, уста-
новок, зразків поведінки, які входять в поняття культури, властивій 
соціальній групі і суспільству в цілому, і дозволяє функціонувати 
індивіду як активному суб’єкту суспільних відносин [1, С. 8–12]. 

Інклюзивне навчання ми розглядаємо як систему освітніх послуг, 
що базується на принципі забезпечення основного права дітей на 
освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає 
навчання в умовах загальноосвітнього закладу. Ідеї інклюзивного 
навчання дітей з вадами слуху групуються на розробках новітніх 
методологій, психологічній підтримці й створенні відповідного мікро-
клімату у колективі, направлених на допомогу дітям в досягненні 
ними однакового рівня розвитку і участі в усіх видах діяльності, 
доступних здоровим дітям, та подальшій їх соціалізації. Інклюзія в 
педагогіці — це модель навчання, яка забезпечує дітям з особли-
вими потребами рівний доступ до якісної освіти [2]. 
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Доцільно зауважити, що у сучасній термінології існують відмін-
ності між інтеграцією та інклюзією дітей з вадами слуху у загаль-
ноосвітні навчальні заклади. Наприклад, інтеграція може бути фраг-
ментарною або частковою, яка пропонує спільну участь дітей з па-
тологією слуху і здорових дітей у прогулянках, святах, деяких занят-
тях. Дітям з вадами слуху з добрим рівнем мовленнєвого розвитку 
може бути запропонована комбінована форма інтеграції [3, с. 84]. 

Слід зазначити, що не кожна дитина з вадами слуху зможе отри-
мати достатні освітні послуги у межах загальноосвітнього закладу. 
Мають бути ураховані такі фактори, як ступінь ураження слухової 
функції; вік дитини, коли настав дефект слухової функції (тобто чи 
вона мала мовленнєвий досвід); особливості мовленнєвого розвит-
ку; особливості психофізичного розвитку дитини з вадами слуху. 

Висновки. Отже інклюзивне навчання в загальноосвітньому на-
вчальному закладі може бути запропоноване дітям з вадами слуху, 
які мають достатньо високий рівень загального і мовленнєвого роз-
витку. Інклюзивне навчання буде у значній мірі сприяти соціаліза-
ції дітей з вадами слуху, але доступність до нього все ж залишаєть-
ся обмеженою. 
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ВСІ ДІТИ — НАШІ ДІТИ 

Гордійчук О. Є., 
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича; 

к. тел.: 0502365926; e-mail: gordiychukoksana@yandex.ru 

Реальна і прониклива до сліз історія двох днів, з проміжком в 4 
роки, надихнула на особливі міркування та переконливі висновки. 
Але вони — насамкінець. 

Історія свідчить… Під час ранкового привітання вчительки зі 
своїми першокласниками несміливо відчиняються двері і майже не-
помітно повз ряди проходить мама, не стільки ведучи, скільки під-
носячи на руках худорлявого сина до його робочого місця і зали-
шається поруч з ним. Відразу спало на думку — хлопчик із жереб-
ральним паралічем. То був період інтеграції дітей з особливими 
освітніми потребами в умови загальноосвітнього навчального за-
кладу в Україні, а роль асистента вчителя виконувала мама. Однак 
щем у серці і сльози викликала розповідь класовода в кінці уроку 
про обурення і неприйняття окремими батьками присутності в класі 
такої дитини, про їх сумніви щодо можливості проведення вчителем 
повноцінного сучасного уроку, про підозру можливого недогляду 
щодо якісного здобуття знань їхніми чадами. Для таких батьків від-
повідь класовода була твердою і безапіляційною: «Кому не подо-
бається присутність хворого на ДЦП учня в цьому колективі, може 
перевести свою дитину в паралельний клас, а Владислав буде на-
вчатися в моєму класі!» 

Незадоволення і скарги з часом зникли. Навчання у початкових 
класах тривало. Інтеграцію замінила інклюзія, маму змінив асистент 
вчителя. Настав рік, коли і клас учнів, і Владислав — четвертоклас-
ники. Нині, коли на уроці робить спробу відповідати Владик, всі за-
тамовують подих так, що чути звук лампи денного світла. Перерви 
стали слугувати почерговими репетиторствами дівчаток з хлопчиком 
у малюванні та розвитку кисті руки хворобливого однокласника. 
Якщо педагог-асистент став асистентом вчителя в роботі з особли-
вою дитиною, то всі учні стали асистентами Владислава, проявля-
ючи не стільки жаль, скільки турботу, а також емпатійну, чуйну і 
тактовну взаємодію з ним, з одного боку, і з іншого — ставлення до 
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нього, як до рівноправного члена колективу. Та найбільший ефект 
чотириріччя інклюзії в цьому колективі — абсолютна відсутність в 
очах і подумках молодших школярів заздрості у момент вручення 
подарунка хлопчикові за сприяння Приватбанку — нетбука. Одно-
значно, тільки педагогічний професіоналізм вчительки дав змогу 
створити особливу емоційно-пізнавальну установку [1, 13] для ди-
тини з вадами, а для всіх решти учнів — середовище, в якому від-
сутня безсердечність, котра, за переконаннями В. О. Сухомлинсь-
кого, як правило, «породжує байдужість до людей, байдужість — 
себелюбство, себелюбство — жорстокість..» [2, 447]. 

В чому ж сутність особливих суб’єктивних міркувань? А в тому, 
що наявність у звичайному класі дитини з особливими потребами 
стала умовою, яка посприяла особистісному духовно-моральному 
розвитку однолітків. 

Напрошується цілком переконливий висновок — залучити в ко-
жен колектив хоча б одну дитину з особливими потребами, дору-
чити цю справу «педагогу від Бога» і двосторонній ефект буде вра-
жаючим. 

Допоки ще невідомо, яким буде результат «нової освітньої філо-
софії» в Україні — експерименту із соціалізації та розвитку дітей  
з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах, 
проте в одному переконана — їх інтеграція та інклюзія накладе від-
чутний позитивний відбиток на моральності і духовності фізично і 
психічно здорових дітей. Головний результат інклюзії — це коли 
одного разу настане момент і твій результат зміститься в результат 
іншої людини. А інакше — нема результату. І не важливо, чи рідна 
дитина тобі по крові, чи ні, чи здібна, або обдарована, чи з певними 
вадами. Вона — частина твоєї душі. Бо ми всі — єдині. І всі діти — 
наші діти. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Григорчук Т. В., 
кандидат педагогічних наук, кафедра маркетингу 

В умовах стрімкого розвитку новітніх технологій все більш по-
мітними стають зміни навколишнього інформаційного середовища. 
В силу цих обставин відбуваються трансформаційні процеси само-
го навчання у вищій школі, де все більше простежуються суб’єкт-
суб’єктні взаємовідносини між учасниками навчального процесу — 
викладачами та студентами. 

Сьогодні студент є творцем і носієм новітніх знань. Практично 
кожна особистість, що навчається у вищій школі, в точу ж числі й з 
обмеженими фізичними можливостями, має доступ до інформацій-
них мереж, сучасних комунікаційних технологій, що уможливлює 
одержання даних безвідносно до часу, місця та обсягу. Відповідно, 
студент нерідко може одержати новітню інформацію раніше від 
науково-педагогічного працівника. В даному випадку йому лише 
потрібно оцінити рівень відповідності даних до навчальних чи пі-
знавальних завдань, що реалізовується через правильно організова-
ну самостійну роботу. 

У найбільш загальному розумінні самостійну роботу студента 
можна представити як особливий вид організованої та заздалегідь 
спланованої студентом на основі методичних вказівок викладача 
навчально-пізнавальної діяльності, покликаної поглибити знання 
та розширити предмет пізнання за конкретною навчальною темою. 
Крім того, самостійна робота значною мірою сприяє поновленню 
пасивних (забутих) знань, сприяє їхній систематизації та виявленню 
незасвоєних прогалин у формуванні завершених знань. 

Сьогодні вміння працювати самостійно є однією з найважливі-
ших компетенцій фахівця практично будь-якого виду інтелектуаль-
ної діяльності, а також вагомим критерієм оцінки професійної май-
стерності працівника. Особливо цінною така якість є для фахівців, 
що працюють дистанційно, менеджерів, фахівців з маркетингу со-
ціальної сфери. Для осіб з особливими потребами вміння працюва-
ти самостійно може стати визначальним при зарахуванні на роботу 
та кар’єрному зростанні. 
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З боку викладача студенту надаються методичні рекомендації що-
до організації самостійної роботи. Як правило, в них зазначаються 
підходи щодо роботи з текстами, електронними джерелами тощо. 
Правильно використовуючи методичні рекомендації, студент за-
хищає себе від можливих помилок, що можуть виникнути під час 
опрацювання навчальної інформації, а також убезпечує від опра-
цювання зайвих масивів даних. При цьому викладачем можуть пе-
редбачатися різного типу консультації, які коригують самостійну 
роботу студента на оперативному рівні. 

З боку студента самостійна робота також має плануватися, оскіль-
ки вона являє собою невід’ємну частину його навчальної діяльнос-
ті. Частину самостійної роботи студенти, як правило, здійснюють  
у бібліотечних установах, організаціях, закладах, що продукують 
власну інформацію, яка може мати користь для вивчення. Однак, 
значно більше часу сучасні студенти проводять за комп’ютерними 
моніторами, поринувши в інформаційні потоки, розміщені в мере-
жах. З точки зору виконання завдань самостійної роботи студенти 
зазвичай найбільш активно експлуатують можливості пошукових 
систем з переадресацією на різноманітні джерела. 

Нерідко новітні знання формуються як студентом так виклада-
чем в силу випадкових чинників. Трапляється це під час аналізу 
наукових, науково-популярних та інших видань, або під час бесід  
із фахівцями та експертами. 

Підсумовуючи сказане вище, можна стверджувати, що добре ор-
ганізована самостійна робота студента з особливими потребами є 
невід’ємною частиною навчальної діяльності студента яка активно 
сприяє формуванню новітніх знань, забезпечує суб’єкт-суб’єктність 
навчальної взаємодії між викладачем і аудиторією. Студент у цьо-
му випадку демонструє себе в якості рівноправного учасника про-
цесу навчання, партнера для викладача, носія та творця новітніх 
знань. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ: 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

Гуцалюк О.М., 
кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фінансів, менеджменту та адміністрування, 
Кіровоградський інститут розвитку людини, 

к. тел. 050-252-23-43; e-mail: nas201050@mail.ru 

Передумовою у забезпеченні успішності навчання дітей з особ-
ливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному за-
кладі є індивідуалізація навчально-виховного процесу. Індивідуаль-
не планування навчально-виховного процесу має на меті: 

– розроблення комплексної програми розвитку дитини з особ-
ливими освітніми потребами, що допоможе педагогічному колек-
тиву закладу пристосувати середовище до потреб студента; 

– надання додаткових послуг та форм підтримки у процесі на-
вчання; 

– організацію спостереження за динамікою розвитку студента. 
Індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахів-

ців із обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, 
з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до 
навчання дитини з особливими освітніми потребами. Вона містить 
загальну інформацію про студента, систему додаткових послуг, види 
необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів, індиві-
дуальну навчальну програму та за потреби індивідуальний навчаль-
ний план. 

Модифікація трансформує характер подачі матеріалу шляхом змі-
ни змісту або концептуальної складності навчального завдання. На-
приклад, скорочення змісту навчального матеріалу; модифікація на-
вчального плану або цілей і завдань, прийнятних для конкретної 
дитини, корекція завдань, визначення змісту, який необхідно засвоїти. 

Адаптація змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст 
або концептуальну складність навчального завдання. 

Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна про-
грама розробляється педагогічними працівниками, у тому числі з 



Секція І Інноваційні технології 
з інвалідністю 

 - 26 -

дефектологічною освітою, які беруть безпосередню участь у на-
вчально-виховному процесі, за участю батьків студента або осіб, які 
їх замінюють, та затверджується керівником навчального закладу. 

Індивідуальна навчальна програма студента з особливими освіт-
німи потребами у класі з інклюзивним навчанням розробляється на 
основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних 
закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною їх адаптацією. 

Навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і 
вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного 
предмета, а також зміст розділів і тем. 

При складанні індивідуальної навчальної програми педагоги в 
першу чергу аналізують відповідність вимог навчальної програми та 
методів, що використовуються на уроці, актуальним і потенційним 
можливостям дитини з особливими освітніми потребами. 

Невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної про-
грами розвитку є оцінка динаміки розвитку студента з особливими 
освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи (студент-
ські роботи, результати спостережень педагогів, контрольні листки, 
результати тестів тощо). 

Визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок студен-
тів з особливими освітніми потребами здійснюється з метою забез-
печення позитивної мотивації навчання, інформування учнів про їх 
індивідуальні досягнення, визначення ефективності педагогічної ді-
яльності викладачів. 
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ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІК ЯК ЗАСОБУ 
КОМУНІКАЦІЇ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ 

Кашуба Л. В., 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

к. тел. 0661144434, 0962388529; e-mail: kahuba@i.ua 

Перед сучасною та успішною людиною постають складні за-
вдання необхідності засвоєння великих об’ємів інформації. Такий 
інформаційний вибух, у поєднанні з високою конкуренцією і вимо-
гами суспільства, призводить до інтенсифікації навчального про-
цесу і, як наслідок, цілого ряду порушень у стані психічного та со-
матичного здоров’я школярів, студентів та осіб, що навчаються. 

Проте, одним з державних завдань сучасної освіти є не тільки 
надання сучасного рівня знань, але й збереження здоров’я людини. 
А важливим принципом сучасної освіти є оптимізація навчання 
шляхом застосування новітніх освітніх технологій і, зокрема, мне-
мотехнічних методів запам’ятовування, як одного з найбільш ефек-
тивних методів запобігання інформаційного перенавантаження. 

Актуальність та своєчасність проблеми полягає у розкритті низ-
ки важливих питань, що постають перед педагогами під час вико-
ристання мнемотехнічних прийомів у навчальному процесі особис-
тостей із психофізичними порушеннями. 

Мнемотехніка (від грец. mneme — пам’ять і techne — мистец-
тво) — це спосіб поліпшення засвоєння нової інформації шляхом 
свідомого утворення асоціативних зв’язків за допомогою спеціаль-
них методів і прийомів. 

Слід зазначити, що дослідження видатних психологів (Л. С. Ви-
готський, Є. І. Ігнатьєв, Т. В. Косна, О. І. Нікіфорова, Л. К. Балаць-
ка, Ф. Н. Гоноболін та ін.) довели, що процес створення образів із 
наявних у людини уявлень є своєрідним комбінуванням образів, 
узятих із життя, а джерелами уяви і уявлень є об’єктивна дійсність. 
Систематично організовуючи і спрямовуючи сприймання й вивчен-
ня дійсності під час навчання та виховання, розвиває і формує уяву, 
яка працює тільки над тим матеріалом, який надає їй пам’ять. За-
пас яскравих, точних уявлень — це ті скарби, що забезпечують ба-
гатство витворів уяви. При спостереженні світу природи, слуханні 
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художніх творів (особливо казок) в учнів виникають уявні образи, 
картини, які через призму емоційної чутливості викликають у них 
певну поведінку, асоціації. Незважаючи на значний історичний дос-
від, застосування мнемотехнічних прийомів, наявність сучасних роз-
робок та використання певних елементів мнемотехніки у сучасній 
освіті, проблема узагальнення та систематизації методів мнемотех-
ніки далека від вирішення. 

Провівши аналітичний огляд методів та прийомів мнемотехні-
ки, що описані у літературі, та узагальнюючи власний досвід вико-
ристання таких прийомів при роботі зі школярами, було виділено 5 
методів: перетворення, зв’язування, порядкова система, підсилення 
та збереження, кожен з яких складається з певної кількості мнемо-
технічних прийомів. Запропонована класифікація базується на прин-
ципі об’єднання прийомів мнемотехніки у методи за їх функціональ-
ним призначенням. 

Спеціалістами Школи Мнемотехніки України (Чепурний Г. А., 
Шевчук Т. М.) створено єдину класифікацію всіх способів, що по-
кращують засвоєння нової інформації та надано визначення термінів 
і понять запропонованих методів і прийомів. Саме такий систем-
ний та узагальнюючий аналіз дає можливість широко впроваджу-
вати і використовувати мнемотехніку для покращення ефективнос-
ті навчання. 

Таким чином, метод мнемотехніки — це сукупність прийомів, що 
мають спільний функціональний механізм покращення ефективно-
сті засвоєння нової інформації. 
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Сучасні суспільні перетворення зумовлюють необхідність доко-
рінної зміни ставлення українського суспільства до верств насе-
лення, які до недавнього часу виступали об’єктами соціальної ізо-
ляції, маргіналізації, явної та прихованої стигматизації, у напрямі 
сприяння їх розвитку та самореалізації. 

Створення у суспільстві сприятливих умов для розкриття соціально 
цінного потенціалу кожної особистості має базуватися на розумінні 
того, що велика інформаційна насиченість сучасного світу детер-
мінує зростання значення соціальної комунікації для індивідуально-
го розвитку людини, актуалізує її спроможність до міжособистісних 
та надособистісних контактів як умови повноцінного входження 
індивіда у суспільство, що визначається рівнем соціальності — 
здатності людини до взаємодії з соціальним світом. 

Вперше принцип рівності прав людей із інвалідністю, який пе-
редбачає, що кожний індивідуум має рівні можливості для участі у 
житті суспільства, був проголошений у Стандартних правилах за-
безпечення рівних можливостей для інвалідів. Це означає, що лю-
ди з інвалідністю мають отримувати необхідну підтримку в процесі 
набуття освіти, організації їх трудової діяльності та суспільному житті. 

Процес навчання людей із функціональними обмеженнями тісно 
пов’язаний із процесом їх соціалізації упродовж усього життя. Але 
інтеграція людей із різним станом здоров’я в освітнє середовище 
ще не гарантує її учасникам рівного доступу до навчання, оскільки 
у деяких із них можуть бути специфічні освітні потреби. Для за-
безпечення рівних можливостей для освіти людей із інвалідністю 
необхідно запровадити комплекс заходів, що забезпечують їх пов-
ноцінну інклюзію у навчально-виховний процес. 
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Тому варто створити на базі Уманського державного педагогіч-
ного університету імені Павла Тичини Центр соціальної та освіт-
ньої інтеграції осіб з особливими потребами. 

Метою створення і діяльності Центру соціальної та освітньої ін-
теграції осіб з особливими потребами є консолідація зусиль відпо-
відних структурних підрозділів університету, залучених органів вико-
навчої влади та громадських організацій, спрямованих на соціально-
педагогічну підтримку осіб з обмеженими можливостями щодо їх 
адаптації до студентського та педагогічного колективу, інтеграції у 
освітнє та соціальне середовище, на створення умов для самороз-
витку та самореалізації, розвиток соціальної активності, автономно-
сті, відповідальності та мобільності осіб з особливими потребами. 

Основними завданнями проекту є: 
– забезпечити права молоді з функціональними обмеженнями на 

здобуття освіти в умовах освітніх навчальних закладів у комплекс-
ному поєднанні з корекційно-реабілітаційними заходами; 

– різнобічний розвиток індивідуальності молодої людини на осно-
ві виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб; 

– збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я ви-
хованців; 

– виховання в молоді любові до праці, здійснення їх допрофе-
сійної підготовки, забезпечення умов для їх життєвого і професій-
ного самовизначення; 

– виховання особистості як культурної і моральної людини з етич-
ним ставленням до навколишнього світу і самої себе; 

– надання у процесі навчання й виховання кваліфікованої психо-
лого-медико-педагогічної допомоги з урахуванням стану здоров’я, 
особливостей психофізичного розвитку вихованця. 

Водночас, діяльність Центру спрямована на розроблення, впро-
вадження і постійне удосконалення системи супроводу навчання 
студентів з інвалідністю, яка охоплює наступні напрями: технічний, 
педагогічний, психологічний, медичний, соціальний, реабілітацій-
ний, спортивний. Усі перелічені складові системи супроводу всту-
пають в дію поступово і можуть діяти одночасно, доповнюючи од-
на одну. 
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В роботі проаналізовано законодавчу базу, виявлено особливос-
ті та визначено практичні шляхи надання послуг спеціальної освіти 
для студентів з інвалідністю в США. Сформульовані позитивні на-
дбання американського досвіду в цій сфері. 

In the United States all children with disabilities have a right to at-
tend school, and this right is guaranteed and enforced by federal law. 

While children without special needs do not require an Individual 
Education Plan or an IEP, the same is not true of children with disabili-
ties. American schools are mandated by law to develop and implement 
IEPs for all children with a documented disability regardless of its se-
verity (Turnbull & Turnbull, 2006). Furthermore, this education plan is 
a not written by a single professional at the child’s school, but rather it 
is a collaborative effort by members of an IEP team. The members must 
include the parents, student, general education teacher, special educa-
tion teachers, special education service providers and school administra-
tor. Depending on the needs of the student, members may also include a 
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school psychologist or school nurse. When developing a student’s Indi-
vidual Education Plan, the team is required to observe very specific 
procedures and considerations. For example, IEP team must discuss and 
thoroughly document the student’s level of education in the Least Re-
strictive Environment (LRE). For many years children with disabilities 
were denied equal access to free and appropriate public education, and 
to guarantee this right and ensure this right is not denied, IEP teams are 
tasked with carefully and thoughtfully considering educating the student 
in the Least Restrictive Environment (Turnbull & Turnbull, 2006). The 
LRE is traditionally interpreted to mean educating students with dis-
abilities in the general education classroom to the greatest extent possi-
ble, while providing them with an appropriate education that meets their 
individual learning needs. The LRE gives children with special needs 
opportunities to learn and socialize with peers without disabilities. Ad-
ditionally, it offers children with special needs access to the same cur-
riculum their peers without disabilities receive, as well as providing 
higher expectations for academic success and learning. By federal law, 
if a student cannot be educated in the least restrictive environment, 
placement in a more restrictive environment is permitted, but must be 
thoroughly justified and carefully documented in his or her IEP 
(Turnbull & Turnbull, 2006). 

Because the needs of students vary from individual to individual, 
school districts must offer what is referred to as the «continuum of ser-
vices» or educational settings ranging from the least physically restric-
tive placement to most the physically restrictive placement (Turnbull & 
Turnbull, 2000). The continuum of services includes, beginning with 
the least restrictive option, the general education classroom and contin-
ues with resource room, self-contained classroom, special day school, 
residential school, and hospital or homebound services, which is the 
most restrictive educational placement possible. 

As previously noted, the ultimate goal of special education is to ap-
propriately and successfully educate children in the general education 
classroom, alongside children without disabilities. When that option 
does not meet students’ needs, then the IEP team will draw from the 
other placements in the continuum of services. The next slightly more 
restrictive placement in the continuum is the resource room, where stu-
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dents receive specific, targeted academic support from a special educa-
tion teacher. Students with special needs may go to a resource room for 
short periods during the school day to receive help with their studies in 
the general education classes. For instance a student with a learning dis-
ability may go to his resource room teacher to receive math tutoring for 
thirty minutes and then return to the general education setting for the 
remainder of the day. 

If a student’s learning needs cannot be entirely addressed in either 
the general education classroom or a resource room, then the next more 
restrictive placement is the self-contained special education classroom. 
In the U.S., self-contained classrooms are found in general education 
schools, and some children with special needs will attend both general 
education and special education classes. Self-contained classrooms are 
considered more restrictive than resource rooms, because children with 
special needs are receiving academic instruction separately from their 
peers without disabilities. Students with disabilities in self-contained 
room attend the same school as students without disabilities, but they go 
to class only with other students with special needs. For example, stu-
dents with special needs may go to a self-contained room for math, 
reading, writing, science and history with other students with disabili-
ties, but music and art with students without disabilities. In another in-
stance, a student may go the self-contained room for reading and writ-
ing, but attend all other classes in the general education classroom. 

The next progressively more restrictive placement is the special day 
school. This is the placement most commonly used in Ukraine, but 
much less commonly used in the United State. For some students with 
disabilities, their learning needs are so significant that their IEP teams 
have concluded that the most appropriate placement is a special day 
school. Students attend classes at the special school during the day and 
then go home at the end of the day. All of the students in a special day 
school have a disability, so there is no contact with general education 
students, making this option one of the most restrictive placements 
available. In the U.S., special day schools are much less frequently util-
ized and are reserved for students with the most significant educational 
needs, for instance, students with severe behaviors. 
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Another highly restrictive educational placement is the residential 
school. Some students with very significant learning needs attend resi-
dential schools. In the U.S., this is an atypical education setting in 
which students stay at the school twenty-four hours a day. They attend 
classes during the day and sleep in dormitory rooms at night. Students 
live at the special school during the week and go home on weekends. A 
residential school is considered highly restrictive, because not only is 
there no interaction with students without disabilities during the school 
day, but they are also isolated from their peers during after-school 
hours, as well. As with special day schools, all of the students in a resi-
dential school have a disability. Residential schools are rarely used and 
most often only for students who are deaf, blind, have severe multiple 
disabilities or exhibit violent behaviors. Some states are closing residen-
tial schools entirely, and the vast majority of American students with 
disabilities attend classes in general education schools. 

Finally, some children are too sick to attend school and federal law 
addresses the needs of these students, as well. They receive homebound 
or hospital-based special education services. A very small number of 
students receive education services outside of school, when medical 
circumstances do not permit them to leave home or the hospital. Chil-
dren are eligible for homebound instruction when they have medical 
conditions preventing them from going to school, because they are con-
fined to their home or a health care facility. They may have a serious 
disease, debilitating injury, cancer or a terminal illness. Some hospitals 
have special classrooms for seriously or terminally ill children. Federal 
law requires that schools must provide homebound services when stu-
dents are going to be out of school for 20 days or longer (Turnbull & 
Turnbull, 2006).Homebound educational services must equal the hours 
and services on the child’s Individual Education Plan (IEP). Home-
bound Instruction is the most restrictive placement available. 

Within this continuum of placements lies the critical concept of in-
clusion. Federal law is purposefully designed to encourage the highest 
level of inclusion possible for students with disabilities, while also pro-
viding an appropriate education (Turnbull & Turnbull, 2006). The con-
cept of providing inclusive education is practiced extensively in the U.S. 
The level of inclusion varies widely within these placement options. 
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Inclusion refers to educating students with special needs in a general 
education environment with peers who do not have disabilities. The level 
of inclusion is highly dependent a student’s individual needs. Many stu-
dents benefit from full inclusion and spend one hundred percent of their 
day with peers without disabilities, while other students require partial 
inclusion, i.e., spending a portion of their school day with peers without 
disabilities. 

Inclusion is a critical component of education in the United States, 
but its success is highly dependent on the quality of services provided to 
students, along with close attention to their individual needs. 
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Розвиток сучасного суспільства України і процеси інтеграції в 
європейську спільноту гостро ставлять питання забезпечення соці-
ального захисту громадян країни, і особливо тих, хто потребує її 
найбільше, зокрема — це діти з особливими освітніми потребами. 
До груп таких дітей належать: діти з порушеннями психофізичного 
розвитку, з обмеженими можливостями здоров’я, інваліди, діти із 
різних соціально вразливих груп тощо. Поняття «особливі освітні 
потреби» передбачає такі види потреб, що виходять за межі загаль-
ноприйнятої норми і залежать від розумової, фізичної недостатності 
або певних труднощів, які пов’язані з навчанням і потребують спе-
ціальної медико-соціальної та психолого-педагогічної уваги і послуг 
для можливостей розвитку їх особистого потенціалу. 



Секція І Інноваційні технології 
з інвалідністю 

 - 36 -

Однією з форм навчання дітей з особливими освітніми потреба-
ми є визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма навчання. 
Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що базується на 
принципі забезпечення основного права дитини на освіту та права 
навчатися за місцем проживання в умовах загальноосвітнього за-
кладу. Для забезпечення рівних можливостей доступу до якісної 
освіти інклюзивні навчальні заклади повинні адаптувати програми 
і плани, форми і методи навчання та ресурси до індивідуальних по-
треб дітей з особливими освітніми потребами. 

У різних країнах світу інклюзивна форма навчання дітей з особ-
ливими освітніми потребами існує понад 30–40 років і стала вже 
світовою тенденцією. До країн із найбільш досконалим розвинутим 
законодавством у галузі інклюзивної освіти належать: Канада, Кіпр, 
Данія, ЮАР, Іспанія, Бельгія, Швеція, Великобританія, США. На-
приклад, в Італії законодавство підтримує інклюзивну освіту з 1971 
року і акцентує увагу саме на соціалізацію «особливих» дітей, в 
результаті якої вони стають повноправними членами суспільства. 

Україна не може сліпо скопіювати досвід інших країн через різні 
економічні, етнографічні умови та різний менталітет, вона створює 
свій шлях розвитку інклюзивного навчання. В нашій країні поча-
ток інтеграційних процесів «особливих дітей» у масову шкільну 
систему почався з 90-х років минулого століття. Нині інклюзивне 
навчання поширюється у всіх регіонах України. 

Незважаючи на певні позитивні результати освітнього експери-
менту, треба зазначити, що впровадження інклюзивної освіти в нашій 
країні має ще багато проблем. Інклюзивна освіта гостро потребує 
вдосконалення законодавчої бази, принципів фінансування, створен-
ня в школах сприятливого середовища, формування матеріально-
технічної бази, методичного і кадрового забезпечення, подолання 
соціальних та професійних стереотипів. Переваги інклюзивної освіти: 

Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшу-
ється когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний роз-
виток дітей. 

Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освіт-
німи потребами. 

Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності 
та інтереси дітей. 
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У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здо-
ровими ровесниками й участі у громадському житті. 

Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до люд-
ських відмінностей. 

Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з 
людьми, які відрізняються від них. 

Науково-теоретичну базу розвитку і впровадження інклюзивної 
освіти в нашій країні розробляє Інститут спеціальної педагогіки, який 
є науковою установою у складі Національної академії педагогічних 
наук України. Інститут здійснює дослідження з проблем освіти ді-
тей з особливими потребами, обґрунтовує стратегічні напрями роз-
витку спеціальної психології і педагогіки. 
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Сучасне суспільство усвідомило право осіб із особливостями пси-
хофізичного розвитку на повноцінну участь у суспільному житті та 
визнало необхідність створення умов для реалізації цього права. 
Конвенція про права дитини та Декларація про права інвалідів, ух-
валені Генеральною асамблеєю ООН, а також вітчизняні законода-
вчі акти серед пріоритетів визначають право дитини з особливими 
освітніми потребами на освіту, медичне обслуговування, професійну 
підготовку та трудову діяльність. Водночас існує потреба у вироб-
ленні нових підходів щодо навчання дітей із особливими потребами 
в умовах загальноосвітнього простору, що більшою мірою, сприя-
тиме їх інтеграції в соціум. Саме цим вимогам відповідає інклюзив-
не навчання, тобто право здобувати освіту дітям із порушеннями 
психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього навчального 
закладу (В. Бондар, В. Засенко, А. Колупаєва, В. Синьов, О. Таран-
ченко, А. Шевцов, М. Шеремет та ін.). 
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На сьогоднішній день світова освітянська спільнота дійшла до 
висновків що, інклюзивний процес повинен здійснюватися диферен-
ційовано за індивідуальними планами, посильними для дітей, і за 
умов кваліфікованої спеціальної корекційної допомоги. Крім вчи-
теля (вихователя), у навчальному процесі активну участь повинен 
приймати помічник (асистент) вчителя (вихователя), в компетенцію 
якого має входити володіння корекційно-компенсаторними техно-
логіями. Він повинен здійснювати превентивне і корекційне забез-
печення освітніх послуг спільно з усіма фахівцями мультидисцип-
лінарної команди [2; 3; 5; 7; 8]. 

До потреб кожної дитини з особливими потребами, яка потре-
бує індивідуального підходу адаптується процес навчання, тобто 
визначаються окремі форми, методи, прийоми, технічне та методич-
не забезпечення навчального процесу, а також створюються умови 
у вигляді облаштування фізичного середовища (універсальний ди-
зайн) та модифікується навчально-методичне забезпечення, тобто 
вносяться зміни до понятійної сутності його змісту, форм та мето-
дів навчання, до стандартних навчальних планів, програм, методич-
них рекомендацй, конспектів уроків, створюються індивідуальні на-
вчальні плани (курикулум) [1; 4; 6; 7]. 

Загальновідомо, що ефективність навчально-виховної, корекцій-
но-розвивальної та лікувально-профілактичної роботи в інклюзив-
ному середовищі значною мірою залежить від скоординованості дій 
вчителя та різнопрофільних фахівців (спеціального педагога, медич-
ного працівника, психолога, помічника асистента вчителя, реабілі-
толога, логопеда, батьків та ін.), які входять до складу мультидис-
циплінарної команди. Фаховий супровід дитини з особливостями 
психофізичного розвитку забезпечує формування необхідних на-
вичок і вмінь, мінімізацію впливу фізичних та психічних обмежень 
дитини здобуття освіти [4]. 

Професійні вміння фахівців інклюзивних шкіл передбачають: на-
лежне оцінювання особливих потреб і можливостей дітей; адаптацію 
та модифікацію змісту навчальних планів і програм; використання 
допоміжних навчальних технологій, у тому числі диференційованих 
методик навчання; планування та реалізацію спільної діяльності різ-
нопрофільних фахівців і батьків дітей із особливими потребами; ви-
користання індексу інклюзії (внутрішньошкільного моніторингу) [8]. 
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Отже, адаптація та модифікація навчально-методичного забез-
печення (курикулуму) є необхідним процесом задля впровадження 
якісної інклюзії. Як свідчать закордонні джерела, процедура пере-
ходу до нової якості розробки курикулуму є трудомісткою та пот-
ребує творчого і фахового підходу. В Україні цей процес є на шля-
ху становлення. 
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Істотною особливістю західної освіти є раннє професійне само-
визначення і тривалий термін набуття її на вищому рівні. Зокрема, 
щоб стати висококваліфікованим лікарем, треба вчитися 15 років. 
А саме: в класах відповідного ухилу учні спочатку стають молодшими 
спеціалістами з догляду за хворими, потім — середніми (медсестрами), 
і лише згодом — лікарями різних категорій, поступово підвищуючи 
свій фаховий рівень. Таким чином, той, хто планує лікувати людей, 
має пройти всі етапи лікарської підготовки. Тому наші лікарі, по-
трапивши до європейських країн чи США, повинні підтверджувати 
свій статус, складаючи відповідні іспити. 

В Україні ми також маємо прагнути до більш раннього проекту-
вання професійних планів учнів, виховання життєвої здатності. Остан-
нє означає вміння адаптуватись до змінних умов життя, долати жит-
тєві негаразди, бути стресостійким, наполегливим і толерантним. 
Позитивним в Україні є те, що вже в основній школі передбачається 
надання учням психолого-педагогічної підтримки у проектуванні 
варіантів продовження освіти в профільних класах школи чи інших 
закладах середньої освіти. 

У період підготовки учнів до першого і, мабуть, найбільш від-
повідального в їхньому житті етапу самовизначення — вибору про-
філю навчання — передбачається проходження пропедевтичного 
етапу, який поділяється на ряд підетапів (стадій) залежно від віку 
дітей: ознайомчо-розвивальний (1–4 кл.), аналітично-діагностичний 
(7 клас), рефлексивно-підготовчий (8 клас). На цих підетапах від-
бувається ознайомлення з найпоширенішими професіями, діагнос-
туються запити й інтереси дітей, моделюються домінуючі види 
навчальної діяльності підлітків залежно від їхньої мотивації, про-
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гнозуються напрями розвитку школярів залежно від їхніх здібнос-
тей і переважаючих інтересів, на основі обґрунтованих міркувань 
оцінюється готовність до вибору профілю навчання. Таким чином, 
пропедевтичний етап дає змогу диференціювати учнів відповідно до 
їхніх потреб. Налагоджено координацію із закладами позашкільної 
освіти (центри технічної творчості, клуби за інтересами тощо) для 
спільної діяльності щодо організації допрофільної підготовки і про-
фесійної орієнтації учнів. При цьому учень набуває досвіду саморе-
алізації в творчому колективі ровесників, проходить допрофесійну 
соціалізацію. 

На основному етапі (9 клас) реалізуються змістові аспекти до про-
фільної підготовки, перевіряється готовність дев’ятикласників до ви-
бору профілю, їхня здатність до засвоєння змісту за обраним про-
філем. Однак як і в країнах Європи, в Україні завдяки допрофільній 
підготовці і її пропедевтичному етапу почалося здійснення більш 
раннього профільного, а далі і професійного самовизначення. 

В Україні вивчено перспективний досвід роботи шкіл як щодо 
самовизначення учнів у виборі профілю навчання, так і самовизна-
чення випускників у виборі професії. Розроблено критерії готовно-
сті дев’ятикласників до вибору профілю навчання: а) спрямованість 
ціннісних орієнтацій, пов’язаних з профілем навчання й відповід-
ними напрямами післяшкільної освіти; б) наявність індивідуальних 
цілей профільного навчання; в) володіння інформацією щодо подаль-
шого продовження освіти, життєвого, соціального і професійного 
самовизначення; г) наявність досвіду оволодіння компетенціями, 
необхідними в профільному навчанні. В ряді шкіл, що створили 
центри профільної підготовки і профорієнтації, діють координато-
ри, які налагоджують зв’язок з усіма суб’єктами відповідного на-
пряму роботи. 

 
 
 
 
 
 
 



Секція І Інноваційні технології 
з інвалідністю 

 - 42 -

ІНТЕГРАЦІЯ — ОДНА ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
СВІТОВОЇ НАУКИ 

Журавський М. П., 
V курс, група НТ-51/14 м 

Лукашенко Т. Ф., 
доцент кафедри сучасної інженерії 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 
м. Київ, вул. Львівська, 23, тел. 424-94-33; e-mail: taniainst@gmail.com 
Однією із найважливіших тенденцій світової освіти є її інтегра-

ція, яка буде вирішуватись за допомогою педагогічних та інформа-
ційних технологій. І неабияке значення в цьому процесі матиме 
самовизначення особистості в контексті інтеграції України до єв-
ропейського інтелектуального простору. 

Серед найважливіших стратегічних завдань удосконалення освіт-
ньої системи в Україні, визначених державною освітньою програ-
мою, — виведення освіти на рівень розвинутих країн світу докорін-
ним реформуванням її концептуальних, структурних та організаційних 
засад. Тож модернізація освітньої системи нині є суспільною потре-
бою та фундаментальною умовою інтеграції України до європейсь-
кого інтелектуального простору. Тому в ході переструктурування 
освіти слід ураховувати, що диференціація навчання становить пріо-
ритетні цілі й завдання. Зокрема, вона передбачає профільне навчан-
ня, яке враховує інтереси особистості, з одного боку, та потреби і 
запити держави — з іншого. 

Однією з причин актуалізації питань модернізації освіти, самови-
значення і самореалізації особистості є світові глобалізаційні проце-
сі, що набирають дедалі більшого розмаху і змушують Україну, не 
відмовляючись від національних особливостей та інтересів, поділяти 
відповідні загальні ключові проблеми європейських держав. Адже 
в постіндустріальному суспільстві на передній план і за значенням, 
і за вкладеними фінансовими засобами починає виходити система 
освіти. Суспільству потрібні освічені кадри, бо праця набуває дедалі 
більше інтелектуального і творчого характеру. Кадри переміщуються  
у сферу виробництва знань, інформації, послуг. Глобалізуючись, світ 
стає загальним, що породжує нові завдання і перспективи, тому 
маємо виробляти спільні підходи та вимоги в галузі освіти й само-
визначення особистості. 
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За порівняно короткий час незалежності в Україні відбулися се-
рйозні соціальні й економічні трансформації, які західне суспільство 
переживало століттями. І досі ще нам доводиться долати психоло-
гію утриманців, завищену самооцінку тощо. Провідна роль у подо-
ланні цих вад належить освіті. Сам процес професійного самовизна-
чення молоді складається з кількох етапів. На першому етапі людина 
принципово вибирає між законослухняною і асоціальною поведін-
кою; на другому — здійснює вибір між власним благополуччям і 
суспільною потребою (7% дівчат вибрали професію вчителя, хоча 
престижність її визнали лише 2%). На третьому етапі молодь виби-
рає для майбутньої професійної діяльності сектор економіки (при-
ватний чи державний). Нині 60% випускників надають перевагу 
надійності державного сектора над приватним. Але це співвідношен-
ня змінюється. Далі молода людина робить крок у виборі професії, 
на який, у свою чергу, впливає багато факторів (рівень здібностей  
і підготовленості, наявність відповідних нахилів, позиція батьків і 
друзів, престижність професії тощо). 

 
 
НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ НЕПЕРЕРВНОЇ 
ОСВІТИ: ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ 

Мостовий І. О., 
V курс, група НТ-51/14 м, 

Лукашенко Т. Ф., 
доцент кафедри сучасної інженерії 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
taniainst@gmail.com 

Зрозуміло, що базова освіта не може забезпечити людину на все 
життя знаннями, уміннями, навичками, особистісними якостями і 
ціннісними орієнтаціями, необхідними їй для власного розвитку та 
ефективного виконання різних соціальних ролей. Тому сьогодні ко-
лишнє гасло «освіта на все життя» змінилося гаслом «освіта упро-
довж усього життя». Нині освіта розглядається як неперервний 
процес, що охоплює всі етапи освіти від дошкільної до вищої і піс-
лядипломної, тобто освіти дорослих. 
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У всіх розвинених країнах світу система освіти функціонує і роз-
вивається саме на основі концепції неперервної освіти. Визначаль-
ну позицію в її реалізації займає фахова підготовка з відповідними 
підготовчими етапами: допрофільна підготовка (основна школа), про-
фільне навчання (старша школа), що завершується професійним само-
визначенням, старшокласників (допрофесійна підготовка), і, нарешті, 
професійна підготовка та післядипломна освіта з метою удоскона-
лення й осучаснення набутих раніше фахових знань. 

На всіх перелічених етапах освіти є спільні дидактичні особли-
вості і проблеми. Зокрема, євроінтеграційні прагнення України ви-
магають від освітян підвищення якості освіти на всіх її етапах, що є 
ключовою потребою сьогодення. Головна ж проблема якості освіти — 
проблема змісту. Є розрив між тим, що проголошується про зміст 
освіти і умовами, які створюються для його реалізацій. За напрями 
модернізації змісту можна визначити методологічний, законодавчо-
нормативний, дидактичний, методичний. З дидактичних позицій 
можна вважати: а) пріоритетним предметно-інформативне наповнення 
змісту, відбір його за обсягом і ґрунтовність засвоєння; б) у відборі 
і структуруванні змісту навчання пріоритетним стає процесуальний 
компонент, акцент зміщується на процес навчального пізнання; в) орі-
єнтування на чітко визначенні навчальні результати, домінування 
компетентнісного підходу у відборі змісту і способах його засвоєння. 
Питання якості засвоєння навчального змісту стало таким важливим 
тому, що сьогодні працівників оцінюють вже не за формальними 
ознаками — наявністю атестату чи диплому, а за тим, що вони вмі-
ють робити, створювати, організовувати, тобто за досягнутими ре-
зультатами. До того ж, пріоритетним напрямом у підвищенні якості 
освіти є розвиток творчості. Проте в реальності від молодшої школи 
до старшої поступово творчий потенціал учнів знижується в 10 разів. 
Отже, необхідним є розробка творчих завдань, бо лише продуктивно-
орієнтована освіта відповідає, з одного боку, вимогам суспільства, 
а з другого, — евристичним можливостям людини. Тому актуаль-
ною сьогодні стала дидактична евристика — наука про навчання як 
відкриття, завданням якої є висвітлення особистісного потенціалу, 
який має бути реалізований за допомогою освіти, забезпечити адек-
ватну освіті реалізацію можливостей людини (з урахуванням акме-
ологічного й компетентнісного аспектів). 
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СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА 
РАЙОННОЇ ШКІЛЬНОЇ РАДИ ТОРОНТО 

Макарчук М. П., 
начальник відділу організації наукової діяльності 

НДЧ Університету «Україна» 

Кожна шкільна Рада району зобов’язана щороку представити звіт 
зі спеціальної освіти, для розгляду і зміни його час від часу, щоб 
задовольнити поточні потреби своїх виняткових студентів і пред-
ставити які-небудь поправки для різних Міністерств. 

Регулярний огляд-доповідь про Спеціальну освіту Торонто дає 
можливість оцінки існуючої практики та для формування важливих 
партнерських відносин з підтримуючими організаціями, що не вхо-
дять до Ради. 

Такий огляд Спеціальної освіти забезпечує послідовний підхід до 
спеціальних освітніх послуг. Крім того, звіт містить бачення, що орі-
єнтований — студент, якому притаманні унікальні характеристики: 
мовна, культурна та расова різноманітність шкіл і співтовариств. 

Районна шкільна Рада Торонто (Toronto District School Board — 
TDSB), консультує батьків / опікунів, членів Ради, спеціальний пер-
сонал з освіти, шкільних адміністраторів, методистів, вчителів, до-
поміжний персонал освіти, та інших осіб, які забезпечують розви-
ток спеціальної освіти Торонто. 

Доповідь Спеціальної Освіти відображає бажання членів Ради до 
розробки, реалізації та доставки ефективних спеціальних програм і 
освітніх послуг: 

• встановлює шкільну програму навчання та практики, які відпо-
відають положенням Закону про Освіту, правилам і меморандумам; 

• перевіряють всі школи району з дотримання Закону про Освіту; 
• вимагають персонал дотримуватися Законів, правил і програм; 
• забезпечує належним чином підготовлених співробітників, 

щоб забезпечити програми та послуги для виняткових учнів Ради; 
• отримує відповідне фінансування та звіти про витрати спеціаль-

ної освіти; 
• розробляє і підтримує спеціальний навчальний план, який змі-

нюється час від часу, щоб задовольнити поточні потреби винятко-
вих учнів Ради; 
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• рецензує звіти щорічно і надає поправки до Міністра Освіти 
Канади; 

• готує батькам / опікунам план дій-інструкції, щоб забезпечити 
інформацією про спеціальні освітні програми, послуги та процедури; 

• встановлює Консультативний комітет з спеціальної освіти в Раді; 
• забезпечує професійний розвиток персоналу в частині спеціаль-

ної освіти. 
TDSB через свій Департамент спеціальної освіти, прагне до ак-

тивної і значущою співпраці з учнями, батьками / опікунами, шкіл та 
закладів для того, щоб навчальні потреби всіх учнів з особливими 
потребами були виконані в найбільш справедливому та інклюзив-
ному середовищі. 

Інклюзивна модель зосереджується на наступному: 
• особливі потреби визнаються і задовольняються за рахунок на-

вчальної програми, диференційованого навчання та умов навчання, 
які розширюють можливості для учнів/студентів. 

• шкільні співробітники поділяють відповідальність і підзвітність 
для безперервного, ретельного контролю, а також оцінку і аналіз 
навчального, соціального та емоційного розвитку, кожної дитини. 

• ресурси школи, сім’ї, спеціальної освіти, і громади стають до-
ступними для підтримки дитини. 

• школа і спільнота розділяють відповідальність за освіту учнів 
громади, як на початкових так і середніх і вищих рівнях. 

У щорічному огляді зі Спеціальної Освіти, який має обсяг 220–
250 сторінок, половина — це додатки для кращого будування ін-
клюзивної моделі навчання в Торонто. Додатки містять: 

а) керівництво з фахової освіти для батьків / опікунів; 
б) індивідуальний план навчання; 
в) форми: 

1) інструкція щодо забезпечення обґрунтованої згоди за на-
дання конфіденційної інформації; 

2) скринінг — контрольний список і напрямки служби тру-
дотерапії і фізіотерапії; 

3) напрямки послуг при аутизмі; 
4) допомога студентам у соціальних навичках і самоврядуванні; 
5) історія розвитку дитини; 
6) напрямок професійної підтримки. 
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г) 
1) визначення індексу надзвичайної складності ступеня загаль-

них інтелектуальних можливостей; 
2) контрольний лист вчителя зі студентської поведінки; 
3) контрольний список батька / опікуна зі студентської пове-

дінки; 
4) необхідні фактори врахувати при ідентифікації, розміщен-

ні, відображенні та спілкуванні; 
ґ) ключові параметри TDSB; 
д) транспорт: 

1) політика перевезення студентів; 
2) оперативна процедура — перевезення студентів; 
3) застосування студентського транспорту; 
4) Транспортна апеляція студента; 
5) Критерії безпеки для водіїв; 

е) зовнішнє партнерство: 
1) зовнішні додаткові партнери — студентські служби; 
2) протокол з питань партнерства з зовнішніми установами 

на надання послуг від них; 
3) діагностична оцінка підтримки студентського навчання. 

Нижче наведений перелік 40 зовнішніх партнерів Спеціальної 
освіти районної шкільної Ради Торонто: 

1. Асоціація обдарованих дітей (ABC) www.abcontario.ca 
2. Аутизм-товариство Онтаріо www.autismontario.com 
3. Кращі друзі www.bestbuddies.ca 
4. Центр для глухих www.bobrumball.org 
5. Товариство травм головного мозку Торонто www.bist.ca 
6. Канадська Рада для дітей cec.sped.org/ab/candian.html 
7. Канадське товариство людей з синдромом Дауна www.cdss.ca 
8. Канадське товариство слуху www.chs.ca 
9. Канадський Національний інститут для сліпих www.cnib.ca 
10. Дитяче психічне здоров’я Онтаріо www.cmho.org 
11. Торонто обслуговує дітей www.toronto.ca/children 
12. Житлова Спільнота Торонто www.communitylivingtoronto.ca 

та www.connectability.ca 
13. Асоціація людей з синдромом Дауна Торонто www.dsat.ca 
14. Великодні печатки Онтаріо www.easterseals.org 
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15. Інклюзія www.inclusion.com 
16. Інструмент раннього розвитку www.torontodacs.net 
17. Інтеграція www.integra.on.ca 
18. Епілепсія в Торонто www.epilepsytoronto.org 
19.Фето-плацентарна недостатність у світі www.fasworld.com 
20. Женевський центр з аутизму www.autism.net 
21. Індивідуальний план навчання 

edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/speced/individu.html 
22. Навчання інвалідів в OnLine www.ldonline.org 
23. Навчальна Асоціація Онтаріо www.ldao.ca/ 
24. Асоціація навчання Торонто www.ldatd.on.ca 
25. Консультативна рада міністра з фахової освіти 

www.edu.gov.on.ca/eng/general/abcs/acse/acse_eng.html 
26. Міністерство освіти — Керівництво для викладачів 

edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/speced/guide.html 
27. Центр для дітей з обмеженими можливостями www.pacer.org 
28. Міністерство освіти — Спеціальна освіта 

edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/speced/speced.html 
29. Асоціація м’язової дистрофії Канади www.muscle.ca 
30. Рада для дітей Онтаріо www.cecontario.ca 
31. Федерації для ДЦП Онтаріо www.ofcp.on.ca 
32. SNOW (спеціальні потреби можливості) snow.ldrc.ocad.ca 
33. Асоціація розщеплення хребта і гідроцефалії Онтаріо 

www.sbhao.on.ca 
34. Інклюзія людей з вадами розвитку та розладами аутистично-

го спектру www.surreyplace.on.ca 
35. Фонд Канади синдром Туретта www.tourette.ca 
36. Перехід планування надзвичайних студентів 

www.edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/speced/transiti.html 
37. Альянс з питань рівності Сліпих канадців (AEBC) 

www.blindcanadians.ca 
38. Голос для дітей з порушенням слуху www.voicefordeafkids.com 
39. Азбука психічного здоров’я www.hincksdellcrest.org 
40. Центр ефективної співпраці і практики www.cecp.air.org 
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САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ 
ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

Іванчук О. А., 
V курс, група НТ-51/14 м, 

Малишев В. В., 
д. т. н., професор кафедри сучасної інженерії 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 
e-mail: victor_malyshev@mail.ru 

Розв’язання ключових проблем самовизначення особистості в 
контексті входження України до європейського інтелектуального 
інтеграційного простору слід шукати в позитивному досвіді освіти 
західних країн. Адже допомога особистості в самовизначенні є спе-
цифічним завданням саме педагогічної науки і практики. Прикла-
дом може бути освітня система Фінляндії, визнана кращою в світі. 
Диференціація в ній розпочинається в дошкільному віці та триває в 
школі. Діти розподіляються в паралельні класи за рівнями психіч-
ного і розумового розвитку. В середніх класах диференціація від-
бувається з визначенням профільних напрямів, тобто самовизначен-
ня спостерігається значно раніше, ніж в інших країнах Європи. 

Заслуговує уваги й досвід шкіл з продуктивного навчання в Ні-
меччині. Він полягає в тому, що для «важких» підлітків, які праг-
нуть навчатися, створюють умови, за яких вони півдня навчаються, 
а півдня працюють, набуваючи певних робітничих професій. Само-
визначення учнів відбувається з урахуванням індивідуальних особ-
ливостей і раніше, ніж у масових школах. Вдалим прикладом про-
дуктивного навчання в Україні були (і ще подекуди залишились) 
шкільні виробничі бригади, де навчання поєднувалося з продуктив-
ною працею. Крім того, в ряді районних міст збереглися навчально-
виробничі комбінати (НВК), які успішно працюють з профорієнта-
ції та ознайомлення учнів з робітничими професіями. Діяльність 
учнівських виробничих бригад і НВК спрямована на полегшення 
самовизначення учнів, підвищення їхньої життєздатності у бурхли-
вому морі нашого сьогодення. Це тим важливіше, що здобувають 
вищу освіту не всі випускники, а от робітничу спеціальність пови-
нен мати кожний. 
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Самовизначення учнів у ряді англомовних країн (Велика Брита-
нія, США) відбувається як наслідок диференціації закладів та зміс-
ту освіти, що здійснюється на двох рівнях. Перший рівень — на-
вчання на основі індивідуальних особливостей інтелекту (primary 
school). В цьому випадку програми і підручники «пристосовують» 
під культурний та інтелектуально доступний (зазвичай примітивний) 
рівень школярів, щоб дітям було цікаво навчатися. На другому рівні 
(secondary school) відбуваються добір і поглиблене вивчення пред-
метів певного напряму за рахунок інших дисциплін з метою про-
фесійної спрямованості навчання. Такий підхід є диференціацією 
за інтересами, враховуються мотиви для зарахування на відповідні 
профілі. При цьому розширення інваріантного ядра програм з ураху-
ванням вікової диференціації не усуває наявність принципово різних 
потоків за рахунок варіативної частини програм для навчальних на-
прямів. Така диференціація, спрямована на соціальну селекцію учнів, 
сприяє їхньому самовизначенню ще в стінах навчального закладу. 

Таким чином, завдяки диференціації навчання соціуми розвинутих 
країн створили умови для високого рівня індивідуалізації людини, 
її саморозвитку, самовизначення й самореалізації. Тож, в Україні 
ми повинні взяти кращий досвід зарубіжжя й адаптувати його до 
національного ґрунту, щоб швидше інтегруватись до європейсько-
го інтелектуального освітнього простору, паралельно розв’язуючи 
етнорегіональні й мовні проблеми. Водночас треба подолати недо-
ліки системи освіти, які послаблюють конкурентоспроможність на-
шої країни. Одним із кроків, що наближують входження України 
до європейського співтовариства, стало введення до системи освіти 
незалежного тестування, яке усуває корупцію при одержанні атес-
тата про середню освіту та вступні до ВНЗ. Це нововведення ще не 
зовсім досконале, проте кількість його прихильників неухильно 
зростає. Адже зростає значення знань, а не оцінок. Підвищилася 
мотивація учнів до навчання. Вони стали свідоміше ставитися до 
набуття знань та вмінь. Відповідно до ВНЗ потрапляють найдос-
тойніші, а отже, з університетів виходитимуть краще підготовлені 
фахівці. Тож урешті-решт суспільство виграє. 
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ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
СУЧАСНОЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

Периста О. В., 
V курс, група НТ-51/14 м, 

Малишев В. В., 
д. т. н., професор кафедри сучасної інженерії 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
e-mail: victor_malyshev@mail.ru 

Найсуттєвішою дидактичною особливістю освіти в Україні є зміст 
як середньої, так і вищої освіти, який потребує не просто вдоскона-
лення, а серйозного реформування. Адже багато випускників ВНЗ 
не працюють за спеціальностями, змушені перенавчатись, що веде 
до втрати коштів. Тож перед ВНЗ постає проблема реструктуриза-
ції підготовки кадрів, які будуть потрібні у найближчі 5–10 років, 
приведення вищої освіти до європейських стандартів. Зазвичай су-
часна молодь сприймає професію лише як засіб досягнення бажа-
ного образу і рівня життя, тобто за престижністю і влаштуванням у 
житті, а не за сутністю самої професії. Тому одна з актуальних 
проблем сучасної освіти — професійне самовизначення старшокла-
сників. Удосконалення змісту середньої освіти має відбуватися у на-
прямі професійної орієнтації. Адже сучасна соціально-економічна 
ситуація, формування ринку праці в країні вимагають суттєвого 
поліпшення підготовки учнів до вибору професії, їхньої професій-
ної самореалізації. На жаль, у багатьох середніх школах ця робота 
значною мірою має формальний характер, а професійна вища шко-
ла, орієнтуючись на набір абітурієнтів, не має достатніх можливос-
тей враховувати їхню вмотивованість щодо вибору певної професії. 

Отже, в школі має бути сформована реально працююча удоскона-
лена система повноцінного профільного навчання не лише для під-
готовки випускників до вступу у ВНЗ, а й для підготовки майбут-
нього професійного робочого ресурсу країни. Навчальні програми 
мають бути прямо пов’язані з вибором спеціальності. Отже, профе-
сійна орієнтація має стати найважливішою умовою засвоєння ком-
петенцій учнями. 
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До того ж, профільну орієнтацію як спосіб організації диференці-
йованого навчання слід розпочинати із самих ранніх етапів школи: 
підготовчій етап: а) 1–4 класи (дається уявлення про світ професій, 
роль праці в житті людини); б) 5–7 класи (діагностика і розвиток 
інтересів і здібностей, формування професійної спрямованості). Далі 
у 8–9 класах вже проводиться допрофільна підготовка (формуван-
ня професійної мотивації, готовність до вибору профілю навчання), 
а у 10–11 класах — профільна підготовка (ретельна підготовка з про-
фільних предметів, розробка професійних планів і намірів учнів, 
націлювання на професійне самовизначення). 

Профільне навчання має сенс лише в контексті індивідуалізації 
діяльності учнів від дошкільного віку до випуску із старшої школи. 
Моніторинг предметних інтересів, необхідних для реалізації про-
фільного навчання в старшій школі — обов’язкова складова роботи 
і в основній школі. Для всебічного використання потенціалу учнів 
у старшій школі необхідна максимальна індивідуалізація профілів. 
Можлива ще й подальша внутрішньопрофільна спеціалізація для більш 
точного регулювання вибору учня відповідно до його інтересів і до 
потреб соціуму. Наприклад, біолого-хімічний профіль може далі ди-
ференціюватися за напрямками: медичний, сільськогосподарський 
тощо. Сьогодні у профільному навчанні має відбуватися орієнтація 
не лише на когнітивний і операційні компоненти змісту, а й на мо-
тиваційно-орієнтаційний і креативний, тобто не лише на «знаю що», 
а й на «знаю як», «знаю чому» і «знаю навіщо». 
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ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМОК 
СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Навроцька Ю. О., Гітун Н. І., 
Луцький інститут розвитку людини, 

к. тел. 066-937-12-19; e-mail: ggitun@ukr.net 

Інклюзивна форма навчання — це така форма навчання, яка пе-
редбачає навчання дітей з особливими потребами разом зі здорови-
ми дітьми і при створенні певних умов для здійснення повноцінно-
го процесу навчання дозволяє засвоїти програму загальноосвітньої 
школи. Звичайно, наше суспільство ще недостатньо підготовлене для 
якісного інклюзивного навчання. Але сьогодення диктує необхідність 
шукати нові можливості навчати дітей з вадами, щоб частково вони 
не були ізольовані від дітей без відхилень у розвитку. 

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей із особ-
ливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх 
соціалізація та інтеграція в суспільство, залучення сім’ї до участі в 
навчально-виховному процесі. 

Основними завданнями інклюзивного навчання є: здобуття діть-
ми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня в 
середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандар-
ту загальної середньої освіти; забезпечення різнобічного розвитку 
дітей, реалізація їх здібностей; створення освітньо-корекційного се-
редовища для задоволення освітніх потреб учнів із особливостями 
психофізичного розвитку; створення позитивного мікроклімату в за-
гальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням, 
формування активного міжособистісного спілкування дітей із особ-
ливими освітніми потребами з іншими учнями; забезпечення ди-
ференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей із особ-
ливими освітніми потребами; надання консультативної допомоги 
сім’ям, які виховують дітей із особливими освітніми потребами, за-
лучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм 
навчання. 

На рівні держави затверджено ряд нормативних документів, які 
визначають порядок запровадження інклюзивної освіти в Україні: 



Секція І Інноваційні технології 
з інвалідністю 

 - 54 -

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.10 р. № 912 «Про 
затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти», Розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 03.12.09 р. № 1482-р «Про 
затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та 
інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на пе-
ріод до 2012 року», Наказ Міністерства освіти і науки від 11.09.09 р. 
№ 855 «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзив-
ного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009–2012 
роки», Наказ Міністерства освіти і науки від 09.12.10 р. № 1224 
«Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання 
дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчаль-
них закладах». 

Основні принципи інклюзивної навчання полягають у тому, що 
усі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляєть-
ся можливим, незважаючи на певні труднощі чи відмінності, що 
існують між ними; навчальні заклади мають визнавати і врахову-
вати різноманітні потреби своїх учнів узгодженням різних видів і 
темпів навчання; освітні заклади повинні забезпечувати якісну осві-
ту для всіх, розробляючи відповідні навчальні плани, вживаючи 
організаційні заходи, розробляючи стратегії викладання, використо-
вуючи ресурси і партнерські зв’язки зі своїми громадянами; діти з 
особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку до-
даткову допомогу, яка може знадобитися їм у навчальному процесі; 
інклюзивні форми навчання — найефективніший засіб, який гаран-
тує солідарність, співучасть, взаємодопомогу, розуміння між дітьми 
з особливими потребами та їхніми ровесниками. 

Обов’язковою умовою ефективності інклюзивної освіти є орга-
нізація системної підготовки, перепідготовки і підвищення квалі-
фікації для широкого класу різних спеціалістів: педагогів, психо-
логів, методистів, логопедів, дефектологів, вихователів дошкільних 
навчальних закладів, працівників органів управління освіти. Вона 
спрямована на оволодіння спеціальними знаннями та педагогічними 
технологіями, які забезпечують можливість кваліфікованого навчання 
дітей із обмеженими можливостями здоров’я і відхиленням у роз-
витку. 
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РОЛЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ 

Обухова В. М., 
кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри фундаментальних дисциплін  
Вінницького соціально-економічного інституту 

ВМУРОЛ «Україна» 
В умовах динамічного розвитку українського суспільства систе-

ма вищої освіти повинна не чекати від нього чітко сформульованих 
вимог, а передбачати тенденції суспільного розвитку і готувати фахів-
ців, що будуть відповідати цим тенденціям і потребам майбутнього. 

Поки що таке завдання не виконується, і це відчувають як випус-
кники вишів, так і роботодавці. Усвідомлює це і більшість виклада-
чів вищих навчальних закладів, намагаючись зробити процес здо-
буття знань більш творчим, інтерактивним. Безумовно, сказане ще 
у більшій мірі стосується інклюзивного навчання, метою якого є 
забезпечення можливості всебічної участі всіх членів суспільства у 
будь-яких сферах життєдіяльності. 

Виконання завдань інклюзивної освіти вимагає, по-перше, прин-
ципово нового осмислення базових елементів навчального процесу, 
по-друге, детального вивчення психологічних особливостей кожно-
го студента, по-третє, створення дидактичних і психологічних умов 
свідомого отримування знань студентами з особливими потребами. 
Студент повинен бути не формальним, а фактичним співучасником 
навчального процесу на рівні не тільки інтелектуальної, а й особис-
тісної та соціальної активності. 

Викладач виступає у функції не керівника, а скоріше організа-
тора процесу, більш досвідченого та інформованого, ніж студенти. 
Проте і власний досвід молодих людей може стати джерелом на-
вчально-пізнавальної діяльності за умови доброзичливого ставлен-
ня до нього з боку викладача. «Визнання особистісного досвіду 
спілкування студентів важливим для подальшого становлення їх як 
фахівців створює сприятливі умови для їх творчого розвитку, спо-
нукає їх до самостійної пошукової діяльності» [2, с. 36]. 

Якщо викладач віддає перевагу традиційному «академічному» сти-
лю спілкування у режимі «Я повинен донести до вас певний обсяг 
інформації, а ви повинні уважно слухати і фіксувати її», тим самим 



Секція І Інноваційні технології 
з інвалідністю 

 - 56 -

він свідомо або несвідомо обмежує права студентів на участь у на-
вчальному процесі. Не маючи можливості оперативно подавати си-
гнали «зворотного зв’язку», частина студентів швидко втрачає інте-
рес до навчального матеріалу. Це, безперечно, стосується насамперед 
студентів з особливими потребами. Вони потребують постійного вер-
бального і невербального контакту, постійного підтвердження їх 
статусу як рівноправних учасників спілкування, що можуть вплива-
ти на його перебіг. Комунікація на занятті повинна мати діалогіч-
ний характер (у широкому сенсі розуміння поняття діалогу). Адже 
діалог, як форма вербальної чи невербальної взаємодії, передбачає 
партнерські взаємини, наявність певних домовленостей між його 
учасниками, взаємну ініціативу і доброзичливість партнерів. 

Виконати завдання забезпечення навчального спілкування саме 
такого типу можуть лише ті викладачі, для яких демократичний стиль 
спілкування з студентами є природним і усвідомленим. Такий ви-
кладач не боїться зізнатися, що не знає відповіді на якесь питання. 
Навпаки, він використає цю ситуацію для формулювання проблем-
них завдань, для обговорення різних варіантів відповідей, тобто на 
практиці покаже студентам поліваріативність наукового пізнання. 
У такому випадку результатами спілкування є позитивна внутріш-
ня мотивація навчальної діяльності, взаємодопомога та доброзич-
ливість не тільки у системі «викладач – студенти», але й у системі 
стосунків між студентами в академічній групі. 

Таким чином, демократичний стиль поведінки викладача є не-
обхідною умовою виконання завдань інклюзивного навчання у су-
часній вищій школі. 

Література 
1. Кульбіда С. В. Концептуальні засади навчання нечуючих і ви-

користання жестової мови (на матеріалах зарубіжної теорії і прак-
тики) / С. В. Кульбіда // Жестова мова й сучасність: збірник науко-
вих праць, вип. 3. — К.: «Педагогічна думка», 2008. — С. 26–33. 

2. Обухова В. Н. Демократический стиль поведения преподава-
теля как важнейшее условие эффективного применения интерак-
тивных методов обучения студентов-педагогов / В. Н. Обухова // 
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дні на-
уки 2005» — т. 40. Філологічні науки. — Дніпропетровськ: Наука і 
освіта, 2005. — С. 63. 



інклюзії людей Секція І 
у навчально�виховний процес 

 - 57 -

ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ У ВУЗІ: 
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ЦІННІ НАДБАННЯ МИНУЛОГО 

Сарапулова Є. Г., 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 
Пішеніна Т. І., 

доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри «Менеджменту» 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

Дистанційне навчання — це комплекс освітніх послуг, що мо-
жуть надаватися на відстані з допомогою спеціалізованого інфор-
маційного середовища. Це порівняно нова форма організації освіт-
нього процесу, що ґрунтується на принципі самостійного навчання 
студента. Студенти віддалені від викладача в просторі, але мають 
можливість за потреби вступити в діалог за допомогою засобів те-
лекомунікації. Система дистанційного навчання дозволяє набути не-
обхідних навичок і нових знань за допомогою власного персональ-
ного комп’ютера і виходу в мережу Інтернет. 

Дистанційне навчання — оптимальний спосіб отримати освіту, 
а також придбати різноманітні нові знання і навички за інтересами 
для тих, хто значну частину дня зайнятий на роботі або з сім’єю. 
Дистанційне навчання — це спосіб отримати освіту для тих, хто живе 
у віддалених районах країни. І іноді єдиний доступ до вищої освіти 
для людей, які страждають фізичними недугами — для людей з 
особливими потребами. Адже завдяки розвиткові дистанційного на-
вчання стає реальністю опанувати будь-яку навчальну дисципліну, 
не покидаючи власної квартири. 

Про дистанційну освіту нині написано багато і по суті. В науко-
вих працях докладно проаналізовані її позитивні і негативні ознаки. 
Вищі навчальні заклади України активно працюють над впрова-
дженням системи дистанційного навчання. Проте, активно створю-
ючи нове, науковці і освітяни нерідко безжально, без глибокого 
аналізу відмітають попередній досвід, втрачаючи при цьому цінні 
надбання. Нам здається, що сьогоднішня освітня система України на 
порозі того, щоб зробити цю помилку. 
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На наш погляд, на державному рівні доцільно звернути увагу на 
цінну спадщину з історії розвитку дистанційного навчання. За ча-
сів існування Радянського Союзу телебачення регулярно транслю-
вало системи навчальних лекцій з різних дисциплін для студентів 
заочної форми навчання. Такий телевізійний курс навчання істотно 
допомагав студентам-заочникам у вивченні матеріалу. 

У вересні 1963 року відомий політичний діяч Гарольд Вільсон 
(пізніше — Прем’єр-міністр Великої Британії), який всерйоз перей-
мався проблемою формування інтелектуальної еліти нації, висунув 
ідею створення «Ефірного університету», який би поєднував тра-
диційні форми навчання з можливостями радіо- і телемовлення. Ця 
ідея виникла після ознайомлення Вільсона з організацією заочного 
навчання в СРСР і телевізійної освіти в США. 

У 1969 році поява Відкритого університету у Великій Британії 
ознаменувала собою початок застосування комплексного підходу до 
навчання з використанням усієї різноманітності дидактичних засо-
бів. У Відкритому університеті було розроблено величезну кількість 
високоякісних навчальних посібників, спеціально призначених для 
дистанційного навчання. Взаємодія університету із студентами здій-
снювалася через надання друкованих матеріалів, а доповнювалася 
радіо- і телепередачами (аудіокасети набули поширення пізніше). 

На наш погляд, на сьогодні під керівництвом Міністерства освіти 
і науки України доцільне створення навчальних програм, що являли 
б собою лекційні курси з усіх дисциплін, які викладаються у вищих 
навчальних закладах. Такі лекторії повинні бути «прив’язані» до 
централізовано виданих через Міністерство підручників. Навряд чи 
в умовах сучасного технічного розвитку є сенс здійснювати теле-
трансляції. Ми вважаємо, що курси лекцій доцільно викласти на 
спеціальному сайті Міністерства, щоб кожен студент міг працювати 
з ними у зручний для себе час, повторити для себе потрібні фраг-
менти необхідну кількість разів. Такий підхід дозволив би на дер-
жавному рівні координувати зміст і якість освіти. Безумовно, зазна-
чений проект неможливо швидко реалізувати в непростих сучасних 
економічних умовах, але орієнтуватися на нього було б важливо. 
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 
СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

Притюпа О. С., 
кандидат педагогічних наук, 

Кіровоградський інститут розвитку людини, 
e-mail: epritupa@yandex.ua 

Інтеграційні процеси України в європейське суспільство актуалі-
зують проблему інклюзивної освіти — освіти громадян нашої дер-
жави з особливими потребами. Згідно з положеннями Конвенції ООН 
про права дитини (які констатують вимоги до кожної держави щодо 
розробки та вдосконалення законодавчої бази для виконання прин-
ципу доступності освіти для усіх громадян) кожна дитина, незалеж-
но від стану її здоров’я, наявності інтелектуального або розумово-
го порушення має право на одержання якісної освіти. 

Зокрема, у країнах західної Європи, Канаді, США інклюзивна 
форма навчання дітей з особливими освітніми потребами існує вже 
понад 30 років і для більшості з них стала важливим напрямком пе-
дагогічних досліджень. Крім того, ці держави мають законодавче 
підґрунтя з даного питання (Велика Британія, Швеція, Данія, Іспа-
нія, Італія, Бельгія, Канада, США тощо). 

У нашій державі інклюзивний процес в освіті розпочався у 90-х 
роках ХХ ст., коли тенденція навчання дітей із особливими потре-
бами у звичайних закладах освіти стала помітно зростати. У 2001 р. 
Міністерство освіти і науки України, Інститут спеціальної педаго-
гіки АПН України та Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» запо-
чаткували науково-педагогічний експеримент «Соціальна адаптація 
та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного 
розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закла-
дах», основною метою якого стала розробка та реалізація механіз-
му інтеграції дітей із особливостями психофізичного розвитку в 
загальноосвітні навчальні заклади, ранньої інтеграції цих дітей в со-
ціальне середовище з урахуванням їх типологічних, а також інди-
відуальних особливостей. 

Законодавче підґрунтя інклюзивна освіта в Україні отримала у 
2010 р., коли до Закону України «Про загальну середню освіту» бу-
ли внесені зміни, згідно з якими загальноосвітні навчальні заклади 
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могли повноправно створювати спеціальні й інклюзивні класи для 
навчання дітей із особливими потребами. У жовтні 2010 р. Мініс-
терство освіти і науки, молоді та спорту України затвердило «Кон-
цепцію розвитку інклюзивної освіти», а в серпні 2011 р. Кабінет 
міністрів України затвердив «Порядок організації інклюзивного на-
вчання в загальноосвітніх навчальних закладах». 

На сьогоднішній день інклюзивна освіта в Україні набуває нових 
обертів свого розвитку. У даному напрямку працюють провідні пе-
дагоги та науковці Національної академії педагогічних наук Украї-
ни, зокрема Інституту спеціальної освіти (С. Єфімова, А. Колупаєва, 
Ю. Найда, Л. Савчук, О. Таранченко та ін.). Приміром, визначені 
концептуальні складові інклюзивної освіти й організаційно-методичні 
підходи до її впровадження в Україні, створено науково-теоретичну 
базу розвитку і впровадження інклюзивної освіти. Крім того, здій-
снюються науково-педагогічні дослідження з проблем освіти дітей 
з особливими потребами [1], обґрунтовуються стратегічні напрями 
розвитку спеціальної психології і педагогіки [3], створюється на-
вчально-методичне забезпечення у даній галузі [2]. 

Підсумовуючи, слід зауважити, що наявні зрушення в аспекті 
інклюзивної освіти в України ще мають ряд недоліків, зокрема, 
недосконале законодавство і фінансування, створення сприятливих 
умов у навчальних закладах різних рівнів, кадрове забезпечення та ін. 
Відповідно, науково-педагогічна робота у даному напрямку є вкрай 
актуальною і важливою. 
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ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: 

СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ 

Пузіков Д. О., 
кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник 
Інституту педагогіки НАПН України, 

доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна», м. Київ 

Місією електронних навчальних посібників, на нашу думку, ста-
не, передовсім, організація самостійного й дистанційного навчання 
студентів з особливими потребами (зокрема — заочної форми на-
вчання). 

Електронний навчальний посібник, якій міститиме необхідні ме-
тодичний апарат, може застосовуватися для підготовки таких форм 
організації навчання як: семінарські, практичні та лабораторні за-
няття, а також для підготовки контрольних робіт, проведення ква-
ліфікаційних досліджень тощо. Таким чином, зазначений посібник 
може відігравати системоутворювальну роль щодо вивчення певної 
навчальної дисципліни. 

Виходячи з цього, до структури електронного навчального по-
сібника мають входити: опорний конспект курсу; структуровані за 
розділами (темами) і параграфами електронні текстові навчально-
методичні матеріали; запитання і практичні завдання з розділів (у т. ч. 
завдання-квести з відповідним програмним забезпеченням); поглиб-
лений матеріал з розділів (ілюстрації, допоміжне програмне забез-
печення, хрестоматійні й нормативно-правові матеріали, зразки роз-
роблених документів тощо); словник-довідник; електронний тест 
оцінювання навчальних досягнень студентів з вивчення матеріалів 
посібника; розділ з переліком тем для контрольних та курсових ро-
біт (за необхідністю), тем семінарів (практичних або лабораторних 
занять); список рекомендованої літератури; бібліотека наукової і нау-
ково-методичної літератури з навчальної дисципліни, відповідних 
нормативно-правових актів, збірка текстових і медіафайлів корис-
тувачів; «дошка оголошень»; форум тощо. 
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Особлива увага має бути надана контрольним, практичним і твор-
чим завданням посібника. 

Електронний навчальний посібник виконуватиме ряд важливих 
функцій. Розглянемо деякі з них. 
Інформаційна функція електронного навчального посібника по-

лягатиме в представленні й наданні дидактично опрацьованої інфор-
мації про зміст певної навчальної дисципліни. Електронний навчаль-
ний посібник може бути важливим джерелом інформації про сферу 
суспільного життя (суспільної діяльності), з необхідністю вивчення 
й практичного перетворення якої пов’язано існування навчальної 
дисципліни. При цьому, електронні носії, доступ до Інтернету на-
дають студенту з особливими потребами можливість самостійного 
пошуку додаткової інформації. 
Систематизувальна функція забезпечуватиме систематизацію ви-

кладення різнопланової інформації. Посібник систематизуватиме 
опорний конспект курсу, конспекти окремих занять, деталізований 
курс, поглиблений матеріал з окремих розділів курсу (ілюстрації, 
позатекстовий матеріал, допоміжне програмне забезпечення та ін.). 
Мотиваційна функція формуватиме інтерес і мотиви вивчання 

студентами з особливими потребами викладеного в електронному 
навчальному посібнику матеріалу, мотиви роботи з ним. 

Розвиток професійних якостей, професійної компетентності май-
бутнього фахівця, його здатності брати участь в пошуку та ство-
ренні знань, інноваційній діяльності, забезпечуватиме розвивальна 
функція посібника. 
Координувальна функція електронного навчального посібника уз-

годжуватиме застосовування інших засобів навчання у процесі під-
готовки студентів з особливими потребами, забезпечуватиме пого-
дження дій учасників цього процесу. 

Можливість обміну інформацією між користувачами посібника 
(наприклад, за допомогою форуму) дасть змогу повною мірою реа-
лізувати його комунікативну функцію. Буде забезпечено надійний 
зворотний зв’язок між користувачами і розробниками (авторами) 
посібника. Таким чином, вирішення завдання вдосконалення посіб-
ника значно полегшиться і прискориться. 
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ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: 

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 
Пузіков Д. О., 

кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник 

Інституту педагогіки НАПН України, 
доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна», м. Київ 
Здійснення оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітньо-

го навчального закладу (далі — ЗНЗ) необхідно передбачає визна-
чення та обґрунтування відповідних показників його розвитку та ді-
яльності. 

Особливу значущість мають критерії, на основі яких стає мож-
ливим виділення й обґрунтування індикаторів, створення методич-
ного забезпечення оцінювання кількісних характеристик інновацій-
ного розвитку ЗНЗ. 

Педагогічним колективам сучасних ЗНЗ властиво запроваджува-
ти, або навіть створювати різноманітні педагогічні інновації, здій-
снювати їхню апробацію й впровадження. Можна стверджувати, що 
без цього неможливий інноваційний розвиток сучасної школи. Тому 
першим якісним показником інноваційного розвитку ЗНЗ є іннова-
ційна активність його педагогічного колективу, тобто педагогів за-
кладу до запровадження існуючих (розроблених ученими або інши-
ми педагогами), створення та впровадження власних педагогічних 
інновацій. Можна виділити такі ознаки активності педагогічного ко-
лективу закладу: запровадження педагогічних інновацій, передбаче-
них розпорядженнями органів управління освітою; експериментальне 
впровадження педагогічних інновацій, розроблених науковими уста-
новами, вищими навчальними закладами, обласними інститутами 
післядипломної педагогічної освіти та ін.; стихійне створення педа-
гогічних інновацій окремими вчителями та впровадження їх у вла-
сну діяльність; створення та експериментальну апробацію вчителя-
ми власних педагогічних інновацій на основі стратегічного задуму 
розвитку їхнього ЗНЗ (концепції та програми інноваційного розвит-
ку, освітньої програми ЗНЗ); поширення власних інноваційних роз-
робок в ЗНЗ та інших закладах освіти. 
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Другим якісним показником є наявність системи управління ін-
новаційним розвитком ЗНЗ. Цей показник пов’язаний з попереднім 
(керівництво ЗНЗ є частиною його педагогічного колективу), але мо-
же розглядатися й окремо. Можна виділити такі ознаки, що свідчать 
про наявність управління інноваційним розвитком ЗНЗ: виконання 
розпоряджень органів управління освітою щодо запровадження педа-
гогічних інновацій; організація співпраці з науковими установами, 
вищими навчальними закладами тощо щодо експериментального 
впровадження розроблених ними педагогічних інновацій; заохочен-
ня та сприяння окремим вчителям щодо створення та впровадження 
педагогічних інновацій; функціонування системи управління інно-
ваційною діяльністю педагогічного колективу та інноваційним роз-
витком ЗНЗ на основі відповідних документів ЗНЗ (концепція, про-
грама інноваційного розвитку, освітня програма та ін.); організація 
співпраці з керівниками ЗНЗ та інших закладів освіти для поши-
рення власних інноваційних розробок. 

Третій якісний показник — наявність системи методичної робо-
ти ЗНЗ спрямованої на його інноваційний розвиток. Пов’язаний з 
обома вище зазначеними показниками, він (з огляду на значущість) 
вимагає окремого розгляду. Розвиток системи методичної роботи ЗНЗ 
передбачає: методичне забезпечення запровадження педагогічних 
інновацій, передбачених розпорядженнями органів управління осві-
тою; методичне забезпечення і супровід експериментального впро-
вадження педагогічних інновацій, розроблених науковими устано-
вами, вищими навчальними закладами та ін.; методичне забезпечення 
і супровід створення та впровадження педагогічних інновацій окре-
мими вчителями; методичну роботу зі створення та експерименталь-
ної апробації власних педагогічних інновацій ЗНЗ на основі концеп-
ції та програми його інноваційного розвитку; методичну роботу з 
поширення власних інноваційних розробок в інших ЗНЗ. 

На основі зазначених вище критеріїв (і виділених ознак) можна 
побудувати відповідні шкали. Це дасть змогу розробити інструмен-
тарій для визначення рівня інноваційного розвитку конкретних за-
гальноосвітніх навчальних закладів. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ОСІБ 
З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Пупишева В. Я., 
директор Кіровоградського інституту розвитку людини, 

к. тел. (0522) 22-74-89; e-mail: kirol_ukr@ukr.net 
Проблема інвалідності є проблемою не тільки тих сімей, де є ди-

тина-інвалід. Інвалідність є суспільним явищем, характерним для 
будь-якої держави, будь-якого суспільства. Деякі народи вважали 
людей з обмеженими можливостями «дітьми божими», яких торкну-
лася божа рука. У світі майже кожна десята людина має ті чи інші 
обмеження, з них майже 470 млн. людей працездатного віку. Це під-
креслює важливість, масштабність проблеми інвалідності та пошуку 
вирішення багатьох проблем реабілітації та соціалізації. Прагнення 
більшості країн світу і України зокрема до забезпечення рівних мож-
ливостей для інвалідів підтверджує, що кожна людина та її потреби 
важливі для цивілізованого суспільства. Статистика свідчить, що 
кількість інвалідів в Україні за останні 5 років зросла на 5,5% і на 
початок 2010 р. складала 2,7 млн. осіб, або майже 6% загальної чи-
сельності населення. Громадяни з інвалідністю потребують вирішен-
ня багатьох проблем, що пов’язані із розширенням можливостей 
людського розвитку, вирішенням безлічі соціальних проблем. 

Вибір європейського вектору розвитку країни передбачає сьо-
годні будувати Державну політику в сфері освіти з урахуванням 
освітніх потреб людей з інвалідністю, сприяти розвитку освітніх си-
стем і разом з тим стати складовою частиною нової соціальної та 
економічної політики. 

Наше дослідження спрямоване на пошуки нових підходів у на-
вчанні інвалідів, забезпечення їх підтримки та соціалізації в суспіль-
стві, пошуки причин росту даної групи громадян: соціально-еконо-
мічні причини, серед яких основними є: недосконалість існуючої 
системи медичного забезпечення дітей та підлітків, погіршення яко-
сті харчування, техногенні перевантаження, зменшення обсягу про-
філактичних програм в амбулаторно-поліклінічній ланці охорони 
здоров’я, недосконалість системи психолого-педагогічної підтрим-
ки дітей із соціально неблагополучних родин, неефективність освіт-
ніх програм для формування у дітей культури здоров’я, соціальне 
становище сімей, тощо. 
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Кіровоградський інститут розвитку людини має змогу допомогти 
одержати людям з фізичними вадами якісну вищу освіту. В інститу-
ті створено умови для навчання осіб з обмеженими можливостями. 
Дистанційна форма навчання, комп’ютерний супровід навчального 
процесу, «он-лайн» практика, спеціальна програма для озвучуван-
ня тексту сліпим людям. В перспективі забезпечення сурдоперек-
ладу для студентів з вадами слуху. 

Очевидно, що згідно з демократичними та гуманістичними сві-
товими стандартами, ми повинні приєднатись до світової тенденції 
соціального інтегрування в єдине суспільство, яке включає людей з 
різноманітними проблемами, осіб з фізичними вадами. Ми повинні 
долучитись до формування нової культурної й освітньої норми — 
поваги і допомоги людям з інвалідністю. 
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА — 
ШЛЯХ ДО ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 

Редчук І. В., 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 

к. тел. 0995031483 

На сьогодні масштабною але недостатньо вирішеною в соціаль-
ній педагогіці являється проблема навчання дітей з особливими пот-
ребами, адже більшість з них не отримує належної освіти. Перебу-
ваючи вдома або в інтернаті діти не отримують необхідних знань, 
умінь та навичок, що сприятимуть саморозвитку, самореалізації, 
самовдосконаленню в подальшому, дорослому житті. 
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Але спілкування — найважливіша соціальна потреба людини. По-
збавлене спілкування маля несвоєчасно й неповноцінно розвиваєть-
ся. Саме міжособистісне спілкування — це засіб передавання пі-
знавальної та емоційної інформації, що зумовлює соціальний та 
інтелектуальний розвиток і виховання дитини. Дефіцит спілкування 
призводить до затримок у психічному і загальному розвитку мов-
лення, що віддзеркалює розвиток мислення; затримується розвиток 
гри, що є показником уповільненого соціального розвитку, зокрема 
взаємин з іншими дітьми; пригнічується емоційна сфера, внаслідок 
чого емоції та почуття стають невиразними, уповільненими, неадек-
ватними; зменшується жвавість і природна рухливість дитини, з’явля-
ється млявість, вайлуватість, скутість. 

Таким чином необхідним є впровадження новітніх форм освіти 
які б надавали можливість особливим дітям навчатися зі «здорови-
ми» дітьми, саме це й передбачає інклюзивна освіта. 

Англійське дієслово «inclusion» перекладається, як утримувати, 
включати, мати місце в своєму складі. Тому «inclusion» є терміном, 
що відображає нові погляди не лише на освіту, але й на місце лю-
дини в суспільстві. Поняття «inclusion» закордоном (США, Канада, 
Велика Британія), де існує 50 річний досвід соціальної інтеграції не-
типових дітей, приходить на зміну поняттю «інтеграція». Адже ме-
ханічне поєднання (інтеграція) в одному класі дітей з особливими 
потребами і з звичайним розвитком не означає повноцінної участі 
перших в житті класу. Мета ж інклюзивної школи — дати всім уч-
ням можливість найбільш повноцінного соціального життя, актив-
ної участі в колективі, тим самим забезпечуючи найбільш повну 
взаємодію і турботу один про одного як членів співтовариства. 

Освітні програми залучення дають можливість малятам з вадами 
взаємодіяти зі звичайними дітьми, спостерігати за ними, наслідувати 
їх. Інакше кажучи, діти з особливими потребами можуть отримува-
ти такий соціальний досвід, як і їхні здорові товариші. Крім того, в 
подальшому спокійно, не соромлячись, без остраху зможе налаго-
дити дружні стосунки з незнайомими людьми. Вона не буде відси-
джуватися в кутку коли зайде до кімнати нова дитина. 

Навчання в класах залучення корисне і для дітей без вад. Вони з 
раннього віку починають розуміти, з якими труднощами стикаються 
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інваліди, стають чутливими до потреб інших, толерантніше сприй-
мають людські відмінності. Вони дізнаються, що кожен може по-
долати значні перешкоди і досягти успіху. 

Повсякденні контакти з дитиною з особливостями в розвитку, на 
мій погляд, сприяють розширенню соціального досвіду, можливо, 
навіть світоглядних меж звичайних дітей. За умови правильно по-
будованої педагогічної ситуації цей досвід може стати підґрунтям 
справжнього особистісного зростання повноправних дітей. 

Дослідження продемонстрували, що діти, які навчаються в кла-
сах залучення, краще ставляться до не схожих на них людей. У них 
спостерігається вища соціальна відповідальність, більша впевненість 
у собі. 

Такий інтегральний підхід до учня з особливими потребами: зва-
жання на його обмежені можливості, прийняття його таким, який 
він є, чутливість до його проблем, повага як до особистості та сим-
патія — усе це прояви душевної краси та сили, чинники справді 
людяних, гармонійних взаємин, показники високого рівня особис-
тісного розвитку, які мають бути «закладені» саме з ранніх шкіль-
них років. Адже саме в процесі виховання і навчання формується 
справжня людина. 

 
 

ОСОБЛИВА КАТЕГОРІЯ АБІТУРІЄНТІВ 

Сарапулова Є. Г., 
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри менеджменту 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

Як зазначає у журналі «Соціальне партнерство» В. Рибаков, про-
голошуючи рівноправність в одержанні освіти, ми маємо бути реа-
лістами: в житті все набагато складніше. Плата за навчання, наявні 
обмеження в здоров’ї, життєві, сімейні та інші обставини для бага-
тьох випускників шкіл на сьогодні стають непереборними на шля-
ху до отримання повноцінної, якісної освіти. І однією з найбільш 
вразливих категорій населення стають люди з особливими потре-
бами: діти зі складними захворюваннями, інваліди. 
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Не всі школярі першого вересня йдуть до школи. Є немало та-
ких дітей, для яких ніколи не продзвенить дзвоник на урок. Фор-
мально вони вважаються школярами, але до школи не ходять. Во-
ни навчаються вдома. Навчання на дому може здійснюватися як за 
медичними показаннями, так і за бажанням батьків. І залежно від 
того, чим викликане рішення перейти на надомне навчання, буде 
відрізнятися і сам процес навчання. 

Надомне навчання за бажанням батьків може диктуватися такими 
обставинами: 1) дитина значно випереджає однолітків за розумовим 
розвитком; 2) гіперактивна дитина; 3) дитина має серйозні захоп-
лення (професійно займається спортом, музикою тощо); 4) робота 
батьків пов’язана з постійними переїздами, і дитині доводиться 
кожного року, а іноді і по кілька разів на рік переходити з однієї 
школи до іншої (в результаті чого дитині психологічно важко що-
разу звикати до нових вчителів, нових друзів і нової обстановки); 
5) батьки не хочуть віддавати дитину до загальноосвітньої школи з 
ідеологічних чи релігійних міркувань. Після закінчення школи та-
ким дітям дуже непросто адаптуватися до середнього спеціального 
навчального закладу чи до вузу. 

В іще складніших умовах опиняються діти, які за станом здоров’я 
не можуть відвідувати освітні установи. Не всі батьки згодні відда-
ти свою дитину до інтернату, позбавивши її родинного піклування. 
У звичайних же школах, як констатують перевірки, до «незвичай-
них» дітей не готові ні «нормальні» однолітки, ні їхні батьки, ні 
педагоги, ні архітектура шкіл. Для дітей, яким складно пересувати-
ся, не пристосовані ні шкільні туалети, ні сходи. Найбільша ж про-
блема — не архітектурна, а психологічна неготовність оточуючих. 
А це загрожує тим, що фізично нездорові діти можуть назавжди 
опинитися на узбіччі життя, так і не навчившись жити у соціумі. 
Тому для дітей з проблемами зі здоров’ям батьки найчастіше оби-
рають домашнє навчання. 

Існує два варіанти домашнього навчання для таких дітей: за за-
гальною або за допоміжною програмами. Діти, які навчаються за 
загальною програмою, вивчають ті ж предмети, пишуть ті ж конт-
рольні і складають ті ж іспити, що і їхні ровесники, які навчаються 
у школі. Але розклад уроків при надомну навчанні не такий жорст-
кий як у школі. Як правило, надомне навчання за загальною програ-
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мою виглядає наступним чином: 1) для учнів 1–4 класів — 8 ака-
демічних годин на тиждень; 2) для учнів 5–8 класів — 10 академіч-
них годин на тиждень; 3) для учнів 9 класів — 11 академічних го-
дин на тиждень; 4) для учнів 10–11 класів — 12 академічних годин 
на тиждень. 

По закінченню навчання за загальною програмою дитині вида-
ється атестат загального зразка про закінчення школи, такий же, як 
її однокласникам, що відвідували школу. 

Допоміжна програма розробляється індивідуально, виходячи зі 
стану здоров’я дитини. При навчанні за допоміжною програмою 
дитині після закінчення школи видається атестат особливого зраз-
ка із зазначенням програми, за якою дитина проходила навчання. 

Після домашнього індивідуалізованого навчання дітям надзви-
чайно складно скласти незалежне тестування (не за рівнем знань — 
він у таких дітей, як констатують науковці, найчастіше вищий, аніж 
у однолітків, а психологічно), непросто адаптуватися до системи на-
вчання у коледжі, вузі. У зв’язку з істотною чисельністю в Україні 
дітей зі складними хронічними захворюваннями і дітей-інвалідів, 
саме ця проблема постає сьогодні перед суспільством як нагальна. 

Як варіанти вирішення проблеми доцільно розглядати дистан-
ційне навчання і програму академіка П. М. Таланчука «Твій шанс». 

 
НАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Софійська Т. С., 
доцент кафедри іноземної філології та перекладу 

ІФМК Університету «Україна» 

Ми хотіли продовжити тему нашого попереднього підходу що 
до системи навчальної комунікації як напряму комунікативістики 
[1, С 66–67] та торкнутися наповнення цієї системи. Відповідно до 
статті 2 Конвенції ООН про права інвалідів говориться про те, що 
«"спілкування" включає використання мов… а "мова" включає мо-
вленнєві й жестові мови» [2]. В пошуках альтернативних методів 
для слухачів з особливими вадами нашу увагу привернули дослі-
дження Чарльза Пірса, Н. Д. Арутюнової, Ч. Морриса, Дж. Остіна, 
Дж. Мейя та У. Ф. Хенкса. А особливо такі моменти їх досліджень, 
як імпліцитність в мові та її контекстуальність. 
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Як відомо, Чарльз Пірс розробив: «чисту граматику», «власне ло-
гіку» та «чисту риторику». Дж. Остін представив мовленнєвий акт 
як трьохрівневе утворення: 1. локутивний акт, чи акт вимовляння; 
2. ілокутивний акт (маніфестація цілі мовлення) та 3. перлокутивний 
акт (впливаючий, посткомунікативний ефект мовлення) [3, С. 22–129]. 
І ось на чому ми зробили акцент. Дж. Мей відносно проблеми ви-
добування непрямого змісту дотримується думки У. Ф. Хенкса: 
«значение скорее выводится из взаимодействия между языком и 
ситуацией, нежели заложено в самом языке» [4, C. 55]. 

Теорія Дж. Мея про «…прагматическую категорию явности», яка 
базується «на осознании коммуникантами интеракциональных це-
лей» та про успішність реалізації комунікативного наміру залежить 
від успішності інтеракції [4, C. 55]. 

Спочатку ми хочемо дати відповідь на запитання: Що ж таке ін-
терактивні знання? Ми знаємо багато про інтерактивнє навчання — 
«спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має кон-
кретну, передбачувану мету — створити комфортні умови навчання, 
при яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну 
спроможність» [5, С. 13]. 

Просто знання — це збережена інформація, яка допомагає нам 
розуміти реальність того, що відбувається в світі. 

А інтерактивні знання — це можливість адресанту реагувати на 
дії адресату. 

І не тільки, а ще й навчитися керувати собою у невідомій ситуації. 
Візьмемо, наприклад, таке завдання підручника: «Уявіть себе на 

вечірці в аудиторії університету. Підтримайте розмову з 4-ма сту-
дентами» [6, С. 13]. 

Студенти 1-го курсу з особливими вадами достатньо рідко бува-
ють на вечірках та не мають досвіду спілкування на них з іншими 
студентами на іноземній мові. Тому, завдання викладача наблизити 
ситуацію до реальної, схожої до вечірки атмосфери та попросити 
студентів групи запросити студентів з особливими вадами на вечір-
ку в день заняття з іноземної мови. Студенти можуть проявити свої 
господарські якості та підготувати до неї випічку, воду тощо. Ви-
кладач теж може прийняти участь у такій підготовці до заняття та 
ретельно продумати роздатковий матеріал для сприяння успішної 
самоорганізації студентів. Група студентів ділиться на 2–4 підгрупи. 
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У такому підході ми бачимо успішність інтеракції. Студент з особ-
ливими вадами отримує досвід проведення вечірок. Використання 
міміки, як добре відомого студенту з особливими вадами адепту теж 
покращує спілкування. Обмін діяльністю створює умови для від-
починку під час занять. На заняттях іноземної мови є можливість 
створити такі умови: досліджувати документ та висловлювати кри-
тику чи його схвалення; говорити про погоду, фільми, книги, му-
зику тощо. 
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ 
У ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

Соменко О. О., 
старший викладач кафедри фінансів, 
менеджменту та адміністрування, 

Кіровоградський інститут розвитку людини, 
к. тел. (066) 78-12-439; e-mail: elena_dushkevich@mail.ru 

В Україні про інклюзивну освіту почали говорити ще у 1990-х 
роках, однак, донедавна цей напрямок продовжував існувати лише 
у вигляді поодиноких проектів. 16 грудня 2009 р. ВРУ ухвалила За-
кон України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Фа-
культативного протоколу до неї». Конвенція передбачає, що дер-
жави-учасниці зобов’язуються забезпечувати та заохочувати повну 
реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод всіма особами 
з особливими потребами, інвалідністю без будь-якої дискримінації. 

Щороку кількість людей із особливими потребами у нашій кра-
їні зростає і в даний час становить 15%, з них діти — 6,1%. Саме 
запити молодого покоління щодо реалізації свого права на якісну, 
доступну освіту на рівні з іншими, ставлять перед державою вимо-
ги широкого впровадження інклюзивного навчання в усіх ланках 
освітньої системи [1]. 

Інклюзивне навчання у вищій школі реалізується на усіх рівнях 
професійної підготовки. Суттєвою його особливістю, крім доступ-
ності, є і освітній рівень, якому мають відповідати студенти з об-
меженими можливостями (ОМ). 

Основними формами інклюзивної освіти у вищій школі є: 
1. Навчання на загальних підставах зі студентами без відхилень 

у стані здоров’я (реалізація рівноправності участі інвалідів в одно-
му із аспектів суспільного життя). 

2. Навчання за особливими освітніми програмами для осіб із ОМ 
(цілеспрямована групова робота для досягнення стабільних резуль-
татів). 

3. Спільне навчання за освітніми програмами, у яких приймають 
участь поряд із звичайними студентами особи із ОМ з метою інте-
рактивних зустрічей та формування навичок взаємодії (інтеграція) [2]. 
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Інклюзивний підхід з точки зору навчально-методичного забез-
печення означає, що кожен студент, маючи різні можливості та по-
треби, повинен отримувати якісну освіту на загальновизначеному 
рівні. Одним із засобів реалізації цього підходу є впровадження у 
навчальний процес інноваційних технологій. Реалізація цього завдан-
ня передбачає наступні кроки: 1) створення інтегрованих освітніх 
програм (на основі типових та корекційних) із врахуванням особ-
ливостей та можливостей студентів із ОМ; 2) розробка методичних 
посібників, методичних рекомендацій щодо психолого-педагогічних 
особливостей організації навчання, реабілітації, соціалізації студен-
тів в умовах інклюзії; 3) розробка нових підходів та критеріїв атес-
тації студентів з ОМ; 4) розробка спеціальних посібників, наочно-
дидактичних матеріалів (пам’яток, опорних таблиць, індивідуальних 
завдань); 5) реалізація корекційно-розвиваючого напрямку шляхом 
впровадження індивідуального і диференційованого підходів; 6) вза-
ємодія в умовах додаткової освіти (музичної, хорової, танцювальної, 
спортивної тощо). 

Отже, освіта — один із найважливіших засобів інтеграції осіб з 
особливими потребами у систему суспільних відносин. Однак, для 
того, щоб цей механізм ефективно працював, навчально-виховний 
процес вищої школи потребує перегляду існуючих форм і методів 
роботи із людьми з інвалідністю, застосування інноваційних підхо-
дів, розробки відповідного технічного, дидактичного, методичного 
забезпечення як для студентів, так і для викладачів. 
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СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ 
ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Туровська Ю. В., Гітун Н. І., 
Луцький інститут розвитку людини, 

к. тел. 096-806-28-06; e-mail: ggitun@ukr.net 

Індивідуальний навчальний план (ІНП) — це один з найважли-
віших інструментів у роботі з дітьми з особливими освітніми пот-
ребами. Індивідуальний навчальний план — це формальний доку-
мент, який містить детальну інформацію про дитину і послуги, які 
вона має отримувати. Він розробляється командою педагогів і фа-
хівців та об’єднує їхні зусилля з метою розробки комплексної про-
грами роботи з дитиною і, водночас, визначає, які саме послуги 
надаватиме кожний фахівець. Батьки є активними учасниками роз-
робки індивідуального навчального плану. Під час створення інди-
відуального навчального плану головна увага звертається на роз-
робку конкретних навчальних стратегій і підходів, а також системи 
додаткових послуг, які дадуть дитині змогу успішно навчатися у 
звичайному класі. Зазвичай, в індивідуальному навчальному плані 
містяться такі компоненти. 

1. Інформація про дитину загального характеру: ім’я дитини, її 
вік, адреса, телефон, імена батьків, порушення розвитку, дата зара-
хування дитини до школи, термін дії ІНП. 

2. Поточний рівень знань і вмінь дитини. Наводяться відомості 
про рівень розвитку дитини, зафіксовані під час спостережень і дос-
ліджень: її вміння, сильні якості, стиль навчання (особливо якщо 
один зі стилів домінує), що дитина не вміє робити, у чому їй потріб-
на допомога тощо. У плані має бути зазначено, що турбує батьків. 
Має бути наведена інформація щодо впливу порушень розвитку 
дитини на її здатність до успішного навчання у звичайному класі. 
Всі ці відомості мають бути максимально точними, оскільки вони є 
підґрунтям для подальшої розробки завдань. 

3. Цілі і завдання. Саме вони мають допомогти дитині опанува-
ти певні знання і вміння. Вони мають відповідати поточному рів-
неві розвитку учня. У визначенні цих цілей і завдань беруть участь 
всі особи, причетні до роботи з дитиною. 
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Цілі — це твердження щодо бажаного результату. Вони можуть 
стосуватися знань, умінь, поведінки і мають бути чітко сформульо-
вані, висловлені через позитивні твердження та бути зрозумілими 
всім, хто їх читає. 

Завдання — це необхідні проміжні кроки на шляху до окресле-
ної цілі, написані зрозумілими та простими термінами. 

4. Спеціальні та додаткові послуги. В навчальному плані мають 
бути передбачені заняття з відповідними фахівцями (з логопедом, 
фізіотерапевтом, психологом та іншими спеціалістами). 

Вчителі та фахівці співпрацюють над інтегруванням додаткових 
послуг у навчальний процес. В індивідуальному навчальному плані 
має бути визначена кількість і тривалість занять фахівців з дитиною. 

5. Адаптації/модифікації. Відповідна адаптація середовища дає 
змогу дітям з особливими потребами навчатися у звичайному класі. 
При розробці плану необхідно звернути увагу на необхідне облаш-
тування середовища; використання належних навчальних методів, 
матеріали та обладнання; урахування сенсорних та інших потреб 
дитини. 

6. Термін дії ІНП. Зазвичай, індивідуальний навчальний план роз-
робляється на один рік. Однак, члени групи з розробки ІНП (батьки, 
адміністратор, вчитель та ін.) можуть у будь-який момент запропо-
нувати провести збори, щоб модифікувати план або скласти новий. 

7. Інформація про прогрес дитини. Невід’ємною складовою про-
цесу розробки ІНП є оцінка і збирання відомостей про успіхи учня. 
При цьому можуть збиратися зразки робіт дитини, результати спо-
стережень, контрольні листки, описи поведінки, результати порів-
нянь з типовим рівнем розвитку, результати тестів тощо. 

ІНП розробляється командою, до складу якої входять: педагоги, 
які працюють з дитиною, фахівці, які будуть залучені до навчально-
виховного процесу, батьки дитини та керівники закладу освіти. 

Складений та узгоджений з усіма членами команди індивідуаль-
ний навчальний план підписується директором закладу та батьками. 
Відповідальність за реалізацію індивідуального плану покладаєть-
ся на всіх членів команди. Відстеження перебігу виконання цілей, 
окреслених в індивідуальному навчальному плані, покладається на 
заступника директора (в його обов’язки входить вирішення питань 
інклюзивної освіти). 
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Залучення батьків до розробки та подальшої реалізації ІНП. Участь 
батьків у розробці індивідуального навчального плану є надзвичай-
но важливою. 

Таким чином, індивідуальний навчальний план розробляється ко-
мандою педагогів і фахівців та об’єднує їхні зусилля з метою роз-
робки комплексної програми роботи з дитиною і, водночас, визна-
чає, які саме послуги надаватиме кожний фахівець. 
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Інклюзивна освіта (інклюзія — inclusion (англ.) — залучення), пе-
редбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потре-
бам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її 
психофізичного розвитку. 

Інклюзивне навчання — гнучка, індивідуалізована система на-
вчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах 
масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання 
(у разі потреби) відбувається за індивідуальним навчальним пла-
ном, забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним 
супроводом. 
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Станом на 2013 рік проект інклюзивної освіти в Україні реалі-
зують 20 експериментальних закладів освіти, які налічують 49 екс-
периментальних груп. 178 дітей з особливими потребами здобувають 
знання у класах інтегрованого навчання, на базі чотирьох інститутів 
післядипломної освіти реалізуються проблемно-тематичні курси. 393 
педагогічні працівники пройшли курс навчання за програмою «За-
лучення дітей з особливими потребами». 

Інклюзивна освіта базується на принципі забезпечення основно-
го права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання. 
Інклюзивну освіту, як систему освітніх послуг, має забезпечувати 
інклюзивна школа — заклад освіти, що адаптує навчальні програ-
ми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, ви-
користовує наявні в громаді ресурси, залучає батьків, фахівців для 
надання спеціальних послуг відповідно до потреб кожної дитини, 
забезпечує сприятливий клімат в освітньому середовищі. 

Якість навчально-виховного процесу значною мірою визначаєть-
ся тим, наскільки враховуються та реалізуються потенційні можли-
вості навчання й розвитку кожної дитини, її індивідуальні особли-
вості. Якими б не були фізичні чи психічні обмеження, у дитини 
завжди є резерви для розвитку, використання яких може суттєво 
поліпшити якість її життя. Більшість дітей з особливостями психо-
фізичного розвитку може навчатися у загальноосвітніх школах за 
умови реалізації потенціалу інклюзивної освіти. 

Наявні напрацювання, щодо інклюзивного навчання дітей з особ-
ливостями психофізичного розвитку розраховані на дітей молодшо-
го шкільного віку і на цьому етапі закономірною є домінуюча роль 
в освітньому процесі корекційних заходів з застосуванням спеціаль-
них технологій і залученням відповідних фахівців спеціальних за-
кладів освіти для надання консультативної і практичної допомоги 
вчителям загальноосвітніх шкіл. Разом з цим особливості навчально-
виховного процесу з учнями з особливими потребами старших кла-
сів і роль при цьому корекційного педагога остаточно не визначені. 
На даному етапі інклюзивного навчання цілком логічною видається 
необхідність зосередження зусиль на соціальному вихованні учнів 
з особливими потребами з координуючою і направляючою роллю 
соціального педагога, залученням до інклюзії всього персоналу за-
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кладу освіти і наданням можливості молоді з особливими потребами 
проявляти максимальну ініціативність, самостійність і незалежність 
у вирішенні навчальних і соціальних проблем. На цьому етапі на-
вчально-виховного процесу очевидно важливу роль має відігравати 
кваліфікована професійна орієнтація, підготовка до вступу у вищий 
навчальний заклад (ВНЗ) та своєчасна адаптація учнів випускних 
класів до студентського середовища і особливостей навчального про-
цесу у ВНЗ. 

Особливості навчально-виховного процесу інклюзивної освіти 
охоплюють: 

1. систему освітніх послуг, зокрема: адаптацію навчальної про-
грами та плану, фізичного середовища, методів і форм навчання, 
використання існуючих в громаді ресурсів, залучення батьків; 

2. співпрацю з фахівцями для надання спеціальних послуг від-
повідно до потреб дітей; 

3. створення позитивного клімату у шкільному середовищі. 
 
 
ЦІННОСТІ ВИЩОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ 

СПРИЙНЯТТЯ ВИКЛАДАЧАМИ І СТУДЕНТАМИ ЯК 
ОСНОВА ГОТОВНОСТІ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ 

Чайковський М. Є., 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

ректор Хмельницького інституту соціальних технологій 
Університету «Україна» 

Інклюзивне навчання за останні десятиріччя стало нормою в ряді 
країн Західної Європи та Північної Америки і поступово відвойо-
вує право на існування в Україні. Наукове обґрунтування оптималь-
них шляхів формування адекватного сприйняття дітей і молоді з особ-
ливими потребами в масових закладах освіти є необхідною умовою 
успішного розвитку інклюзивних тенденцій. Тому, останнім часом 
науковці надають важливого значення формуванню у практикую-
чих педагогів цінностей інклюзивного навчання дітей з особливи-
ми освітніми потребами [4; 2]. 
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Як відомо, впровадження інклюзії в системі вищої освіти ставить 
суб’єктів навчально-виховного процесу перед необхідністю виконан-
ня нових, незвичних ролей, успішність яких залежить від здатності 
і бажання зробити свій власний внесок в інклюзивний процес. При 
цьому кожний з учасників виявляє готовність до різних аспектів 
роботи, зокрема: педагогічну готовність, психологічну готовність, 
соціальну готовність та готовність до прийняття цінностей інклю-
зивної освіти, що в цілому складає основу формування готовності 
до участі суб’єктів навчально-виховного процесу в інклюзії та ре-
гулює їх поведінку в інклюзивному освітньому просторі [1; 3; 5]. 

На основі аналізу наукових публікацій та власного досвіду робо-
ти з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзії, ми про-
понуємо наступні позиції-твердження, що відображають сутність цін-
ностей вищої інклюзивної освіти: «Цінність людини не залежить 
від її здібностей і досягнень»; «Кожна людина має право на спіл-
кування і на те, щоб бути почутою»; «Справжня освіта може здійс-
нюватись тільки в контексті реальних взаємовідносин»; «Для всіх, 
хто навчається, досягнення прогресу скоріше може бути в тому, що 
вони роблять, ніж в тому, що хочуть, але не можуть»; «Сумісне 
навчання збільшує ступінь участі кожного студента з особливими 
потребами в академічному і соціальному житті закладу і знижує 
рівень ізоляції»; «Кожна людина може здобувати вищу освіту, не-
залежно від віку, національності, мови, походження, особливостей 
фізичного стану за наявності відповідної підготовки і здатності до 
навчання у ВНЗ»; «Заклади вищої інклюзивної освіти повинні ство-
рити умови для забезпечення освітніх потреб кожного студента з 
особливими потребами»; «Студенти з особливими потребами оби-
рають і реалізують такий напрям навчання, який має потенціал ро-
збудови власної кар’єри»; «Усі студенти з особливими потребами 
вимагають підтримки і дружби»; «Заклад вищої інклюзивної освіти 
найбільш ефективний засіб реалізації філософії незалежного життя 
і боротьби з дискримінацією молоді з особливими потребами». 
Безперечно, виділені цінності вищої інклюзивної освіти частково 
співпадають з цінностями інклюзивної освіти дітей з особливими 
освітніми потребами, але містять позиції, пов’язані зі специфікою 
навчання в інклюзивному ВНЗ. 



інклюзії людей Секція І 
у навчально�виховний процес 

 - 81 -

Для вияснення відношення суб’єктів інклюзії до цінностей вищої 
інклюзивної освіти було проведено емпіричне дослідження, в якому 
взяли участь 390 студентів і 386 викладачів Університету «Україна». 
В якості діагностичного інструментарію використана анкета, зміст 
якої включає позиції-твердження щодо цінностей вищої інклюзив-
ної освіти. 

Результат анкетування показав, що переважна більшість респон-
дентів вибірки виражають різного ступеня незгоду зі змістом цін-
ностей інклюзивної освіти. Зокрема, 39,1% викладачів і 76,2% сту-
дентів не погоджуються з визнанням залежності цінностей людини 
від її здібностей, досягнень та здатності кожної людини відчувати і 
думати; 59,1% і 57,0% відповідно не погоджуються з тим, що іс-
тинне навчання може здійснюватись лише в контексті реальних 
взаємовідносин, що свідчить про їх схильність до збереження сег-
регаційних закладів освіти; 71,5% групи студентів і 47,7% групи 
викладачів висловлюють незгоду з можливістю навчання всіх лю-
дей в умовах масового закладу освіти; 92,2% і 87,1% не вважають, 
що інклюзивні заклади освіти є найбільш ефективним засобом бо-
ротьби з дискримінаційними тенденціями і забезпечують реальну 
освіту для більшості людей; 72,6% і 44,3% респондентів не погоджу-
ються з тим, що сумісне навчання всіх студентів збільшує ступінь 
участі кожного в академічному і соціальному житті ВНЗ і знижує 
ступінь ізоляції. 

Виявлено статистично значимі відмінності у студентів і викла-
дачів по ряду тверджень, що відображають незгоду з цінностями 
інклюзивної вищої освіти. Особливо це стосується незгоди студен-
тів з такими твердженнями, як «Сумісне навчання збільшує ступінь 
участі кожного студента з особливими потребами в академічному і 
соціальному житті закладу і знижує рівень ізоляції» (t = 2,2040), 
«Заклади вищої інклюзивної освіти повинні створити умови для за-
безпечення освітніх потреб кожного студента з особливими потре-
бами» (t = 2.8838), «Усі студенти з особливими потребами вимага-
ють підтримки і дружби»(t = 2,0880) та «Заклад вищої освіти для 
досягнення їх готовності до створення умов ефективної співпраці 
зі студентами з особливими потребами». 

Отже, в результаті анкетування було виявлено, що більшість ви-
кладачів не сприймають в повній мірі цінності інклюзивної освіти 
та виявляють схильність до збереження сегрегаційних закладів освіти. 
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ТЬЮТОРСТВО ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ІЗОЛЬОВАНОСТІ 
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

Якимчук А. П., 
ст. викладач кафедри гуманітарних наук 

та фундаментальної підготовки ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна» 
За традицією в Україні склалося гуманне і милосердне ставлення 

до людей з вадами психофізичного розвитку. У Законі України «Про 
соціальний захист інвалідів» сказано, що «інвалід — це особа, яка 
має порушення стану здоров’я зі стійкими розладами функцій ор-
ганізму, зумовленими захворюванням, наслідками травм чи дефек-
тами, які призводять до обмеженої життєздатності і вимагають не-
обхідності її соціального захисту». «Обмеження життєздатності, — 
говориться в цьому ж Законі, — це повна чи часткова втрата осо-
бою здатності чи можливості здійснювати самообслуговування, віль-
но пересуватися, орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою 
поведінку, навчатися і займатися трудовою діяльністю». 
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Відомо також, що саме ця категорія людей є найбільш вразли-
вою і певною мірою ізольованою від суспільства. Адже, перебува-
ючи в умовах інтернатного закладу, або на вихованні у сім’ї, діти-
інваліди та їх сім’ї деякою мірою ізольовані від суспільства і поз-
бавлені можливості жити повноцінним життям у відкритому середо-
вищі, яке аж ніяк не відповідає їхнім особливим потребам, зокрема 
потребі у спілкуванні. 

Згідно з теорією ієрархічності потреб Абрахама Маслоу, найви-
щою потребою людини є потреба у самоактуалізації, але задоволь-
нити її вона може тільки після задоволення нижчих за ієрархією 
потреб, а саме, фізіологічних потреб, потреби у захисті, належності 
до певної групи і потреби у любові. На нашу думку, позааудиторна 
діяльність відіграє важливу роль у задоволенні саме цих потреб, крім, 
мабуть, фізіологічних. 

Так, наприклад, потребу у захисті студенти задовольняють завдя-
ки інституту тьюторства, який з успіхом функціонує в університеті. 
Його суть полягає в тому, що студенти старших курсів опікуються 
студентами молодших курсів як у навчанні, так і у позааудиторно-
му житті. Старшокурсники допомагають новачкам адаптуватися до 
нових умов більш дорослого та самостійного життя і до нових со-
ціальних ролей, вчать їх виходити із конфліктних ситуацій і просто 
захищають, якщо ситуація того вимагає. 

Дуже важливо, що і серед тьюторів є студенти з особливими по-
требами, які на власному досвіді переконуються, як нелегко моло-
дій людині з інвалідністю, яка звикла до родинного кола, пристосу-
ватися до відмінних умов навчально-виховного процесу у вищому 
навчальному закладі, які можуть на практиці показати їм, як вирі-
шити ту чи іншу побутову, рутинну проблему, отже частково, тью-
тори допомагають першокурсникам з особливими потребами задо-
вольнити і фізіологічні потреби, оскільки вони, наприклад, покажуть 
їм, де знаходиться найближча продуктова крамниця, оздоблена пан-
дусом, як краще дістатися певного закладу у місті тощо. Крім того, 
такі тьютори на власному прикладі демонструють розгубленим пер-
шокурсникам позитивну перспективу для особистісного розвитку. 
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Позааудиторна робота допомагає студентам з інвалідністю задо-
вольнити і потреби у належності до групи і потреби, якщо і не у 
любові, то у повазі з боку однолітків, оскільки саме ця проблема — 
проблема у визнанні, у близьких стосунках не завжди задовольня-
ється у студентів з особливими потребами, спричиняючи негативні 
переживання та бажання позбутися дискомфорту. 
Усі молоді люди з особливими потребами заслуговують на гар-

не життя, необхідно довести це до їх розуміння. Гідність — уро-
джена риса кожної людини. Життя може стати гарним не тільки 
тому, що інші люди зроблять для людини щось гарне, а тому, що 
сама людина, неважливо, має вона фізичні чи психічні вади, чи ні, 
працюватиме над собою і тим самим допомагатиме собі і ото-
ченню. 
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СЕКЦІЯ ІІ 

ПСИХОЛОГО�ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ 
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 
МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

РЕАЛІЗАЦІЯ ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ 
«СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ» 
Хелена Альман, 

Вища школа Ботмерівської гімнастики, Швеція, 
Кольченко К. О., 

кандидат технічних наук, доцент, 
президент ВМГО студентів-інвалідів «Гаудеамус» 

У серпні 2014 року успішно завершився шведсько-український 
проект «Співробітництво в галузі здорового способу життя в Укра-
їні», партнерами якого виступили Вища школа Ботмерівської гім-
настики, Швеція, Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
студентів-інвалідів «Гаудеамус» та Відкритий міжнародний універ-
ситет розвитку людини «Україна». Спільний проект був направле-
ний на розвиток громадянського суспільства в Україні, зокрема, на 
зміну відношення українського суспільства до людей з інвалідніс-
тю, зниження ізоляції молоді з інвалідністю у суспільстві, підвищен-
ня її мотивації до активного і здорового способу життя, на інфор-
мування молоді щодо її прав. Окремою складовою проекту було 
ознайомлення молоді та викладачів з методами проведення Ботме-
рівської гімнастики, яка поєднує рухову та психологічну складові і 
може бути дуже корисною для людей будь-якого віку та стану здо-
ров’я, зокрема, для молоді з інвалідністю. Проект продовжувався 
два роки і включав широкий спектр спільних заходів: конференції, 
семінари, майстер-класи, бесіди та лекції, дні здоров’я, опитування 
молоді, консультаційну, видавничу та інформаційну діяльність. За ра-
хунок проекту придбано спортивне знаряддя для проведення сту-
дентських спортивних заходів. 
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За час проведення проекту Україну відвідали відомі шведські фа-
хівці в галузі соціальної роботи, психології, арт-терапії, Вальдорф-
ської педагогіки, Ботмерівської гімнастики та евритмії — Хелена 
Альман, Йоран Петерсон, Брігіта Брандт, Гунілла Веннерхольм, Ана-
толій Сепеда та інші. Кожна зустріч зі студентами була змістовною 
і цікавою, містила теоретичну складову, відкриту дискусію, прак-
тичну апробацію розглянутих методів роботи та обов’язковий зво-
ротній зв’язок — опитування слухачів стосовно їхніх вражень щодо 
участі у семінарах та зацікавленості у подальшому розвитку проек-
ту. Найбільшу зацікавленість викликали два семінари: «Технології та 
методики лікувально-педагогічної та соціально-терапевтичної робо-
ти у дитячих й молодіжних центрах м. Ярна, Швеція. Розділ: Тех-
нології подолання депресії», який проводила арт-терапевт Брігіта 
Брандт, а також «Ботмерівська гімнастика — шлях до розвитку осо-
бистості та реабілітації людини» під керівництвом одного з най-
кращих шведських тренерів Йорана Петерсона. Відгуки учасників 
були одностайними — ознайомлення з сучасними методами соціаль-
но-психологічної та фізичної реабілітації є надзвичайно цікавим і 
корисним для майбутніх фахівців, розширює їх кругозір і дає по-
штовх до подальшого розвитку і самовдосконалення. 

В той же час організаторів проекту дуже стурбували результати 
дослідження поінформованості молоді щодо своїх прав. Виявилось, 
що 75% молодих людей не можуть назвати хоча б десять зі своїх 
основних прав, 60% не читали або вже забули зміст статей Консти-
туції України щодо своїх громадянських прав, переважна більшість 
не уявляють яким чином можна свої права захищати. Серед молоді 
з інвалідністю результати ще більш приголомшливі. Оскільки в пе-
ріод виконання проекту відбулися знакові для України події на Май-
дані, то поняття гідності, громадянського суспільства та демократії 
змогли пояснити понад 57% опитуваних. За результатами дослі-
дження видно, що подальше продовження і розвиток проекту мають 
включати потужну просвітницько-інформаційну складову для під-
вищення рівня обізнаності молоді щодо своїх прав, їх дотримання і 
захисту у державі, розвитку громадянського суспільства в Україні. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КАДРІВ 
ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО РОБОТИ З ЛЮДЬМИ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗА КОРДОНОМ 

Довгань Н. О., 
к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи 

та педагогіки Університету «Україна», 
к. тел. 09654 654 09; e-mail: 1511ndovgan@gmail.com 

Бабанська Ю. А., 
студентка 4-го курсу, кафедри соціальної роботи 

та педагогіки Університету «Україна», 
к. тел. 063 27 559 99; e-mail: ibabanskaia@bk.ru 

Система підготовки кадрів із соціальної роботи до роботи з лю-
дьми з інвалідністю на Україні у сучасних умовах постійно потре-
бує до себе уваги з боку держави та суспільства. Для ефективної 
підготовки соціальних працівників необхідні висококваліфіковані 
спеціалісти, науковці які досконало володіють усіма необхідними 
професійними знаннями, навичками та вміннями, спираються на до-
свід підготовки фахівців із соціальної роботи в історичному кон-
тексті в різних країнах світу для ефективного вирішення проблем 
людей з інвалідністю і надання їм соціальної підтримки. 

За теоретичним аналізом літератури визначені основні етапи й 
особливості теоретичної і практичної професійної підготовки соці-
альних працівників до роботи з людьми з інвалідністю в США. Роз-
глянуто історію розвитку соціальної роботи, наукові напрями і про-
фесійні концепції здійснення ефективної підготовки соціальних пра-
цівників. Проаналізовано доцільність пріоритетів навчання соціаль-
них працівників на основі особистісного і діяльнісного підходів, 
розширені польової практики в соціальних інститутах. 

Проаналізовані концептуальні ідеї інтеграції, професіоналізації, 
універсалізації тощо, які стали головним напрямом у галузі освіти 
на європейському континенті і реалізуються в оптимальному струк-
туруванні та інтегруванні знань у змісті підготовки соціальних пра-
цівників до роботи з людьми з інвалідністю. 

 
 



Секція ІІ Психолого�педагогічні основи 
та самореалізації 

 - 88 -

Розглянуто стратегії впливу держав (США та західної Європи) на 
управління державними ресурсами щодо позитивного змінення стану 
і забезпечення гідного існування людей з інвалідністю. Проаналізо-
вані актуальна соціальна модель роботи з людьми з інвалідністю, за 
якою інвалідність є слідством несправедлививого соціального уст-
рою, набору стигматизуючих визначень, підтверджує неспромож-
ність патерналістських установок традиційної соціальної політики 
ХХ віку та незалежна концепція щодо можливості самостійного 
контролю людей з інвалідністю особистого життя з мінімальною 
залежністю від інших. 

За теоретичним аналізом визначено перспективні шляхи успіху 
соціальних і середовищних змін для реалізації і захисту громадянсь-
ких прав людей з інвалідністю в США, країнах Західної Європи, а 
саме через систему політичних дій, що обґрунтовані в концептуаль-
них положеннях десегрегації навчальних закладів (розширення до-
ступу до навчання людям з інвалідністю), інтеграції, мейнстримінгу 
(розширення соціальних контактів), інклюзії (реалізація можливості 
повноцінного соціального життя через організацію навколишнього 
середовища щодо різновидів потреб людей з інвалідністю). 

Висновки. 1. Проаналізовані системи професійної підготовки кад-
рів із соціальної роботи за кордоном (США, країнах Західної Єв-
ропи); 2.Теоретично доведено необхідність подальшого детального 
вивчення змісту професійної підготовки кадрів із соціальної робо-
ти у вищих навчальних закладах за кордоном. Визначено необхід-
ність використання моделей навчання кадрів із соціальної роботи 
США, країн Західної Європи в системі державних освітніх стандар-
тів вищої освіти соціальних працівників, організації дистанційної 
освіти та перепідготовки кадрів тощо. 3. Визначено доцільність 
використання напрацювань системи соціальної роботи США, країн 
Західної Європи щодо необхідних середовищних змін, реалізації і 
захисту громадянських прав людей з інвалідністю в Україні. 
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Базика Є. Л., 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Миколаївського міжрегіонального інституту 
ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», 

т. 050-394-76-23, 0512-34-43-71; e-mail: evgenija_bazyka@ukr.net 

Актуальність дослідження. Сучасні вимоги нашого суспільства 
ставлять перед людиною все більш удосконалені, розвинені у неї 
психологічні якості: бути цілеспрямованим, наполегливим, впевне-
ним, організованим, конкурентоспроможним, прозорливим, та інше. 
Все ці перераховані якості в купе з життєстійкістю та оптимізмом, на 
думку багатьох дослідників, і формують успішну, самореалізовану 
особистість. Перераховані віщі психологічні властивості, стани по-
в’язані з емоційно-вольовою та мотиваційною сферою особистості 
яка у сучасного людства, особливо у молоді з інвалідністю, астеніч-
ними станами часто є недорозвиненою, несформованою. До того ж 
зараз спостерігається таке сучасне явище, як стан прокрастинації, 
який безпосередньо негативно пов’язаний зі розвитком емоційно-
вольової та мотиваційної сферою особистості та пригнічує саморе-
алізацію, самовтілення людей з інвалідністю. 

Прокрастинація походить від англ., procrastination — психоло-
гічний термін, означає схильність людини відкладати все на потім, 
на завтра, на майбутнє неприємні рішення та справи. Прокрастина-
тори — особи, схильні до затягування виконання завдань, перекла-
дання своєї відповідальності на інших, вони працюють хаотично, без 
плану — через це вони є неприємними співпрацівниками у команді, 
це ускладнює інклюзію людей з інвалідністю у навчально-виховний 
процес, професійне становлення та самореалізацію молоді з інвалід-
ністю. 

Сучасні дослідження прокрастинації проводилися зарубіжними 
дослідниками Пирс Стил, Blunt A. K., та вітчизняними — Шиліна 
А. А., у якої дослідження проблеми прокрастинації присвячено ви-
вченню відкладання виконання учбових завдань, — академічна про-
крастинація. 
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Аналізуючи сучасну психологічну літературу, ми побачимо, що 
термін «прокрастинація» схожий з лінивством, сибаритством, де-
пресією. 

З нашої точки зору можливо припущення, що: 
– прокрастинація (особливо перманентна) є ознакою нерозвине-

них вольових процесів, невміння до самоорганізації, цілеспрямова-
ності, астенічного стану (особливо у людей з інвалідністю); 

– стан прокрастанації та успішності являються взаємовиключ-
ними явищами, що безпосередньо пов’язано з порушеннями вольо-
вих та мотиваційних процесів. 

Для підтвердження наших припущень на базі ВНЗ м. Миколаєва 
було проведено дослідження серед студентів-інвалідів четвертих 
курсів напряму підготовки-соціально-політичні науки. 

Мета дослідження полягала у визначенні зв’язку між успішніс-
тю у навчанні, задоволеністю (на даному етапі) обраної спеціаль-
ності та наявністю стану прокрастинації, а також психологічними 
особливостями студентів-інвалідів з наявністю прокрастинації. 

Підводячи підсумок було доведено взаємозв’язок між успішні-
стю у навчанні, задоволеністю (на даному етапі) обраної спеціаль-
ності та рівнем прокрастинації, визначені психологічні особливості 
студентів-інвалідів з наявністю стану прокрастинації. 

Виявлені психологічні особливості яки характеризують стан про-
крастинації. До них належать низька вольова саморегуляція, відсут-
ність наполегливості, імпульсивність, невпевненість, низький рівень 
самокерівництва (екстернальний локус контролю) та самоприйнят-
тя, та відповідно, високій рівень внутрішньої конфліктності. 

Наступні перспективи подальшого дослідження ми вбачаємо 
в такому: визначитися на скільки все ж це більш медична, психо-
логічна чи педагогічна проблема; зробити спробу розробити пси-
хологічний спосіб коректування стану хронічної прокрастинації; до-
слідити наскільки зменшення, подолання стану прокрастинації, роз-
винення вольових процесів буде являться фасилітатором успішно-
сті особистості в професійному становленні та самореалізації мо-
лоді з інвалідністю. 
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СОЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА 
ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ІЗ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Басанько О. В., 
студентка 6-го курсу кафедри соціальної роботи та педагогіки 

Університету «Україна», 
к. тел. (096)9516546; e-mail: olya.basanko@mail.ru 

Довгань Н. О., 
кандидат психол. наук, доцент кафедри соціальної роботи 

та педагогіки Університету «Україна», 
к. тел. (096)5465409; e-mail: 1511ndovgan@gmail.com 

Складність і багатозначність проблем, що виникають в роботі із 
студентською молоддю з інвалідністю потребує серйозного і вдум-
ливого підходу до пошуку шляхів їх вирішення, глибокого розуміння 
їх природи, характеру і сутності, виокремлення наявних і прихова-
них труднощів учбового процесу студентів з обмеженими можли-
востями. Для вирішення окреслених задач актуально в соціальній 
роботі використання соціальної діагностики як технології соціаль-
ної роботи з людьми з обмеженими можливостями. 

За результатами теоретичного аналізу визначено можливість по-
становки діагнозу, визначення проблем студентської молоді з інва-
лідністю, вибору технології соціальної роботи щодо вирішення наяв-
них труднощів в процесі навчання в ВНЗ засобами соціальної діаг-
ностики. Доведено залежність ефективності соціальної діагностики 
як технології соціальної роботи відповідності підібраним соціальним 
методам і обов’язковим вимогам: валідності, надійності, конкрет-
ності, точності. Та додатковим вимогам: доступністю методик, яс-
ністю інструкцій. 

Визначено залежність вибору ефективних засобів соціальної ді-
агностики студентської молоді з інвалідністю від: цілей і задач по-
ставлених соціальним працівником; характерологічних особливос-
тей респондентів, які є об’єктом діагностики; особливостей їх потреб. 
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Визначена можливість дослідження методами соціальної діагно-
стики проблем, що виникають у студентської молоді з інвалідністю 
за допомогою аналізу й узагальнення факторів, що характеризують 
соціальний розвиток людини, соціальних груп, суспільства. 

Виокремленні підходи (кількісний та якісний) і методи соціаль-
ної діагностики щодо дослідження зовнішніх і внутрішніх факторів 
позитивної соціалізації студентської молоді з інвалідністю, серед яких 
доцільно перечислити наступні: спостереження, бесіда, опитування, 
анкетування, тестування, моніторинг, соціометрія та ін.; метод фокус-
груп, ситуаційний аналіз, створення сценаріїв, метод «делфі», мето-
ди активізації інноваційних рішень, контент-аналіз, метод «репер-
туарних решіток» тощо. 

Висновки. 1. Отримані результати теоретичного аналізу показа-
ли можливість здійснення ефективної соціальної діагностики як тех-
нології соціальної роботи на рівні роботи із студентської молоді з 
інвалідністю; 

2. Визначено можливість методами соціальної діагностики до-
слідження зовнішніх і внутрішніх факторів позитивної соціалізації 
студентської молоді з інвалідністю, як в індивідуальній так груповій 
формі; розпізнання особистісних ресурсів студентів, резервних мож-
ливостей соціального оточення для забезпечення досягнення успіху 
у відносинах з людьми, самореалізації в різних професійних сферах. 

За узагальненням результатів теоретичного аналізу засвідчено, 
існування необхідності розробки програми соціальної діагностики 
для отримання можливості реалістичної оцінки і постановки діаг-
нозу щодо зовнішніх і внутрішніх факторів позитивної соціалізації 
студентської молоді з інвалідністю в ВНЗ для співвіднесення ре-
зультатів і надання пропозицій можливої допомоги. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ІЗ ЗОНИ АТО 

Бастричев В. С., 
ХІСТ, 

к. тел. 096-3312335; e-mail: v.bastrichev@yandex.ru 

Неоголошена війна РФ на сході України у районі Донбасу, анек-
сія Криму привела не тільки до дуже значних економічних збитків 
у названих регіонах і в країні в цілому але погіршила соціальне ста-
новище та соціальний захист окремих верст населення. З’явилося 
нове поняття «інваліди АТО». Так, за даними інформаційної служ-
би РНБО початок жовтня 2014 року в зоні АТО загинуло більше як 
3800 військослужбовців та більше ніж 2000 цивільних осіб. По гір-
кій статистиці на кожного загиблого приходиться у 3–5 разів біль-
ше травмованих та інвалідів (війна в Афганістані — 14,5 тис. загиб-
лих і більше 50 тис. інвалідів). Виходячи з цієї гіркої закономірності, 
неоголошена війна на сході, тільки на сьогодні, надасть Україні 
більше ніж 15 тис. людей з обмеженими фізичними можливостями 
(мобільними, зоровими, слуховими вадами тощо). Як правило, ін-
валіди та травмовані із зони АТО — це чоловіки у віці 25–45 років, 
основна верства людей (50% і більше) — люди у віці 30–40 років. 
Тобто це доросле і зріле покоління у розквіті сил, працездатна вер-
ства населення але вже з обмеженими можливостями та, як прави-
ло, вже не може працювати за попереднім фахом. 

Отже українське суспільство стоїть перед викликом: по перше — 
необхідно створити гідний соціальний захист для людей які пос-
траждали у зоні АТО; по друге — необхідно адаптувати дорослу 
людину з обмеженими можливостями до нових умов життя, різкого 
змінення старого фаху на новий, зменшення, як правило, особистих 
основних доходів і збільшення відповідно витрат на підтримання 
власного існування тощо. 

Слід зазначити, що не вирішення або затягування з вирішенням 
вказаних проблем в країні може привести до наростання соціального 
напруження у суспільстві, наслідки яких спрогнозувати важко. 

Світовий досвід свідчить, що організація навчання дорослих на 
науковій основі базується на знаннях особливостей розумової діяль-
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ності людини на різних вікових етапах. Психологія дорослих стала 
основою нової науки акмеології. Крім того, освіта дорослих має свій 
категоріальний апарат, ключовим поняттям якого є «андрагогіка». 
За твердженням російського професора С. І. Змійова, доросла люди-
на — це особа, яка фізіологічно, психологічно, соціально, морально 
зріла, має економічну незалежність, життєвий досвід і рівень само-
свідомості, достатній для відповідального самокерованого поводжен-
ня. Американський вчений М. Ш. Ноулз назвав андраґогіку «мис-
тецтвом і наукою допомоги дорослим у навчанні», «системою поло-
жень» про дорослих, які навчаються, яку необхідно застосовувати 
диференційовано «до різних дорослих людей відповідно до ситуації». 

Отже, теоретичний інструмент для початкового рішення вказа-
них задач уже є напрацьованим, необхідно практичне перевтілення 
його у життя та проведення комплексу системних заходів: правого, 
соціального, економічного, освітянського характеру. 

У комплекс необхідних заходів, на наш погляд, треба включити 
такі: 

 удосконалення законодавчої бази щодо соціального захисту 
осіб, які стали інвалідами у результатіперебування у зоні АТО; 

 визначення переліку потенційних робочих місць за якими мо-
гли працювати особи з обмеженими можливостями (мобільними, 
зоровими, слуховими вадами тощо) та відповідну потребу у робо-
чих місцях по регіонам. Особливо слід звернути увагу на перелік 
посад, робота на яких може виконуватися за допомогою Інтернету; 

 організація підготовки і проведення заходів, щодо професій-
ної перепідготовки або підвищення кваліфікації осіб, з обмежени-
ми можливостями; 

 створення умов щодо пріорететності розвитку дистанційної 
форми навчання для людей з обмеженими можливостями, а також 
оволодіння навичками виконання робіт за допомогою Інтернету; 

 опрацювання економічних механізмів щодо надання преферен-
цій роботодавцям для створення робочих місць особам, які отри-
мали фізичні вади у зоні АТО (податкові пільги, гроші на створен-
ня нових робочих місць тощо). 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ 
ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

Бойко Г. М., 
доктор психологічних наук, 

Полтавський інститут економіки і права ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», 
к. тел. 0506517609; e-mail: galka87u@mail.ru 

Постановка проблеми.Функціонування спорту інвалідів в Україні 
передбачає надання дітям і молоді з порушеннями психофізичного 
розвитку фізкультурно-освітньої допомоги: формування системи спе-
ціальних фізкультурно-спортивних знань, рухових умінь і навичок, 
а також розвиток специфічних властивостей психіки, що є підґрун-
тям для досягнення ними достатнього рівня технічної, тактичної, 
функціональної та психологічної готовності до ефективної навчаль-
но-тренувальної й змагальної діяльності, що зумовлює актуальність 
проведення відповідних наукових розвідок. 

Результати дослідження. Висока напруженість сучасної підго-
товки спортсменів у паралімпійському спорті, значні обсяги трену-
вальних і змагальних навантажень потребують створення оптималь-
них педагогічних умов для їхнього ефективного функціонування як 
основних суб’єктів спортивної діяльності [1, 2]. Актуальність здій-
снення відповідних наукових розвідок визначається, передусім, своє-
рідністю психічного та особистісного розвитку, характеру та глибини 
функціональних обмежень спортсменів із порушеннями психофізич-
ного розвитку та передбаченою необхідністю нівелювання дії фак-
торів, що зумовлюють порушення психологічного здоров’я, погір-
шення їхнього соматичного стану, уникнення ризику травмування 
та вторинної інвалідизації. Це виключає можливість застосування 
традиційних підходів до визначення структури та змісту навчально-
тренувального процесу й забезпечення участі в змаганнях спортсме-
нів у паралімпійському спорті, зокрема, психолого-педагогічного су-
проводу їхньої спортивної діяльності. 

Необхідність реалізації державної політики України в галузі спе-
ціальної освіти, фізичної культури та спорту інвалідів, соціальна зна-
чущість подальшого розвитку паралімпійського спорту як одного з 
пріоритетних напрямків державної політики, зміцнення провідних 
позицій українських спортсменів на міжнародній арені, неможли-
вість точної експлікації ключових закономірностей, методичних 
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принципів і практичних підходів до побудови системи підготовки 
спортсменів в олімпійському спорті в навчально-тренувальний про-
цес і забезпечення змагальної діяльності спортсменів у паралімпійсь-
кому спорті, необхідність створення оптимальних психолого-педа-
гогічних умов для досягнення ними високого рівня ефективності 
спортивної діяльності потребують подальшого пошуку шляхів удо-
сконалення системи підготовки атлетів із порушеннями психофі-
зичного розвитку різних нозологій [1]. 

Висновки. На підставі результатів багаторічних досліджень на-
ми доведено, що підготовка спортсменів із порушеннями психофі-
зичного розвитку набуває ефективності, рівень спортивних резуль-
татів і стабільність їхніх виступів у змаганнях національного та 
міжнародного рангів достовірно підвищаться за умови дотримання 
системи психолого-педагогічного супроводу навчально-тренувальної 
та змагальної діяльності осіб із порушеннями психофізичного роз-
витку корекційної спрямованості, що побудована на врахуванні особ-
ливостей їхнього соматичного стану, психічного та особистісного 
розвитку, обумовлених нозологічною групою, рівнем інтелектуаль-
них і функціональних можливостей, специфікою педагогічної та пси-
хологічної структури змагальної діяльності. Технологія практичної 
реалізації системи побудована на дотриманні принципу єдності ко-
рекції та тренування та специфічних психолого-педагогічних умов 
(діагностико-аналітичної, організаційної, корекційно-виховної, акмео-
аксіологічної). Технологія спрямовується на узгодження всіх видів під-
готовки спортсменів: технічної, тактичної, функціональної, психо-
логічної. 
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ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ШКІЛ 
ЯК ШЛЯХ ЇХНЬОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

Васіна Н. М., 
Комунальний заклад Київської обласної ради 
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В умовах спеціальної школи професійно-трудове навчання роз-
глядається як важливий засіб корекції, розвитку й формування осо-
бистості учнів, підготовки їх до трудової діяльності після закін-
чення школи. Проте досить часто випускники з інтелектуальними 
вадами не можуть продовжити післяшкільну професійну підготовку, 
хоча частина з них мають для цього потенційні можливості. З огляду 
на це, вельми актуальною є проблема післяшкільної соціалізації осіб з 
інтелектуальними вадами, в тому числі й за рахунок удосконалення 
цією категорією випускників професії, одержаної під час шкільного 
навчання. Опишемо досвід роботи Таращанського навчально-реа-
білітаційного центру з розв’язання цієї проблеми. 

Одним із структурних підрозділів центру є групи професійно-
технічного навчання для випускників спеціальних шкіл для дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку, які за станом здоров’я мо-
жуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня (заклад 
одержав для цього ліцензію МОН України). Навчально-виробничий 
процес у таких групах — це система організаційно-педагогічних, 
методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту 
і завдань професійно-технічної освіти відповідно до державних стан-
дартів, адаптованих до пізнавальних можливостей учнів, що мають 
особливі освітні потреби. 

Навчально-виробничий процес у Центрі ґрунтується на принци-
пах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократиз-
му, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, 
спільній діяльності педагогічних працівників, вихованців, батьків, 
колективів підприємств, установ, організацій; містить фізичну, за-
гально-технічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну під-
готовку і виховну роботу. 
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Основними навчально-методичними документами є: робочі на-
вчальні плани за професіями, розроблені відповідно до Типових 
навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників; робочі 
навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практич-
ної підготовки; поурочно-тематичні плани з навчальних предметів; 
плани виробничого навчання; перелік навчально-виробничих робіт 
з професії; плани навчально-виробничої діяльності на півріччя тощо. 

Професійно-практична підготовка складається з виробничого на-
вчання, виробничої передвипускної практики і проводиться у на-
вчально-виробничих майстернях, будівельних об’єктах, де учні в скла-
ді навчальних груп та учнівських бригад під керівництвом майстрів 
виробничого навчання послідовно закріплюють одержані первинні 
професійні знання; вчаться використовувати сучасну техніку, меха-
нізми, інструменти; набувають потрібних практичних навичок са-
мостійно та якісно виконувати роботи, передбачені робочим на-
вчальним планом. Виробнича практика учнів проводиться безпо-
середньо на робочих місцях з метою удосконалення набутих знань, 
умінь і навичок, необхідних для досягнення відповідного рівня ква-
ліфікації згідно з державними стандартами, а також з метою забез-
печення їх соціальної, психологічної, професійної адаптації в тру-
дових колективах. 

Випускнику, який успішно закінчив навчання, присвоюється ос-
вітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої 
професії, але не вище другого розряду і видається свідоцтво держав-
ного зразка. Працевлаштування випускників здійснюється за місцем 
їхнього проживання завдяки співпраці з центрами зайнятості. За 
період з 2000р. було підготовлено понад 500 випускників з про-
блемами психофізичного розвитку, які знайшли своє місце в житті, 
стали повноцінними членами суспільства. 

Описаний досвід переконливо свідчить, що професійне удоско-
налення випускників спеціальних шкіл на базі груп професійно-
трудового навчання є повноцінним шляхом їхньої життєвої само-
реалізації. 
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ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ 
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я 
МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Вишар Є. В., 
асистент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, 

Полтавський інститут економіки і права 

Проблема гуманізації навчання і виховання на сьогодні є най-
більш актуальною, адже вона відображає основні тенденції розвит-
ку сучасної освіти. Її визначальними рисами є «поворот» до особис-
тості, її прагнень, потреб, цінностей та запитів. 

Оцінюючи наявні наукові здобутки в напрямку гуманізації про-
фесійної підготовки молоді з особливими потребами, ми провели 
теоретичний аналіз відповідної наукової літератури. Найбільш при-
кладним до формування культури здоров’я ми визначили задум по-
будови навчального процесу О. Бєлової, Н. Брюханової та В. Кова-
ленко, які основоположними у відборі принципів змісту навчального 
процесу визначили гуманізацію і гуманітаризацію [2, с. 28]. За їх ба-
ченням гуманізація — це процес створення умов для самореалізації, 
самовизначення особистості студента в просторі сучасної культури; 
створення в навчальному закладі гуманітарної сфери, що сприяє роз-
криттю творчого потенціалу особистості, формуванню ціннісних 
орієнтацій і моральних якостей із наступною їх реалізацією в про-
фесійній та життєвій сферах. 

На нашу думку, саме таке розуміння поняття гуманізації слугує 
підґрунтям для ефективного формування культури здоров’я в ме-
жах загального гуманістичного світогляду особистості. Важливість 
формування культури здоров’я аргументується тим, що його голов-
ні принципи відображаються в логіці поведінки особистості та у її 
вчинках. Це поняття поєднує дворівневу систему ціннісних оцінок: 
соціально-психологічний (нижній рівень) і ідеологічний (вищий). 
Останній перетворює ціннісне відношення в ціннісне усвідомлення, 
що є першоосновою оцінюючого осмислення реальності та запору-
кою успішного формування культури здоров’я. На нашу думку, сфор-
мувати культуру здоров’я та відповідний сучасним суспільним ви-
могам світогляд допоможе аксіологічний підхід до навчального про-
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цесу. Гуманітарні знання, як складова аксіологічного підходу, до-
зволять скорегувати та спрямувати в безпечне русло поведінку сту-
дентів у сучасному суспільстві, сформувати культуру здоров’я в ши-
рокому гуманістичному розумінні та закласти підвалини ціннісного 
відношення до навколишньої дійсності [1]. 

Отже, на сьогодні, на нашу думку, перспективним кроком у на-
прямку подолання суперечностей і недоліків формування культури 
здоров’я має стати проектування навчального процесу на аксіоло-
гічній основі, яке передбачає визначну роль гуманітарних знань в 
навчальному процесі. Гуманітарні знання при формуванні культу-
ри здоров’я молоді з особливими потребами призначені сприяти 
усвідомленню, що в центрі уваги повинна бути людина, як головна 
цінність суспільства, та виховувати в ній гуманне, свідоме ставлення 
до питань свого здоров’я, особистої безпеки і безпеки оточення в 
усіх сферах відносин; забезпечити якісне засвоєння нового гумані-
стичного стереотипу поведінки [3]. 

Література 

1. Коваль П. Роль гуманітарних дисциплін у вирішенні пробле-
ми гармонійно розвиненої особистості // Педагогічна майстерність 
як система професійно-мистецьких компетентностей: матеріали звіт-
ної наукової конференції Інституту педагогічної освіти і освіти до-
рослих НАПН України за 2009 рік. — Вінниця: ТОВ фірма «Пла-
нер», 2010. — 306 с. 

2. Белова Е. К. Методологические основы дидактических тех-
нологий: [монографія] / Е. К. Белова, Н. А. Брюханова, В. Э. Кова-
ленко — Х.: УИПА, 2008 — 132 с. 

3. Чугуй Л. В. Аксіологічні засади формування змісту безпеки 
життєдіяльності як превентивний проект збереження професійного 
здоров’я майбутніх аграріїв / Педагогічні науки: теорія, історія, інно-
ваційні технології: наук. журнал. — Суми, 2010. — № 1 (3). 
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СТАН ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
Гета А. В., 

к. н. фіз. вих., старший викладач 
кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, 

Полтавський інститут економіки і права 
Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жодне 

суспільство. У всьому світі майже кожна десята людина зазнає тих 
чи інших обмежень. Кількість інвалідів в Україні за останні 5 років 
зросла на 5,5% і на сьогодні складає ≈ 2,7 млн. осіб, або майже 6% 
загальної чисельності населення. 

Стурбованість викликають тенденції процесу інвалідизації населен-
ня України у динаміці останніх років. Так, майже всі щорічні показ-
ники інвалідизації (окрім загальної кількості зменшення населення) 
зростають. Щорічно кількість осіб з функціональними обмеження-
ми прямо пропорційно збільшується, тобто процес зростання не упо-
вільнюється з роками, а зростає у математичній прогресії. Важли-
во, що ця тенденція посилюється зі зменшенням населення країни. 

Реалізація Україною стратегічного курсу щодо інтеграції його у 
світовий економічний простір потребують здійснення ряду першо-
чергових заходів щодо посилення соціального захисту та забезпе-
чення розвитку вразливих верств населення, в тому числі, осіб з 
обмеженими фізичними можливостями. 

Показники інвалідності населення є важливим показником, який 
характеризує стан здоров’я нації, та певною мірою може відобра-
жати рівень розвитку системи охорони здоров’я й ефективність 
реалізації соціальної політики держави. Високу частку інвалідів у 
загальній чисельності населення України обумовлено комплексним 
впливом багатьох чинників, серед яких найбільш значущими є: де-
фіцит бюджетних асигнувань на лікувально-профілактичні заходи; 
нестача медичних кадрів та недостатня кількість сучасного лікуваль-
ного обладнання; забруднення навколишнього середовища; інтен-
сивний розвиток техніки, що призводить до зростання техногенно-
го травматизму; непослідовна та низько результативна охорона та 
безпека праці, що призводить до високого виробничого травматиз-
му, наслідки бойових дій. Існує пряма та значна кореляція між соці-
ально-економічними проблемами розвитку суспільства та зростан-
ням показників інвалідності. 
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Високий показник зокрема інвалідності дітей зумовлений соціаль-
но-економічними причинами, серед яких основними є: недоскона-
лість існуючої системи медичного забезпечення, погіршення якості 
харчування, техногенні перевантаження, зменшення обсягу профі-
лактичних програм в амбулаторно-поліклінічній ланці охорони здо-
ров’я, недосконалість системи психолого-педагогічної підтримки ді-
тей із соціально неблагополучних родин, неефективність освітніх 
програм для формування у дітей культури здоров’я тощо. 

Реалізація політики щодо інтеграції інвалідів у суспільство на 
сучасному етапі потребує забезпечення максимально зручних умов 
життя і побуту людей з обмеженими можливостями. Проте рівень 
доступності навколишнього простору для людей з різними формами 
інвалідності поки що залишається однією з найнагальніших проблем. 
Складність у забезпеченні доступності полягає в тому, що люди з 
різними формами інвалідності потребують різних видів доступності. 

Варто визнати, що за останні роки хоча й зроблено суттєві кроки 
щодо розроблення та реалізації соціальної політики щодо цієї кате-
горії громадян, проте, низка серйозних проблем залишається не ви-
рішеними. Основною метою державної соціальної політики щодо 
інвалідів в Україні має бути забезпечення рівних можливостей та 
реалізація конституційних прав цієї категорії громадян, створення 
сприятливих правових, політичних, соціально-економічних, медич-
них, психологічних, організаційних умов і гарантій для забезпечен-
ня людського розвитку та інтеграції у суспільне життя. 

Література: 

1. Комарова Н. М. Інвалідність як соціальна проблема сучасного 
українського суспільства. — Український соціум / Н. М. Комарова, 
Р. Я. Левін, О. В. Вакуленко. — 2003. — № 1 (2). — C. 38–45. 

2. Офіційний сайт Мінпраці України. — [Електронний ресурс] — 
Режим доступу: http: // www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/category. 
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КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ 
СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Григорчук В. Т., 
асистент кафедри маркетингу, ВМУРоЛ 

Обравши шлях євроінтеграції, наша країна в черговий раз засвід-
чила наміри орієнтуватися на найкращі світові здобутки в усіх ца-
ринах своєї життєдіяльності. Очевидно, що поза цим простором не 
можуть залишитися й процеси навчання та виховання людей з особ-
ливими потребами, а особливо того періоду, що пов’язаний з отри-
манням ними вищої професійної освіти. 

Значимість одержання високої кваліфікації є особливо цінним да-
ром для кожної людини, а для осіб, що мають певні фізичні обме-
ження — це чи не єдиний шлях інтегруватися до соціуму. Саме тому 
одержані знання створюють базис для соціалізації особи з обмеже-
ними можливостями. Однак, чи лише знання?.. 

Як свідчить практика, не зважаючи на певні законодавчі, соціаль-
ні та інші преференції щодо осіб з особливими потребами, а також, 
беручи до уваги перманентні кризові явища в нашому суспільстві, 
ринок праці ставить практично однакові вимоги для всіх претенден-
тів на вакантні робочі місця. Означена обставина певною мірою 
вирішується в аудиторіях вищих навчальних закладів, де реалізову-
ється процес підготовки майбутніх фахівців. При цьому нерідко 
вдається досягнути значних успіхів у роботі зі студентами, які дещо 
обмежені у своїх фізичних можливостях, проте здатних відтворю-
вати власний інтелектуальний потенціал у професійній підготовці. 
Вказані студенти здатні досягнути значних успіхів ще за студентсь-
кою лавою та часто спроможні претендувати на добрі робочі місця. 
Але входження до нового трудового колективу не завжди буде га-
рантованим чинником подальшої кар’єри. 

На нашу думку, окрім професійних якостей, що зазвичай визна-
чають знаннями, вміннями та навичками, які, вкупі з набутим досві-
дом утворюють професійну компетентність працівника, не завжди 
буває достатньо для реалізації особою з обмеженими фізичними 
можливостями свого професійного потенціалу. Часто це зумовлено 
культурою особистості як певним комплексом знань про здобутки і 
цінності народу як в процесі історичного розвитку, так і в умовах 
сьогодення. 
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Дана ситуація може виникати в силу виникнення ряду обставин. 
По-перше, вказані особи, потрапляючи в трудові колективи, де пе-
реважна більшість здорових людей, можуть зазнавати своєрідного 
шоку через неможливість бути долученими до культурних ціннос-
тей працівників, що генеруються як всередині так і зовні підприєм-
ства. По-друге, особи з обмеженими можливостями можуть мати 
менше інформації про розвиток культурного середовища від своїх 
близьких, оскільки ті, втрачаючи можливості щодо власного куль-
турного розвитку, докладали зусиль для підтримання фізичного ста-
ну родича, що має особливі потреби. По-третє, в силу особливостей 
власного фізичного стану цим людям доводиться формувати влас-
ний культурний мікропростір, де вони зможуть бути сприйнятими. 
Негативний прояв вказаних обставин може призвести до культурної 
ізоляції особи з обмеженими фізичними можливостями. 

З метою подолання виявлений нами проблем вважаємо за доцільне 
більш активно формувати культурний простір студентів з обмеже-
ними фізичними можливостями. Для цього ефективно можуть бути 
використані: педагогічні засоби внутрішнього середовища навчаль-
ного закладу з можливостями використання спеціальних засобів на-
вчання і виховання; активізація екскурсійних заходів, відвідування 
театрів і спортивних видовищ; підтримка аматорських самодіяль-
них колективів з участю осіб з обмеженими фізичними можливос-
тями; створення центрів взаємодії із зовнішнім середовищем. 

В результаті, на нашу думку, формуватиметься особистісна куль-
тура студенів з особливими потребами, придатна для сприйняття у 
професійному середовищі та готова до еволюційного розвитку. А це, 
свою чергою, дасть додаткові можливості для інтеграції випускника 
до нового професійного та культурного середовища. 
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ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ПІД ЧАС ЄВРОМАЙДАНУ ТА ВІЙНИ З РОСІЄЮ (2013−2014) 

Головченко Н. І., 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

директор Імідж-центру Університету «Україна», м. Київ; 
e-mail: image-centre@i.ua 

Період з листопада 2013 року і донині є найбільш бурхливим і тра-
гічним у новітній історії незалежної України. Революція Гідності, 
спричинена Євромайданом, нахабна анексія території українського 
Криму Російською федерацією, жорстока агресія терористів, сепара-
тистів і російської армії на Сході України, антитерористична опера-
ція (АТО), що знекровлює молоду державу, — усе це чергові тяжкі 
етапи боротьби українців за європейські цінності і незалежність. 

Більшість громадян України виявляє в цьому процесі єдність, 
мужність і героїзм: і під час боїв на Майдані, і під час організації 
оборони в зоні АТО, і у волонтерській діяльності. Школярі і жінки, 
пенсіонери і ті, хто тримає лінію оборони в тилу — у полі, на ви-
робництві, у лікарнях, у школах тощо, об’єдналися в боротьбі з ро-
сійською навалою.Визначальною рисою цього народного ополчен-
ня стала участь у багатьох акціях громадян з інвалідністю, у тому 
числі студентів і випускників Університету «Україна». 

25 січня 2014 року інваліди-візочники вийшли на Хрещатик з 
протестами проти кривавих дій влади, що примножують кількість 
убитих, поранених і покалічених.Серед учасників, які гуртувалися 
в соцмережах, були і студентки та випускниці Університету «Укра-
їна»: У. Смирнова, Ю. Козлюк-Ресенчук [1]. Через анексію Криму 
багато людей з інвалідністю втратили змогу лікуватися у спеціалі-
зованих санаторіях регіону, про що емоційно в соцмережах напи-
сала журналіст, випускниця Університету «Україна» С. Патра: «Вы 
готовы пожертвовать дружбой и братскими отношениями двух 
народов ради имперских амбиций одного человека и патологичес-
кой жадности другого? Выготовы к тому, что слово «русский» в 
скором времени может стать синонимом слова «враг?..» [2]. Коли 
розпочалася війна на Сході, інваліди долучилися до волонтерської 
діяльності. У проекті-книзі О. Забужко «Літопис самовидців» зафік-
совано один зепізодів цього новітнього українського епосу: «Інва-
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лід з Донецька щодня евакуює стареньких і дітей. «Тут какой-то 
сатанизм. Страшно» [3, с. 307−309]. Група студентів з інвалідністю 
відвідувала поранених бійців, намагаючись передати їм свій досвід 
соціальної адаптації у суспільстві і свій досвід життя з інвалідністю. 
Із нацгвардійцями спілкувалися У. Смирнова, В. Пчолкін, О. Мо-
лоданова, О. Оніщенко, О. Акопян [4]. Студентка-заочниця кафедри 
журналістики, поетеса, письменниця, кавалера ордену княгині Ольги 
О. Радушинська стала легендарною постаттю на Хмельниччині: дів-
чина-візочниця організувала гурт митців-однодумців — «Подільсь-
ку музичну сотню» — і зініціювала низку благодійних заходів зі 
збору коштів для бійців АТО, концертів у госпіталях для поране-
них, концертів у військових частинах Збройних сил України [4; 5]. 
Випускник Горлівського регіонального інституту О. Петров, інвалід 
1 групи, евакуювався до Краматорська і створив там групу з під-
тримки бійців АТО. До збору коштів на придбання ліків долучив і 
студентів Університету «Україна» [6]. А 27 вересня 2014 року сту-
денти і випускники Університету «України» взяли участь у Всеукра-
їнській акції громадян України з інвалідністю — Марші Миру, який 
організувала Національна асамблея інвалідів України. Учасники акції 
вимагали почути голос неповносправних людей, зупинити загарб-
ницьку війну і долучитися до вирішення нагальних проблем у дер-
жаві, а не примножувати їх шляхом кровопролиття [7]. 

Отже, за 23 роки незалежності України громадяни з інвалідніс-
тю заклали основи іншого стилю життя. Радянська практика при-
ховування неповносправних людей, примітивізації їхніх потреб і 
можливостей, фінансування по залишковому принципу відходить у 
минуле. Можливість бути повноцінним громадянином забезпечуєть-
ся схваленням в Україні Концепції Державної цільової програми 
«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів 
на період до 2020 року» [8], активною діяльністю низки громадсь-
ких організацій інвалідів. Свій внесок у розбудову справжньої де-
мократії у державі вносить і Університет «Україна». Цей ВНЗ уже 
16-й рік поспіль на принципах толерантності із застосуванням пе-
дагогічних технологій інклюзивного навчання тав умовах сучасно-
го безбар’єрного університетського містечка надає освітні послуги 
студентам з інвалідністю усіх нозологій. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ОСІБ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Дмитренко Л. І., 
зав. сектора ІІТЗО МОН України; 

р. т. 425-39-05 

Навчання є багатогранним процесом і разом з тим цілісним та 
єдиним. Щоб зрозуміти його особливості, потрібно виявити, яке 
місце займає навчання в пізнавальній діяльності людей. 

Є різні форми пізнання реального світу: повсякдений або життє-
вий, пізнання дійсності, наукове дослідження, навчання, самоосвіта. 

Різні форми пізнання мають свої специфічні особливості, але всім 
їм властиві загальні закономірності, що розкриті в теорії пізнання. 

Узагальнюючи досвід В. Ф. Гегеля та ін., В. І. Ленін спробував 
у «Філософських зошитах» донести зміст теорії пізнання як уза-
гальнення всієї історичної практики, що вказує на зміст і форму 
мислення людей. Основні етапи пізнання виражені в словах: «Від 
живого споглядання до абстрактного мислення, а від нього до прак-
тики…» [1, с. 152–153]. 

Споглядання є чуттєвою (відчутною) ступеню пізнання. Це час-
то суб’єктивні образи об’єктивного світу, безпосередній зв’язок 
свідомості з зовнішнім світом. Завдяки спогляданю людина пізнає 
окремі властивості і якості предметів та явища зовнішнього світу. 
Відчуття у людини можуть бути різні (слухові, тактильні тощо). 

В єдності з відчуттями витікає сприйняття, що включає відчуття 
і знаходиться в єдності з ними і також є чуттєвою ступеню пізнан-
ня. В сприйнятті включені раніше набутий досвід, що надає йому 
більш вибірковий та ціленаправлений характер. 

Фізіологічним механізмом сприйняття зовнішніх умов є перша 
та друга сигнальна системи. Академік І. П. Павлов [3] розумів під 
поняттям перша сигнальна система певні роздратування, що утво-
рюються в мозку завдяки безпосереднім впливам на людину зов-
нішнього середовища, а під поняттям друга сигнальна система — 
слово. Але на думку І. Канта: «Відчуття без понять — сліпі» [2]. 

Тому більш високою ступеню пізнання, на думку вченого, є аб-
страктне мислення. Завдяки мисленню людина проникає в суть пред-
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метів і явищ реального світу, узагальнює результати відчуття і 
сприйняття, аналізує існуючі в природі і суспільстві закономірні 
зв’язки і відношення. В результаті складається система наукових 
знань про об’єктивний реальний світ. 

Абстрактне мислення з природньонаукової точки зору, на думку 
вищезазначених, являє собою не що інше як утворення нервових 
зв’язків або те, що в психології прийнято називати конгломерата-
ми. Ці зв’язки неоднорідні. Кожний маленький конгломерат пред-
ставляє собою момент народження думки. У подальшому ці кон-
гломерати ростуть і збільшуються, а абстрактне мислення набуває 
більш глибокого характеру. По ступеням розширення, заглиблення 
і повторення тимчасових зв’язків в конгломератах наростає розу-
міння зовнішнього світу. Абстрактне мислення людини не тільки 
об’єднує те, що воно отримує із зовнішнього світу але в своєму 
розвитку і поглибленю разом з тим звільняється від випадкових 
зв’язків, що не відповідають дійсності. 

Перехід від абстрактного мислення до практики означає вико-
ристання набутих знань в житті, в практичній діяльності, з однієї 
сторони та подальше пізнання світу на основі пізнаних закономір-
ностей і потреб суспільної практики — з другої. Вищезазначене 
складає основу свідомості людей, щоб краще зрозуміти основи пе-
дагогіки, а також швидше розуміти осіб з особливими освітніми 
потребами. 

Література 

1. Ленин В. И. Философские тетради — Полн. собр. соч. — М.: 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я 

Іванова І. Б., 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

Університет «Україна» 

Створення якісного інтегрованого освітнього середовища при-
вертає увагу соціально-педагогічного знання з метою пояснення при-
роди і змісту процесів позитивної соціалізації особистості і доскона-
лості соціуму, як важливого фактору забезпечення результативності 
навчання і розвитку всіх учасників навчального процесу. Саме такі 
фактори потрібні студентам з особливими освітніми потребами з ме-
тою мінімізації впливу негативних факторів життя, попередження 
навчальної тривожності і появи «навчальних» неврозів. В психолого-
педагогічній літературі сприятливий соціально-психологічний мік-
роклімат групи може вивчатись і досліджуватись з точки зору соці-
ального здоров’я соціуму. 

Соціальне здоров’я як філософське явище є центральним питан-
ням у філософії Г. Сковороди, М. Бердяєва, В. Соловйова, П. Фло-
ренського, працях Е. Фрома і Є. Трубецького. 

У сучасних концепціях здоров’я категорія соціального здоров’я 
включає в себе передусім соціальне благополуччя, соціальний ком-
форт, соціальну безпеку, стійкість соціального статусу (В. М. Ярсь-
ка); здоров’я популяції — різнобічність поглядів людей, культурних 
форм, організації виробничої діяльності (М. М. Моісєєв); соціальну 
безпеку — стійке і раціональне рішення життєво важливих проблем у 
зв’язку з поняттями соціальних гарантій, соціального захисту, соціа-
льного статусу людини. 

Соціальне здоров’я розглядається також як здібність до спілку-
вання з іншими людьми в умовах оточуючого соціального середо-
вища і наявність особистісних взаємостосунків, які приносять задо-
волення (О. Б. Соколов). 

Враховуючи думки дослідників щодо змісту і сутності категорії 
соціального здоров’я, соціальне здоров’я визначаємо як стан соціаль-
ного благополуччя, що характеризується гармонією взаємостосун-
ків і поєднує в собі соціальні, психологічні, духовні, моральні і пе-
дагогічні аспекти. 
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Соціальні аспекти — гармонійна взаємодія, соціокультурна і со-
ціально-педагогічна активність, емпатійні взаємостосунки, взаємо-
допомога і взаємопідтримка, адекватність комунікативних систем, 
забезпечення можливостями для ефективного навчання, розвитку і 
здобуття фаху, створення інклюзивного дизайну, задоволення освіт-
ніх потреб, розумна мінливість і невизначеність, рівновага. 

Психологічні аспекти — задоволення потреб у повазі, безпеці, 
прийнятті, самореалізації, уміння залишатись собою і позитивно 
впливати на соціум. 

Духовні аспекти — гармонійні взаємостосунки, в основі яких — 
віра і Богоодухотвореність, любов до ближнього, всепрощення, доб-
рочесність, терпіння, жертовність, миротворчість, милосердя, чис-
тота серця, добро. 

Моральні аспекти — цілісність моральної сфери, дотримання со-
ціальних норм, єдність ціннісних орієнтацій. 

Педагогічні аспекти — соціалізованість учасників навчально-ви-
ховного процесу, позитивна інтегрованість та соціальна адаптова-
ність, позитивний вплив на оточення. 

Педагогічне спостереження за системою взаємостосунків в інте-
грованому навчальному середовищі показує, що всі означені аспек-
ти соціального здоров’я у їх єдності позитивно впливають на соці-
альне самопочуття і студентів, і викладачів. Зменшується рівень 
навчальної тривожності, унеможливлюється поява і розвиток «на-
вчальних» неврозів, психосоматичних розладів, психологічна напру-
га збалансовується, розвивається характер, продукуються інтелек-
туальні і творчі надбання, покращується настрій, осмислюються 
закономірності буття. Студенти демонструють на старших курсах 
кращі результати навчання і соціалізованості порівняно з минули-
ми роками навчання, розширюються комунікативні контакти, про-
дукується творча та інтелектуальна діяльність, соціальні зв’язки, 
розвивається більша самостійність та відповідальність. 

 
 
 
 
 



Секція ІІ Психолого�педагогічні основи 
та самореалізації 

 - 112 -

ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» 

Іванова І. Б., 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

Пацеля А. П., 
cтудентка ІІІ курсу Університету «Україна» 

Професійна підготовка фахівців соціальної роботи почала форму-
ватися в Україні на початку 1990-х років минулого століття. У квіт-
ні 1991 року Постановою Держкомпраці СРСР Кваліфікаційний до-
відник посад керівників, спеціалістів і службовців був поповнений 
кваліфікаційною характеристикою «спеціаліст із соціальної роботи», 
«соціальний педагог» та «соціальний працівник». 

Особливе місце у професійній підготовці фахівців соціальної ро-
боти належить Відкритому міжнародному університету розвитку лю-
дини «Україна», унікальність якої — у створенні можливостей для 
здобуття цього фаху для студентів з особливими освітніми потре-
бами. 6 листопада 1999 року в Університеті «Україна» було ство-
рено кафедру соціальної роботи, яка функціонує у складі Інституту 
соціальних технологій з 2010 року як кафедра соціальної роботи і 
педагогіки. 

Об’єкт дослідження — історія розвитку професійної підготовки 
кадрів з числа студентів з особливими освітніми потребами фаху 
«Соціальна робота». Предмет дослідження — вивчення особливос-
тей життєдіяльності випускників з особливими освітніми потребами 
Університету «Україна». Використовувались методи емпіричного 
дослідження: анкетування, життєвих історій, біографічний. 

Серед респондентів — 12 випускників 2005–2011 років, 9 жінок 
і 3 чоловіків, освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» — 6, 
«магістр» — 6. Працюють в організаціях соціальної сфери — 5. 

На запитання «Які особливі події відбулись у Вашому житті в 
Університеті і після його закінчення?» випускники акцентують увагу 
на спогадах: «Навчаючись в університеті, доля звела з викладачами, 
які не тільки давали знання, а й допомогли зміцнитися психологіч-
но. Це зокрема, участь у науковій конференції, участь у семінарах. 
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У листопаді 2010 року брала участь у Першому відкритому Все-
українському фестивалі народної творчості людей з обмеженими 
можливостями «Поклик серця», де була нагороджена грамотою»; 
«Я знайшла друзів, ще дуже важливим для мене стало те, що на 
останньому курсі однокурсники подарували мені нового комп’ютера, 
про який я мріяла дуже довго!»; «На VI курсі нагороджений подя-
кою та пам’ятним подарунком (автоматичний фотоапарат) за участь 
у Конкурсі наукових робіт серед студентів Відкритого міжнарод-
ного університету розвитку людини «Україна». Зазначаються най-
більш значимі події у житті після закінчення університету: зміни у 
сімейному становищі, одруження, народження дитини — 1, отри-
мання другої вищої освіти, розширення кола друзів. 

На запитання: «Які знання, вміння та навички, набуті в Універ-
ситеті, виявилися найбільш корисними для Вас?» зазначаються: 
знання теорії соціальної роботи, законів, нормативних актів, основи 
психології, формування організаційних навичок, соціологічні мето-
ди, розуміння людей, можливість залишатись собою, соціальні на-
вички, вміння спілкуватись в соціальному середовищі, визначати 
ефективні методи і засоби вирішення соціальної проблеми, форми і 
методи соціальної роботи з людьми з особливими потребами, про-
фесійне викладання предметів та повага до студентів, робота з діть-
ми, знання психології тощо. Одна із випускниць написала — спри-
яння становленню моєї особистості та продуктивні 6 років здобуття 
безцінних знань, умінь і навичок! 

На запитання «Чи є у Вас пропозиції щодо покращення органі-
зації навчання студентів за спеціальністю «Соціальна робота»? — 
відповіді розподілились так: більше практики, сприяння у праце-
влаштуванні, стажування за кордоном, використання комп’ютерних 
навчальних програм для студентів з порушенням зору, більше семі-
нарських занять на заочному відділенні і можливості застосування 
у навчальному процесі аудіозаписуючої апаратури. 

Дослідження показало, що важливим фактором професійної під-
готовки студентів спеціальності «Соціальна робота» є створення спри-
ятливого соціально-психологічного мікроклімату у студентському 
середовищі, набуття професійних і життєво необхідних знань, умінь, 
навичок, відношення до них як до рівноправних учасників освітньо-
го процесу і майбутніх фахівців. 
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На сьогоднішній день в Університеті «Україна» професійна під-
готовка соціальних працівників і фахівців соціальної роботи здійс-
нюється в 11 територіально відокремлених підрозділах. Серед них: 
Білоцерківський інститут економіки та управління, Вінницький со-
ціально-економічний інститут, Горлівський регіональний інститут, 
Житомирський економіко-гуманітарний інститут, Карпатський ін-
ститут підприємництва, Луцький інститут розвитку людини, Ми-
колаївський інститут розвитку людини, Мелітопольський інститут 
екології та соціальних технологій, Полтавський інститут економіки 
і права, Рівненський інститут Університету «Україна», Сторожинець-
кий коледж. Важлива задача фахівців — об’єднання можливостей у 
справі професійної підготовки студентів з особливими освітніми 
потребами з метою ефективного використання їхнього інтелектуаль-
ного і творчого потенціалу у соціальній сфері. 

 
 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 
ВІДПОВІДНО ДО КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ 

Іванова І. Б., 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

Антоненко К. В., 
студентка магістратури Університет «Україна», м. Київ 

У теорії соціальної роботи «здоров’я» як наукова проблема поча-
ла досліджуватись у другій половині ХХ ст. як комплекс підходів: 
медико-біологічних (Царегородцев Г. І., Лисицин Ю. П., Амосов М. М, 
Нагорна А. М, Хижняк М. І., Петленко В. П.); філософських (Соко-
лов О. Б., Сергеєва Т. Б., Шевченко Ю. Л.); психологічних (Анань-
єв В. О., Байкова Л. А., Колпіна Л. В., Кузнєцова І. В., Дубровіна І. В., 
Нікіфоров С. Г., Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І., Сер-
дюк Л. З.); фізкультурно-оздоровчих та валеологічних (Радзієвсь-
кий О., Кон І. С., Кальченко Є. Г., Адирхаєв С. Г.); соціологічних 
(Дмитрієва Є. В., Кєласьєв В. М., Рагімова О. А.); педагогічних 
(Науменко Ю. В., Лактіонова Г. М.). 

Концепції суспільного здоров’я неможна розглядати, як «нездо-
ров’я навпаки». Сучасні знання про природу хвороб дають достат-
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ньо повне уявлення про структуру здоров’я, про властивості цієї 
якості. Концепції здоров’я і нездоров’я не є симетричними. У той час 
як існує багато видів нездоров’я, здоров’я слід розуміти в однознач-
ному сенсі (І. Енгельгардт). 

В останні роки у світовій науковій літературі широко обговорю-
ється нова концепція, яка пропонує для оцінки здоров’я не тільки 
показники, які відображають нездоров’я суспільства, але і позитив-
ні, які відображають його здоров’я (наприклад, питома вага осіб, які 
ніколи не хворіли, питома вага довгожителів при гарному самопо-
чутті …). 

За новими концепціями, здоров’я — це стан рівноваги (баланс) 
між адаптаційними можливостями (потенціал здоров’я) організму і 
умовами середовища, які постійно змінюються. 

Стан здоров’я є показником культурного, трудового, оборонного 
потенціалу держави і відображенням соціально-економічних, еколо-
гічних умов способу життя населення, стану медичного забезпечення. 

Формування здоров’я відбувається з таких складових: спосіб жит-
тя (до 50%), генетична компонента (до 20%), вплив навколишнього 
середовища (до 20%), доступність і якість медичної допомоги (до 10%). 

Здоров’я населення характеризується системою статистичних по-
казників, серед яких вивчення тенденцій захворюваності та поши-
реності хвороб серед різних вікових груп населення є важливою 
складовою стратегічного планування медичної галузі. 

Аналіз показників поширеності захворювань серед всього насе-
лення України протягом 2009–2013 рр. свідчить про різні тенденції 
їх коливань на фоні зростання показників поширеності з 2009 по 
2011 р. показники захворюваності зменшились вже з 2010 р., а у 2012 р. 
і 2013 р. спостерігалось різке зменшення як поширеності захворю-
вань, так і рівня первинної захворюваності порівняно з попередніми 
роками (доповідь «Результати діяльності галузі охорони здоров’я 
України: 2013 рік»). 

Соціальна робота у сфері охорони здоров’я як системі заходів, 
спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних 
і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної 
активності людини при максимальній біологічно можливій індиві-
дуальній тривалості життя (Законодавство України про охорону 
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здоров’я, ст. 3) — один із актуальних напрямків соціальної роботи, 
основним із завдань якого є забезпечення збереження і розвитку 
оптимальної працездатності та соціальної активності людей з обме-
женням життєдіяльності (інвалідністю) і сприяння здоровому спо-
собу життя. 

В організаціях соціальної сфери проводиться медико-соціальна 
(центри соціального обслуговування, комунальні установи, реабі-
літаційні заклади), соціально-медична (соціальні служби для сім’ї, 
дітей та молоді, служби у справах дітей) і просвітницька (соціальні 
служби для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, освітні 
заклади) соціальна робота. 

Взаємозв’язок між соціальним простором здоров’я і соціальним 
простором інвалідності відображає правові аспекти соціального за-
хисту і соціальної підтримки громадян в рамках соціальної роботи. 

 
 

ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ 
ОСІБ З ФІЗИЧНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ В МОЛОДІЙ СІМ’Ї 

Каплун Н., 
студентка магістратури кафедри «Соціальна робота», 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 
Університет «Україна» 

Молода сім’я — це особлива та невід’ємна складова нашого су-
спільства. 

Створення міцної сім’ї потребує терпіння та кропіткої праці, як 
на початковому етапі так і впродовж усього життєвого циклу сім’ї. 

Метою статті є висвітлення проблеми інвалідності в житті мо-
лодої сім’ї. 

Найвідомішими спеціалістами в галузі соціології сім’ї є І. Най, 
Дж. Хілл, Ф. Мішель, З. Тишка, Л. Чех-Сомбаті, А. Харчев, М. Маць-
ковський, І. В. Бестужев-Лада та ін. 

На початковому етапі сімейного життя виникає безліч різнома-
нітних проблем, матеріально-економічні, житлово-побутові та ін-
тимно-особистісні, з якими молодій родини важко впоратися. Не-
визначеність майбутнього, поява протиріч, нестабільність заробітків, 
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непідготовленість до сімейного життя — це все позначається на 
внутрішньо-сімейних процесах, на характері взаємостосунків членів 
сім’ї та її стосунків із оточуючим середовищем. Але слід зауважити 
що, досить гострою постає проблема фізичного обмеження одного 
з партнерів. 

Взагалі проблема інвалідності є актуальною вже багато років. 
Причини через які людина втрачає здатність повноцінно жити мо-
жуть бути різними, вродженими або набутими внаслідок травми. 
Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жодне 
суспільство. У всьому світі майже кожна десята людина зазнає тих 
чи інших обмежень. Суспільство намагається вирішити дану про-
блему різними способами, одним з них є інтеграція людей з обме-
женими можливостями в повноцінну життєдіяльність. 

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що створення сім’ї 
є одним з головних кроків до повноцінного життя. Але на шляху до 
створення сім’ї та в процесі її функціонування виникає безліч про-
блем. Фізична обмеженість одного з партнерів неабияк може впли-
нути на формування сім’ї та на виконання належних їй функцій. 

Сім’ї потрібна підтримка не тільки з боку близьких та рідних, а 
й усього суспільства. Прояв розуміння та створення сприятливих 
умов для функціонування молодої сім’ї з боку соціуму та держави 
є одним з кроків до інтеграції осіб з обмеженими можливостями. 

Література 
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2. Соціальна підтримка молодої сім’ї / Зайцева З. Г. — К.: Адем-
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3. Інвалідність як соціальна проблема сучасного українського су-
спільства (Н. М. Комарова, Р. Я. Левін, О. В. Вакуленко) // Україн-
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САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ 
ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Кондратюк С. М., 
кафедра психології ХІСТ Університету «Україна» 
29009, Україна, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 2, 

к. тел. (0382) 70-45-56; е-mail: info@hist.km.ua 

Актуальною проблемою на сьогодні є становлення особистості 
з інвалідністю, майбутнього спеціаліста, протягом усього терміну 
навчання у ВНЗ. Особливо гостро постає питання інтегрування мо-
лоді з інвалідністю у студентську групу. 

Теоретичні засади та досвід організації інклюзивного навчання 
у психолого-педагогічній літературі висвітлені у роботах Б. Карва-
сарського, В. Синьова, Н. Софій, А. Шевцова, М. Чайковського. 

У процесі навчання та виховання студент вирішує чимало психо-
логічних та соціальних проблем. Важливо враховувати, що студен-
там в умовах інклюзивного освітнього середовища необхідно розкри-
ватися як особистість, а не відчувати себе неповноцінним. Уміння 
інтегруватися у навчальний процес, адаптуватися до колективу сту-
дентської групи, отримувати розуміння та підтримку з боку виклада-
чів та студентів сприятиме особистісному розвитку студента-інваліда. 
Саморегуляція знаходиться у великій залежності від уявлення сту-
дента про себе, про свої реальні здібності та можливості. Серед 
механізмів саморегуляції найчастіше виділяють формування цілей, 
самооцінку, рівень домагань, самоконтроль, рефлексію (К. Абульха-
нова-Славська, М. Боришевський, О. Конопкін та інші). Недостат-
ня сформованість особистісних механізмів саморегуляції виступає 
умовою виникнення депресивних розладів. 

Депресивний стан студента може бути викликаний, як наслідок 
після стресу (вступ у ВНЗ, інформаційне перевантаження, нове се-
редовище тощо). Адже, студентам необхідно постійно знаходити 
потрібну інформацію, приймати відповідальність на себе, вдало са-
моорганізовуватись, чітко висловлювати свої думки, спілкуватися 
та постійно навчатися. Стрес — це нормальна реакція організму на 
негативну ситуацію. Але підвищене стресове навантаження може 
призвести до депресії або до депресивного стану. 
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Депресія — це психічне пригнічення, яке супроводжується мля-
вістю мислення, уповільненими рухами. Це достатньо важкий роз-
лад, проте багато людей приховують у собі ці емоції з багатьох 
причин. Якщо стан пригніченості не зникає протягом 2 тижнів, можна 
говорити про депресію. На прояв депресії вказують такі показники, 
як занижена самооцінка, втрата інтересу, почуття невпевненості в 
собі, почуття провини, песимістична поведінка, розумова загальмо-
ваність, негативне ставлення до самого себе, розлади сну та апетиту. 

Механізмом депресії виступає гальмування діяльності однієї з пів-
куль головного мозку і гіперактивація іншої півкулі, як наслідок, 
порушується баланс між інтелектуальною та емоційною сферами. 
Особистість потрапляє в ситуацію, де керують емоції, тому вона 
втрачає здатність тверезо і реалістично мислити, шукати нове рі-
шення виходу з кризової ситуації. Депресивний стан також поро-
джується недостатністю психічної енергії для забезпечення життє-
діяльності організму. Негативні почуття та мисленеві установки 
затримують процес утворення психічної енергії у мозку людини. 

Виділяють три форми депресії: тужливу (песимізм, туга, різке 
зниження працездатності), тривожну (тиха мова, рухове занепоко-
єння, очікування неприємностей), апатичну (безініціативність, мля-
вість, повільність, нечутливість). 

Для подолання депресивних розладів важливе значення відіграє 
розвиток особистості, зокрема функції особистісної саморегуляції. 
Саморегуляція поведінки виступає інтегративною властивістю осо-
бистості, яка об’єднує в собі інтелектуальні, мотиваційні, вольові, 
емоційні сфери особистості. Саморегуляція виступає засобом по-
долання негативних психічних станів. У процесі саморегуляції по-
ведінки особистість виходить за межі завдань і вимог, поставлених 
ззовні, виявляє здатність самостійно формулювати цілі, обирати за-
соби їх досягнення, актуалізувати мотиви діяльності. 

Використовують чимало методів у боротьбі з депресивними ста-
нами особистості, зокрема, аромотерапію, музичну терапію, артте-
рапію, пісочну терапію тощо. 
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ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, 
ЯКІ МАЮТЬ ВАДИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ 

Кочубей Я. Г., 
студентка ІІІ курсу спеціальності соціальна робота 

Полтавського інституту економіки і права, 
к. тел. 066-632-61-55; 

науковий керівник: Голованова Д. В., 
старший викладач кафедри соціальної роботи 

e-mail: diankagolovanova@mail.ru 

Вступ. Діти, які мають вади розумового розвитку — це найбільш 
складна група дітей-інвалідів. На наш погляд для даної категорії 
дітей потрібно підбирати та використовувати технології соціальної 
роботи, які будуть найбільш ефективними для їх психічного та фі-
зичного здоров’я. 

Виклад основного матеріалу. Розумова відсталість — це ха-
рактеристика інтелекту аномальної дитини, уже не тільки й не стіль-
ки кількісна, скільки якісна, що показує зниження темпу розвитку 
інтелекту в такої дитини [1]. 

Основними технологіями соціальної роботи, які можна застосу-
вати до дітей даної категорії є: 

1. Діагностика як технологія соціальної роботи досить ефектив-
на в роботі з дітьми, які мають вади розумового розвитку. Це про-
цес встановлення медичного діагнозу, тобто висновків про характер 
та особливості фізичного та психічного стану дитини чи його хвороби. 

2. Соціальна реабілітація — це комплекс заходів, спрямованих 
на відновлення прав, соціального статусу, здоров’я та дієздатності 
дитини з вадами розумового розвитку, які націлені не тільки на від-
новлення її життєдіяльності в соціальному середовищі, але самого 
соціального середовища, умов життєдіяльності, які були порушені 
або обмежені з будь-яких причин. 

Визначють основні напрямки реабілітаційної діяльності: медичну 
реабілітацію, реабілітація соціально-середовищна, психолого-педа-
гогічна. 

3. Соціальна адаптація — це процес активного пристосування 
дитини-інваліда до нових для неї соціальних умов життєдіяльності 
шляхом активного їх засвоєння. 



професійного становлення Секція ІІ 
молоді з інвалідністю 

 - 121 -

4. Індивідуальні технології соціальної роботи. В роботі за цим 
напрямком досить актуальною є проблема індивідуального підходу 
до дитини з урахуванням її особливостей, здібностей, інтересів, рівня 
інтелектуального або фізичного розвитку, вмінь та навичок, здат-
ності до навчання. 

5. Групові технології соціальної роботи. Крім індивідуальної 
роботи, широкого розповсюдження набула групова робота з дітьми 
з вадами розумового розвитку, яка приносить значні результати. Од-
нією з найкращих групових форм роботи з дітьми зазначеної кате-
горії є клуби спілкування, творчі майстерні. 

6. Консультування — цю процедуру можна використовувати у 
соціальній роботі з батьками, які мають дітей з вадами розумового 
розвитку шляхом порад, вказівок і забезпечення необхідною інфор-
мацією. 

7. Соціальний супровід — це супровід сімей, які виховують ді-
тей з вадами розумового розвитку, метою якого являється допомо-
га у набутті соціально-економічної самостійності. Структура соці-
ального супроводу визначається індивідуально [2]. 

Також можна навести приклади інноваційних технологій соціаль-
ної роботи з дітьми, які мають порушення розумового розвитку: арт-
терапія, танцтерапія, казко терапія, дельфінотерапія. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що технології соці-
альної роботи мають великий вплив на розвиток та інтеграцію ді-
тей, які мають вади розумового розвитку. 

Література 
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ІНВАЛІДНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Кучинська С. А., 
ІII курс, група ОА-31, спеціальність «Облік і аудит», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; 
науковий керівник: Нестеренко С. С. 

Людей з функціональними обмеженнями у всьому світі дуже ба-
гато, і кількість їх постійно зростає. У світовій програмі дій стосов-
но інвалідів, наводяться такі дані: у середньому щонайменше кожен 
десятий мешканець світу має фізичні, розумові або сенсорні дефек-
ти, а близько 25% будь-якої групи населення відчувають на собі 
негативні впливи цього явища. Отже кожна країна має вирішувати 
цілий комплекс проблем, щоб сприяти повноцінній інтеграції людей 
з функціональними обмеженнями у фізичне і соціальне середовище. 

Наявність у суспільстві значної кількості людей з особливими 
потребами породжує низку специфічних проблем, що вимагають 
врахування у функціонуванні державного механізму (наприклад, у 
структурі та спеціалізації медичних, освітніх, культурних, соціаль-
них служб і закладів), виробництві (задоволення потреб у технічних 
засобах корекції і компенсації вад, препаратах, спеціальній продук-
ції тощо), будівництві (пристосування архітектурного простору, влаш-
тування спеціальних споруд і пристроїв), транспорті, спеціалізації 
громадських організацій, інших сфер людської діяльності. 

Для дітей з інвалідністю важливою складовою людського роз-
витку є забезпечення належної освіти. Адже ефективна адаптація та 
інтеграція дітей, з порушеннями фізичного та/або розумового роз-
витку у суспільство неможливі без здобуття ними повноцінної до-
шкільної, шкільної та позашкільної освіти. Після здобуття дошкіль-
ної освіти подальше формування особистості дітей з особливими 
потребами, забезпечення їх соціально-психологічної реабілітації, тру-
дової адаптації здійснюється у загальноосвітніх навчальних закла-
дах. Незважаючи на те, що останнім часом навчання дітей-інвалідів 
у загальноосвітніх навчальних закладах визнано державним пріо-
ритетом, так і не створено достатніх умов для його забезпечення, 
через те, що переважна більшість дітей-інвалідів продовжує здобу-
вати освіту у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах. 
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Для категорії дорослих інвалідів актуальним є підвищення рівня 
їх зайнятості, що є одним із пріоритетів державної соціальної полі-
тики щодо людей з інвалідністю. Загальновизнано, що саме трудо-
ва діяльність відіграє особливу роль у процесі інтеграції інвалідів до 
суспільного життя, це допомагає їм відчути власну необхідність як 
з боку родини, так і суспільства в цілому, подолати наслідки інва-
лідності, поліпшити власний матеріальний добробут завдяки отри-
манню заробітної плати, забезпечити повноцінну реабілітацію. 

Проте рівень доступності навколишнього простору для людей з 
різними формами інвалідності поки що залишається однією з най-
нагальніших проблем. Так, інваліди-візочники потребують забезпе-
чення пологого в’їзду у приміщення та відповідну ширину дверей, 
наявність ліфтів відповідного розміру тощо. Тому визначити одно-
значно, на який відсоток доступним є навколишнє середовище для 
людей з інвалідністю досить складно. 

Суттєві недоліки щодо виконання чинного законодавства пов’я-
зані з людським фактором — рівнем професійної етики фахівців со-
ціальних, педагогічних, медичних установ, які мають опікуватися 
проблемами осіб з функціональними обмеженнями. 

За даними соціологічних досліджень можна зробити висновок, 
що в ряді випадків потрібне оновлення кадрового складу спеціалі-
зованих установ і закладів за рахунок залучення нової генерації фа-
хівців, яких готують нині вищі навчальні заклади країни, зокрема 
соціальних педагогів, дефектологів, практичних психологів, інших 
фахівців соціальної сфери. 

Отже, люди з функціональними обмеженнями у вітчизняному су-
спільстві відчувають негативний вплив багатьох соціальних проблем, 
пов’язаних з освітою, працевлаштуванням, медичним обслуговуван-
ням, матеріально технічним та інформаційним забезпеченням пов-
ноцінної інтеграції у суспільне життя. 

 
 
 
 
 
 



Секція ІІ Психолого�педагогічні основи 
та самореалізації 

 - 124 -

СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ, 
ЩО ОПИНИЛАСЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ 

Кравчук В. Ю., 
студентка 4 курсу кафедри соціальної роботи та педагогіки 

Університету «Україна», 
к. тел. 0637501390, e-mail: victoriakravchuk94@mail.ru 

Довгань Н. О., 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи  

та педагогіки Університету «Україна», 
к. тел. 0965465409, e-mail: 1511ndovgan@gmail.com 

Сучасна ситуація в Україні загострила проблеми сім’ї через різке 
погіршення умов існування, недостатню реалізацію основних соці-
альних і особистісних функцій. Однією з актуальних проблем, які 
стоять перед сучасним українським суспільством є оптимізація взає-
модії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у склад-
них життєвих обставинах. 

Визначені обставини, що об’єктивно порушують нормальну жит-
тєдіяльність сім’ї, наслідки яких вона не може подолати як «склад-
ні життєві обставини». 

Проаналізовано порядок взаємодії суб’єктів соціальної роботи із 
сім’ями, які опинились у складаний життєвих обставинах (обласних, 
міських, районних, районних в містах служб у справах неповнолітніх; 
обласних, міських, районних, районних в містах, сільських та се-
лищних центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Міні-
стерства охорони здоров’я, управління (відділів) охорони здоров’я 
обласних (міських, районних) державних адміністрацій, закладів охо-
рони здоров’я; Міністерства освіти і науки, управління (відділів) 
освіти і науки обласних, міських, районних державних адміністрацій, 
дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкіль-
них навчальних закладів; Органів праці та соціального захисту на-
селення; Відділів з питань взаємодії із засобами масової інформації 
та громадськістю; організаційно-аналітичної роботи Міністерства 
транспорту та зв’язку України; Органів внутрішніх справ; Установ 
виконання покарань). 
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Доведено важливість підбору конкретних засобів та методів аде-
кватного вирішення проблем сім’ї, що опинилась у складних жит-
тєвих обставинах. Об’єктами в цій роботі будуть особи, які входять 
до складу сім’ї чи члени всієї сім’ї, як малої соціальної групи, які 
потребують допомоги та підтримки в процесі життєдіяльності. 

Визначені напрями дії державних, громадських організацій, фі-
зичних осіб, що реалізують соціальну політику щодо надання соці-
альної допомоги з означеною групою клієнтів. Виокремленні об’єкти 
соціальної роботи, як такі, що вважаються тими, що опинились у 
складних життєвих обставинах і порядок роботи з ними: виявлення 
сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, проведення 
соціального інспектування, здійснення діяльності дорадчого орга-
ну, розробка і впровадження плану соціального супроводу, припи-
нення соціального супроводу. 

Висновки. 1. За узагальненням результатів теоретичного аналізу 
засвідчено, що життєдіяльність усіх верств населення залежить від 
умов, які визначаються рівнем розвитку суспільства, станом соціаль-
ної роботи і особливостями її реалізації. 

2. Кожна людина в певний період життя вимагає повного задо-
волення своїх інтересів і потреб або стикається з труднощами і 
проблемами, які не завжди може подолати самостійно. І тому зна-
чуща роль у вирішенні ускладнень і сприянні виходу сім’ї з склад-
ної життєвої ситуації відведена саме суб’єктам соціальної роботи із 
сім’ями. Оцінювання, окреслення конкретного стану проблеми пев-
ної категорії клієнтів соціальної роботи, орієнтує специфіку соціаль-
ної допомоги. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКОНУВАННЯ 
У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Рябчук О. О., 
студент 3-го курсу, 
Лавриненко Д. Г., 
старший викладач 

Київського національного економічного університету 
ім. Вадима Гетьмана 

к. тел. (093) 461-35-54, e-mail: oles_ryabchuk@gmail.com 

Однією з найважливіших функцій мовлення є комунікативна, що 
знаходить своє логічне завершення у переконуванні свого опонента 
в правильності своєї позиції. Проте, в навчальній діяльності процес 
переконування має свої особливості. 

Існує величезний масив літератури західних психологів, які при-
святили свої наукові доробки вищезазначеній проблематиці. Серед 
них варто виділити Д. Майєрса, Р. Чалдіні, К. Хогана, Е. Арросона 
та ін. У вітчизняній науці питання переконування досліджувались 
переважно в розрізі педагогічної діяльності В. Беспальком, В. Бо-
голюбовим, А. Вербицьким та ін. 

Переконування — це здатність мати вплив на погляди та цінніс-
ну орієнтацію людей шляхом впливу на думки та дії цих людей за 
допомогою ряду специфічних прийомів. 

З метою дослідження особливостей функціонування механізму 
переконування у навчальній діяльності нами було проведене анкету-
вання серед студентів другого курсу юридичного факультету КНЕУ. 

В опитуванні взяло участь 64 респонденти: 16 чоловіків та 48 жінок. 
На питання «Які аргументи Вас найбільше переконують?» було 

отримано наступну відповідь: 63% опитуваних відповіло, що їх пе-
реконують аргументи, які не залишають сумніву у їх правдивості, 
38% — аргументи, що стимулюють на роздуми. 

Цікавим є протиріччя, яке ми відслідкували в процесі досліджен-
ня. При запитанні «Чи задумуєтесь Ви над правдивістю тієї інфор-
мації, яку доносить вам викладач?», більшість опитуваних відпові-
ла, що інколи — 69%, завжди — 28%, ніколи — всього 2%. 
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Важливим джерелом впливу на студентську аудиторію в проце-
сі переконування є так звана кредитність викладача (або його авто-
ритетність). Як демонструє опитування 49% респондентів вважають 
своїх викладачів авторитетними фахівцями, не авторитетними — 
всього 11%, ті, які вагаються із відповіддю — 40%. 

Ефект активації страху може бути ефективним у процесі переко-
нування викладачем студентів. Іноді повідомлення може стати більш 
переконливим, якщо воно апелює до негативних емоцій. 52% опи-
туваних вважає, що це залежить від викладача, 17% вважає, що це 
діє завжди, 31% — ніколи. Як правило, цей ефект використовуєть-
ся при залякуванні людей, наприклад при демонстрації ефекту від 
паління. Проте в студентській аудиторії варто користуватися цим 
обережно, бо таким чином легко втрачається авторитетність перед 
аудиторією. 

Також слід зазначити, що деяке збентеження викликає відповідь 
респондентів щодо зацікавленості слухання лекцій. Позитивну від-
повідь дало лише 11% опитуваних, залежно від викладача — 48%. 
Важливим елементом процесу переконування має бути позитивна 
спрямованість об’єкта впливу (студентів) стосовно суб’єкта впливу 
(викладача). Якщо остання взаємодія відсутня, піднімається питан-
ня мети переконування як такого. Напевне тут має місце так звана 
соціальна лінивість (Social loafing). Тобто зменшення особистих зу-
силь коли людина працює в групі. Члени групи найчастіше схильні 
до ліні, коли їх особистий внесок в заняття не ідентифікується. 

За результатами дослідження серед факторів, що найбільше впли-
вають на студентів в плані переконування, доцільно виокремити на-
ступні: налагодження адекватної взаємодії викладача зі студентами 
(28%), вміння викладача ілюструвати теорію прикладами із реаль-
ної практики (24%), володіння викладачем доречними аргументами 
(20%), широка ерудиція викладача (16%). Такі фактори як презен-
табельність викладача, страх студентів перед майбутнім іспитом та 
володіння студентами умінням слухати залишаються на задньому 
плані (вони не перетнули 10% позначку). 

Врахування зазначених факторів допоможе зробити процес викла-
дання більш ефективним в плані впливу на студентів. Зв’язок ефек-
тивності переконування з такими факторами, як постійність часу 
впливу, кількість інформації та способи її структурування, вимага-
ють ґрунтовнішого дослідження та додаткової експериментальної 
перевірки. 
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Дослідження професійної спрямованості особистості має почина-
тись ще в період навчання підлітків в старших класах, і в подальшо-
му прослідковуватись протягом навчання у професійно-технічних 
та вищих навчальних закладах, а після цього і при виконанні лю-
диною своїх професійних обов’язків. 

Однією з методик, що виявляє професійну спрямованість особис-
тості, є опитувальник «Карта інтересів» А. Голомштока, що приз-
начений для вивчення пізнавальних інтересів респондента. За допо-
могою цього опитувальника вивчаються інтереси людини в різних 
сферах діяльності. Кількість сфер діяльності та інтерпретація ме-
тодики залежить від її модифікації. Зокрема існують: оригінальний 
опитувальник А. Голомштока (129 запитань, 24 сфери діяльності); 
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модифікація Є. Клімова (144 запитання, 24 сфери діяльності); моди-
фікація Г. Резапкіної (39 запитань, 10 сфер діяльності); модифікація 
О. Мешковської (174 запитання, 29 сфер діяльності); модифікація 
О. Філімонової (145 запитань, 29 сфер діяльності) та ін. Більшість 
модифікацій даної методики є вкрай застарілою у зв’язку з відми-
ранням деяких професій та появою нових, виникненням нових кла-
сифікацій професій, неактуальністю ряду запитань тощо. Найбільш 
актуальною з усіх перелічених є модифікація О. Філімонової, про-
те і вона, на нашу думку, потребує вдосконалення. 

В процесі профорієнтації підлітків і дорослих для визначення сфе-
ри інтересів особистості використовують також «Диференційно-
діагностичний опитувальник» (ДДО) Є. Клімова. Він призначений 
для відбору на різні типи професій відповідно до класифікації ти-
пів професій Є. Клімова, та визначення сфери інтересів особистості 
в п’яти системах відносин. Виявляються переваги за наступними 
типами професій: «людина – природа» — всі професії, пов’язані з 
рослинництвом, тваринництвом і лісовим господарством; «людина – 
техніка» — всі технічні професії; «людина – людина» — всі про-
фесії, пов’язані з обслуговуванням людей, зі спілкуванням; «люди-
на – знак» — всі професії, пов’язані з обрахуванням, цифровими та 
літерними знаками, в тому числі і музичні спеціальності; «людина – 
художній образ» — всі творчі спеціальності. По виразності схиль-
ностей в певній галузі можна судити про можливі здібності особи-
стості в цій області. Назви багатьох професій та формулювання 
окремих запитань станом на зараз є вже неактуальними, у зв’язку з 
чим методика потребує перегляду. 

Методика Дж. Голланда призначена для визначення сумісності 
особистості з тим чи іншим професійним середовищем за шістьма 
основними типами особистості, які характеризуються різними про-
фесійними уподобаннями: реалістичний, конвенціональний, соціаль-
ний, інтелектуальний, підприємницький і артистичний. Дана мето-
дика дає можливість респонденту найбільш повно розкрити свої 
здібності, проявляючи наявні установки і ціннісні орієнтації, що 
дозволяє йому бути професійно успішним і задоволеним. Інтерпре-
тація результатів діагностики передбачає визначення домінуючих 
переваг респондента за сферами діяльності в їх ієрархічній послі-
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довності. При аналізі отриманих даних основну увагу слід приділя-
ти першим двом-трьом типам. Дана методика існує також в моди-
фікаціях Г. Резапкіної та А. Азбель (є найбільш сучасною). 

Методика Л. Йовайши спрямована на визначення схильності лю-
дини до тієї чи іншої сфери діяльності. Отримані дані дозволяють 
визначити і оцінити схильності наступних типів: схильність до робо-
ти з людьми; схильність до розумових видів діяльності; схильність 
до роботи на виробництві; схильність до естетики й мистецтва; схиль-
ність до рухливих видів діяльності; схильність до планово-еконо-
мічних видів роботи або ступінь матеріальної зацікавленості. Інтер-
претація результатів діагностики здійснюється на основі виявлення 
домінуючих переваг і визначення ступеня вираженості виявлених 
якостей. 

Методика «Орієнтаційна анкета» Б. Басса використовується для 
оцінки типів спрямованості особистості у профорієнтаційній роботі, 
а також для отримання людиною орієнтовної інформації про себе, 
свої інтереси і схильності. Методика дозволяє виявити спрямованість 
особистості за трьома параметрами і визначити ступінь вираженос-
ті спрямованості: НС — спрямованість на себе; НВ — спрямова-
ність на взаємні дії; НЗ — спрямованість на задачу. Оцінка отри-
маних даних проводиться в залежності від статі респондента. Дана 
методика існує також в модифікації В. Смекала та М. Кучера (Опи-
тувальник Смекала-Кучера). 

Відомими та широко застосовуваними є також: методика діагно-
стики рівня професійної спрямованості студентів Т. Дубовицької, 
опитувальник професійної готовності (ОПГ) Л. Кабардової; мето-
дики, що виявляють різні аспекти мотивації навчальної та профе-
сійної діяльності (Т. Ільїної, А. Реана, К. Замфір та ін.). 

Гнучким інструментом виявлення особливостей різних компонен-
тів професійної спрямованості особистості та факторів впливу на них 
є анкетування. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Левицька А. С., 
студентка 5-го курсу, 

Лавриненко Д. Г., 
старший викладач Київського національного 

економічного університету ім. Вадима Гетьмана 
к. тел. (063) 455-08-12, e-mail: angelicalevitskaya@gmail.com 

Кожна людина щодня стикається з різноманітними явищами соці-
ально небажаної поведінки, — шкідливими звичками, протиправни-
ми діями тощо. Спеціалісти, які досліджують проблеми девіантної 
поведінки, невтомно шукають відповіді на ряд питань, що пов’язані 
з цим явищем. Ключовим, на нашу думку є питання про те, який тип 
девіантної поведінки люди сприймають найбільш негативно, насто-
рожено. 

Девіантні прояви серед людей не є унікальними і новими, проте 
їх дослідження стає особливо актуальним в наш час, коли відбува-
ється переломний період розвитку і життя українського суспільства. 
Різні труднощі, що виникають в процесі адаптації представників тих 
чи інших соціальних груп до ринкової економіки, до актуальних 
умов життя в країні, політичної нестабільності і абсолютної неви-
значеності майбутнього, породжують деформацію міжособистісних 
зв’язків, роз’єднання поколінь, втрату традицій. 

Серед вчених, які розглядали проблематику девіантної поведінки, 
можна виділити Л. Азарову, І. Аршаву, О. Назаренко, С. Белічеву, 
В. Білецьку, Л. Буркіну, І. Ганішина, О. Ушатікова та інших. 

З метою проведення дослідження щодо ставлення студентів до 
девіантної поведінки, ми використали методику А. Хоміча «Мето-
дика ставлення до девіантних ярликів». Вибірка дослідження скла-
дала 75 чоловік: 45 жінок і 30 чоловіків, студентів юридичного фа-
культету КНЕУ. 

Наведемо результати дослідження щодо ставлення студентів до 
різних типів девіантної поведінки. 

Для жінок характерною є наступна особливість ставлення до яр-
ликів девіантної поведінки: 
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1) Ярлики, пов’язані з питаннями совісті 28,4%. 
2) Ярлики політичної приналежності 28%. 
3) Ярлики, пов’язані з сексуальною сферою 20%. 
4) Ярлики соціального статусу 10%. 
5) Ярлики кримінальні 7,6%. 
6) Ярлики-оцінки соціального характеру 6%. 
7) Ярлики особистісні 3%. 
8) Ярлики, пов’язані із захворюваннями 2%. 
Для чоловіків характерною є наступна особливість ставлення до 

ярликів девіантної поведінки: 
1) Ярлики кримінальні 35,45%. 
2) Ярлики політичної приналежності 24,73%. 
3) Ярлики, пов’язані з сексуальною сферою 14,36%. 
4) Ярлики, пов’язані із захворюваннями 10%. 
5) Ярлики особистісні 8%. 
6) Ярлики, пов’язані з питаннями совісті 3,82%. 
7) Ярлики соціального статусу 3,64%. 
8) Ярлики-оцінки соціального характеру 0%. 
Як бачимо, чоловіки характеризуються більш раціональним по-

глядом на те, що є небезпечним, який тип девіантної поведінки є на-
справді найбільш суспільно-негативним. На другому місці по небез-
печності і у чоловіків, і у жінок є політичні ярлики. На нашу думку, 
це пояснюється тим, що в актуальній ситуації розвитку країни кож-
ному з нас вкрай складно залишатись політично нейтральним. Та-
кож слід зазначити, що жінки мають більш прихильне ставлення до 
ярликів, пов’язаних із захворюваннями, що, на нашу думку, витікає 
з підвищеного рівня емоційності жінок та вищого рівня здатності 
співчувати іншим. 

В кожній категорії респондентів на перші позиції вийшов ярлик 
політичної приналежності. Крім того, найбільш негативно респон-
денти оцінили ярлик «фашисту». На нашу думку, цей факт може мати 
кілька причин. По-перше, опитування проводилося в дні святкування 
9 травня, що актуалізувало певні асоціації. По-друге, у зв’язку із 
політичною ситуацією, що склалася в країні, образ фашиста є таким, 
що викликає у більшості громадян лише негативні емоції та асоціації. 

Перспективним напрямом подальшого дослідження даної теми 
є більш ґрунтовний аналіз розуміння в суспільстві сутності різних 
ярликів девіантної поведінки. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ. ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ 

Лепський В. В., 
кандидат медичних наук, Заслужений лікар України, 

Зубрило А. Ю., 
лікар-психолог, 

КЗ «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи ЧОР» 
annazubrylo@gmail.com 

В умовах гуманізації та демократизації суспільства важливим за-
вданням на сьогодні є створення рівних можливостей для здобуття 
освіти всіх громадян, незалежно від стану здоров’я або інших по-
казників благополуччя та достатку. Із збільшенням частки вступни-
ків з інвалідністю до навчальних закладів  набуває особливої акту-
альності проблема інтеграції молоді в освітнє середовище, адже на 
своєму шляху вони стикаються з численними труднощами у про-
цесі своєї самореалізації. 

Самореалізація — це можливість знайти своє місце у житті, ре-
алізувати свої здібності, таланти, професійно самовизначитись. 

Встановлено, що психологічні особливості побудови стратегії само-
реалізації особистості з інвалідністю визначаються впливом зовніш-
ніх (психологічний клімат в сім’ї, відношення суспільства, освітній 
фактор, зовнішні бар’єри) та внутрішніх факторів (самосприйняття 
та самоставлення, активна життєва позиція, особистий життєвий дос-
від, внутрішня картина хвороби), які утворюють цілісну систему. Але 
ці механізми є неважливими, допоки людина не надасть їм відповід-
ної значенню по відношенню до себе. 

Розвиваючись в умовах і під впливом освітнього середовища, осо-
бистість виходить поза межі свого «Я» і самоздійснюється в різних 
напрямках, які пропонує навчальний заклад, перебуваючи у взаємо-
дії із мікросередовищем, яке виступає каталізатором процесу само-
реалізації. Саме освітній простір надає можливості юним особам 
для подальшого саморозвитку та здобуття певної професії. 

Як відомо, пасивні форми поведінки провокують виникнення 
ускладнень у процесі само здійснення (труднощі у встановленні кон-
тактів, у вираженні власної думки, емоцій, негативні переживання 
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самотності, тривоги, депресії). Проявляючи ж активність, особистість 
задіює особистісні ресурси для реалізації своїх можливостей, свого 
потенціалу, докладає зусилля для розкриття своєї внутрішньо сут-
ності, долає перешкоди на шляху свого самоствердження. 

Активна життєва позиція — це рушійна сила та необхідна умо-
ва особистісного розвитку та ефективної самореалізації. 

У багатьох випадках людям з обмеженими можливостями при-
таманні такі негативні тенденції: соціальна апатія, фрустрація, со-
ціальна ізоляція, недовіра до світу. Причиною є багато факторів, 
але перш за все це пов’язано з проблемою самореалізації особисто-
сті, не сформованою соціальною позицією та роллю у суспільстві 
людини з особливими потребами. 

Неможливо не відзначити, що сім’я відіграє надзвичайно важли-
ву роль у становленні особистості молодих людей з інвалідністю. 
Позиція найближчих осіб до проблеми інвалідності, їхнє ставлення 
до хвороби та обмежень, які вона накладає, прийняття, або не-
прийняття дитини-інваліда, їхня участь у її житті, реакція на зміни 
особистості, вибір моделі та методів виховання відіграє дуже зна-
чиму роль в подальшій реалізації такої особистості, основа для по-
зитивного розвитку та максимально вдалої інтеграції в суспільство 
з мінімальним ризиком розвитку негативних психічніх та емоцій-
них розладів. 

Ставлення громадськості до людей з інвалідністю також стає важ-
ливим чинником. Дуже частою проблемою оточення людини з ін-
валідністю є упереджене ставлення до цієї людини, елементарне 
незнання як конкретно по відношенню до її хвороби, фізичного 
дефекту себе поводити і постійна зміна «коректної» термінології. 

В українському законодавстві і у вжитку пересічних громадян 
поняття «інвалідності» має стигматичний характер, накладає пев-
ний відбиток на життя людини з інвалідністю. 

Для такої категорії молоді, як студенти з інвалідністю, важлива 
не тільки власна переконаність в успіху, але й віра в оточення в них, 
у те, що вони зможуть зробити щось, про що мріють чи що поста-
вили собі за мету. Наявність необхідних психологічних умов забез-
печує міцний фундамент для побудови ефективної стратегії само-
реалізації. Але не самі умови визначають спрямованість процесу 
самоздійснення, а значимість, якою наділяє їх конкретна особистість. 
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Але проблему самореалізації людей з інвалідністю можна вирішити 
лише через комплексну роботу як найближчого оточення, так і са-
мого інваліда, як суспільства, так і кожної, окремо взятої, людини. 
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Широке впровадження ідеї інтеграції і інклюзії в загальноосвітні 
навчальні заклади в значній мірі залежить від формування інклюзив-
ної компетентності вчителів та викладачів. І. Хафізуліна розглядає 
інклюзивну компетентність як складову професійної компетентності 
педагога, як інтегративне особистісне новоутворення, що обумовлює: 
а) здібність вчителів здійснювати професійні функції в процесі ін-
клюзивного навчання, враховуючи різні навчальні потреби учнівсь-
кої молоді; б) забезпечення можливості навчання людей які мають 
проблеми здоров’я у загальноосвітніх навчальних закладах; в) ство-
рення умов для їх розвитку та саморозкриття. В якості критеріїв сфор-
мованості інклюзивної компетентності вчителів та викладачів ви-
ступають: мотиваційний, когнітивний, операційний та рефлексивний 
компоненти. Мотиваційний компонент передбачає сформованість 
мотивів, адекватних меті та задачам інклюзивного навчання; когні-
тивний — наявність системи знань і досвіду які необхідні для здій-
снення інклюзивного навчання; операційний — наявність засвоєних 
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способів і досвіду рішення конкретних професійних задач в процесі 
інклюзивного навчання; рефлексивний — наявність здатності викла-
дача до рефлексії в пізнавальній і професійній діяльності в умовах 
інклюзивного навчання [1]. 

З метою розвитку інклюзивної компетентності викладачіврозгля-
немо операційний компонент інклюзивної компетентності виклада-
чів ВНЗ який передбачає засвоєння викладачами наступних необ-
хідних умінь: 

• застосовувати превентивні заходи щодо своєчасної ліквідації 
вторинних відхилень викликаних ізоляційною і сегрегаційною (ві-
докремленою) ситуацією розвитку; 

• зберігати наступність в діаді «інклюзивне навчання – подальша 
успішна діяльність»; 

• організовувати дружню атмосферу в інклюзивних групах на-
вчання; 

• використовувати комплексну систему оцінок; 
• створювати ситуації в яких студент з особливими потребами 

міг ідентифікувати себе з звичайними одногрупниками (наприклад, 
мінятися ролевими функціями і тимчасово апробувати на собі нову 
соціальну роль); 

• надавати соціальну, психологічну, педагогічну підтримку сту-
денту з особливими потребами; 

• будувати довірливі інтеракції з студентами інклюзивної групи 
навчання; 

• створювати на заняттях ситуації взаємної підтримки у міжо-
собовій взаємодії «студент з особливими потребами – звичайний 
студент»; 

• забезпечувати умови психологічної, соціальної активності сту-
дентів з особливими потребами; 

• виявляти ближні і віддалені академічні і соціальні перспекти-
ви студентів з особливими потребами; 

• виявляти сильні якості студентів з особливими потребами; 
• використовувати відповідний у даний момент часу педагогіч-

ний стиль взаємодії з студентами; 
• гнучко реагувати на сенсорні, фізичні, соціальні, навчальні по-

треби студентів. 
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Слід зазначити, що опанувати необхідними уміннями в процесі 
інклюзивного навчання можливо шляхом викладання на базі центру 
інклюзивного навчання спецкурсу «Розвиток професійної компетен-
тності викладачів ВНЗ інклюзивного спрямування», що передбачає 
реалізацію професійної діяльності, направленої на засвоєння прак-
тичного досвіду виконання конкретних професійних дій в процесі 
інклюзивного навчання. 
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Переговори — загальновідомий засіб людського спілкування. Во-
ни дозволяють знаходити порозуміння там, де інтереси сторін не збі-
гаються, а думки розходяться. Професор Гевін Кеннеді, засновник 
однієї з найбільш відомих концепцій переговорів, подає наступне 
їх визначення: «Переговори — це процес пошуку умов для отри-
мання того, що потрібно нам, у того, хто хоче чогось від нас. Пере-
говори — це процес пошуку. Пошук умов угоди — це те, чим займа-
ються переговорники…» 

Зустріч з клієнтом, його інтерв’ювання, консультування, пред-
ставлення його інтересів — елементи переговорів присутні в кож-
ному етапі роботи юриста. Юрист щодня узгоджує певні питання і 
ситуації з клієнтами і колегами. 
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Серед вітчизняних дослідників даної теми можна виділити С. Мо-
лібога, В. Єлова, Д. Павленка, І. Добротворского та інших. Велику 
кількість практичних концепцій і методів переговорів запропонова-
но зарубіжними дослідниками, зокрема Г. Кеннеді, Д. Ходжсоном 
та іншими. 

Перед початком переговорів юрист повинен обрати стиль їх про-
ведення, що є визначальним для подальших етапів підготовки до 
переговорів. Загалом виділяють агресивний і пасивний стилі, проте 
найкращий результат приносять переговори з установкою на спів-
робітництво, що визначаються наміром домогтися свого з урахуван-
ням інтересів інших і поєднує у собі особливості обох стилів. 

Проведення переговорів складається з восьми етапів: підготовка 
до переговорів, напрацювання процедурних угод, виступи сторін, 
встановлення інтересів сторін, формулювання процедури, висування 
і обговорення пропозицій, вибір рішення, завершення переговорів. 

Для того, щоб переговори були успішними юристу необхідно во-
лодіти низкою психологічних прийомів, а саме: «накопичення по-
годжень», «активне слухання», «вентилювання емоцій», «психоло-
гічне поглажування», «виявлення інтересу», «мозковий штурм», «тест 
на реальність», «допитливість з метою доведення» тощо. 

В рамках даної теми нами було проведено дослідження з метою 
визначення конструктивної поведінки у переговорах студентів-юрис-
тів (за методикою, складеною на основі рекомендацій X. Корнеліус 
і Ш. Фейр). 

Опитуваним пропонувалося оцінити від одного до п’яти балів 
16 тез. В результаті дослідження було встановлено, що 89% респон-
дентів — володіють навичками конструктивної поведінки, і лише 
11% не володіють ними. При цьому, серед респондентів, які воло-
діють навичками конструктивної поведінки, лише 35% осіб жіно-
чої статі. Найвищу оцінку отримала теза «При необхідності завжди 
прошу обґрунтувати (довести) справедливість висунутих рішень» 
(89% респондентів оцінили її у найвищий бал), а найнижчу — «Я 
ніколи не відповідаю на ворожі й критичні зауваження партнерів». 
На нашу думку, це можна пояснити особливостями професійної діяль-
ності юриста, що проявляються у прагненні до встановлення істин-
ності й обґрунтованості. 
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Вміле ведення переговорів — це не лише показник успішності 
юриста, а й забезпечення прав та свобод людини, захист законного 
інтересу осіб, боротьба з конфліктами ще до початку переходу їх у 
спори, що вирішуються вже у судовому порядку. 

З огляду на важливість володіння психологічними прийомами у 
переговорах, нами було сформульовано наступні рекомендації: 

• проводити рольові ігри між студентами та вже практикуючи-
ми юристами, пов’язані з вивченням особливостей переговорів, удо-
сконаленням навичок їх проведення, встановленням і усуненням 
недоліків в їх процесі, об’єднанням колективу тощо; 

• звертати увагу студентів-юристів на теоретичні та практичні 
основи психологічних прийомів ведення переговорів при вивченні 
спеціальних дисциплін (наприклад «Юридична психологія», «Юри-
дична риторика» та ін.); 

• проводити тренінги та семінари з практикуючими юристами 
(наприклад, досить поширеними є тренінги з медіації та ін.); 

• аналізувати та адаптувати світовий досвід проведення перего-
ворів; 

• проводити аналіз переговорів відомих юристів та політиків, ви-
значати психологічні прийоми, які вони використовують у перего-
ворах. 

Література 

1. Добротворский И. Л. Переговоры на 100%: Технологии эф-
фективных переговоров. — М.: А-Приор, 2007. — 192 с. 

2. Єлов В. А. Формування окремих професійних навичок юриста 
роботи з клієнтом у студентів юридичних факультетів [Текст] /  
В. А. Єлов; Міжнародний фонд «Відродження». — Луцьк: Вежа, 
2003. — 72 с. 

3. Єлов В. А. Юридична клініка: навчальний посібник / В. А. Єлов, 
С. І. Молібог, Д. Г. Павленко. — К.: «Школяр», 2004. — 315 с. 

4. Кеннеди Г. Переговоры: Полный курс / Гэвин Кеннеди; Пер. с 
англ. — 2-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 388 с. 

5. Ходжсон Дж. Переговоры на равных [Текст]: [Пер. с англ.] / 
Джейн Ходжсон. — 2-е изд. — Минск: Амалфея, 2004. — 340 с. 

 



Секція ІІ Психолого�педагогічні основи 
та самореалізації 

 - 140 -
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ПРОБЛЕМИ САМОВИЗНАЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ 

Кириченко Д. А., 
студент V курсу, група НТ-51/14 м, 

Малишев В. В., 
д. т. н., професор кафедри сучасної інженерії 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна» 
victor_malyshev@mail.ru 

Розв’язання проблеми самовизначення школярів залежить від ква-
ліфікованого впливу психологів на професійне становлення випуск-
ників. У європейських країнах уже давно працюють соціальні психо-
логи. В Україні, на відміну від європейських країн, посада шкільного 
психолога з’явилася значно пізніше. Нині шкільна психологічна служ-
ба є практично в кожній школі. У цьому зв’язку головною умовою 
ефективності реформування вітчизняної освіти стало включення до 
неї діагностичного блоку, який дає можливість старшим школярам 
не лише з’ясувати своє ставлення до того чи іншого виду профе-
сійної діяльності, а й пізнати свої професійно важливі риси, рівень 
і потенціал їх розвитку. Основними вимогами до діагностування є 
проведення його в експрес-режимі, прозорість і доступність його 
підсумків для педагогів і батьків, використання профорієнтаційних 
засобів, моніторинг результативності до профільної чи допрофесій-
ної підготовки. Психологічне діагностування дає можливість дифе-
ренціювати учнів відповідно до їхніх професійних потреб, пріори-
тетних мотивів вибору й допомогти їм професійно самовизначитись. 

Психологи мають дослідити фізичні й інтелектуальні відмінності, 
що ґрунтуються на психофізіологічних особливостях і зумовлюють 
доступність для людини одних видів праці й недоступність інших. 
Отже, ядром особистісно орієнтованої роботи в школі має стати 
цілеспрямований розвиток здатності до самовизначення в змінних 
умовах вибору. Ідеться про подолання інфантилізму, коли вчителі, 
як няньки, «витирали носи» учням. Тому в них була притуплена від-
повідальність, самостійність. Школярі вважали, що за їхню подаль-
шу долю мають турбуватися батьки, вчителі, держава. Часи зміни-
лися, і тепер учням надається більше прав, але й обов’язків має бути 
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більше. Ми приєдналися до європейської тенденції в освіті щодо 
зняття обмежень у свободі дій учнів, переходу їх до самоосвіти, 
саморозвитку, самовизначення. 

Нині особливої актуальності у світі набуває теоретичне обґрунту-
вання розвивального навчання акмеологічного типу. Слово «акме» 
з грецької — вищий ступінь чого-небудь, квітуча сила. Акмеологія — 
наука, що вивчає людину з досягненням нею апогею розвитку. Осві-
та акмеологічного типу створює умови, за яких учні навчаються на 
максимумі своїх можливостей, здібностей, здоров’я. За такого підхо-
ду кожен учень має усвідомлювати, що він вчиться за себе і для себе. 

Отже, щоб педагогічний процес був продуктивним, він має бути 
орієнтованим на досягнення саме особистісних результатів від ран-
нього дитинства до старості за умови реалізації принципу поетап-
ного досягнення вершин. Компоненти саморозвитку починають фор-
муватись від народження дитини, яка з кожним роком прагне набути 
здатності до самореалізації, досягнути вершин професіоналізму. Важ-
ливо тільки, щоб у сім’ї і школі в дитини не відбили бажання само-
стійної діяльності, адже відома дитяча фраза «я сам, дай я сам» ча-
сто дратує дорослих, їм не вистачає часу і терпіння, бо треба якусь 
справу зробити швидше. 

Сучасний світ вимагає освіти акмеологічного типу, яка дає змогу 
на кожному віковому етапі розвитку людини досягти максимальних 
для неї вершин згідно з біологічними, соціальними та історичними 
факторами. Побудова акмеологічної освіти з урахуванням інтересу 
до конкретних галузей знань, певної професії — це справжня мо-
дернізація, що інтегрує інтелектуальний потенціал держав Європи, 
дає змогу випускникам працювати без обмежень у будь-якій захід-
ній країні й після закінчення українського ВНЗ. У цих країнах особ-
ливо цінують спеціалістів, про яких говорять, що така людина «сама 
себе зробила», тобто зробила кар’єру в науці, мистецтві чи бізнесі 
цілком самостійно, або ж самоактуалізувалась, розкрила свій потен-
ціал. Самоактуалізація виражає інтелектуальну, емоційну й вольову 
готовність людини найповніше реалізувати свої можливості відпо-
відно до своїх здібностей. Проблема самореалізації особистості за 
своєю суттю має практико-орієнтувальний характер. 
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ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Марусенко К. А., 
VII курс, група МО-51/13, 

спеціальність «Менеджмент організації», 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

к. тел. (063)-3524135; 
науковий керівник: Нестеренко С. С. 

Соціальна реабілітація дитини-інваліда — це комплекс заходів, 
спрямованих на відтворення порушених чи втрачених дитиною су-
спільних зв’язків та відносин. Метою соціальної реабілітації є від-
новлення соціального статусу дитини, забезпечення соціальної адап-
тації у суспільстві, досягнення певної соціальної незалежності. 

Особистість дитини-інваліда розвивається у відповідності із за-
гальними закономірностями розвитку дитини, а дефект, стан чи хво-
роба визначають вторинні симптоми (за Л. Виготським), що вини-
кають опосередковано протягом аномального соціального розвитку. 
Хвороба, яка спричинює насамперед порушення в біологічній сфері 
людини, створює перешкоду для соціально-психологічного розвит-
ку. Це стосується інвалідів з дитинства з порушеннями слуху, зору, 
опорно-рухового апарату, комплексними порушеннями психофізич-
ного розвитку. У разі відсутності своєчасної допомоги відбуваються 
відхилення від стадії вікового розвитку, тобто особливості дизонто-
генезу спричинено патологічним процесом у біологічному розвит-
ку та його наслідками. Ось чому таке велике значення має соціаль-
но-педагогічна і психологічно допомога інвалідам віком від 15 до 
18 років і старше — до 28 років. У 15 років закінчується сенситив-
ний етап дитинства, для якого є характерною нестійкість психічних 
функцій, що може спричинити явища регресу, тобто повернення 
функцій на більш ранній віковий рівень. Психологи виділяють шість 
варіантів психічного дизонтогенезу: недорозвинення, затримка у роз-
витку, ушкоджений розвиток, дефіцитарний, спотворений і дисгар-
монійний. 
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Завдання соціального педагога — в тому, щоб створити такі со-
ціально-педагогічні умови, які сприятимуть внутрішньому управлін-
ню індивіда, досягнення ним своїх цілей, реалізації різнобічних типів 
поведінки, гнучкої адаптації. Треба створити атмосферу безпечності, 
ситуації, у якій відсутнє зовнішнє оцінювання. Тільки за таких умов 
людина може виявити себе нестандартно, по-новому, тобто творчо. 
Разом з тим самоактуалізація не може бути реалізована без емпатій-
ного розуміння і прийняття іншої людини, тобто взаємодії з нею. 

Одне з головних завдань соціального педагога — розробка ін-
дивідуальної програми реабілітації. Існуючі психолого-медико-педа-
гогічні комісії, де з першого візиту дитини коло незнайомих людей 
визначає спосіб її навчання, не вирішать всіх проблем. Повинні бути 
не комісії, а постійно діючі психологічні консультації з широким до-
ступом батьків до інформації про методи і шляхи розвитку дитини. 
Батьки мають усвідомити, що сьогодні не можна бути пасивними, 
якщо їх дитина хвора, адже саме вони повинні обрати той напрям, 
який дасть найкращі результати. На жаль, сьогодні вибір дуже об-
межений — спецшкола-інтернат чи так зване навчання вдома. Спеці-
нтернати і лікують, і навчають, наскільки можливо. Але мають один 
суттєвий недолік — якщо дитина перебуває там досить тривалий час, 
то вона майже не пристосована до звичайного життя, у тому числі  
і до життя в сім’ї. 
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ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ, СТАРЦЯМ, ВДОВАМ 
І СИРОТАМ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ 

Мельник Д. П., 
викладач кафедри педагогіки, психології 

та загальноосвітніх дисциплін 
Хмельницького інституту соціальних технологій 

Для з’ясування та розуміння сучасних підходів до інвалідності 
доцільно розглянути їх в історичному аспекті. Український народ 
має давні традиції благодійності, зокрема і піклування про старців 
та калік, котрі сягають ще часів Київської Русі [1]. 

Період церковної благодійності, що розпочався з прийняттям хри-
стиянства у 988 році, — один із найтриваліших в історії Україні. 
Основними об’єктами допомоги були каліки, хворі, жебраки, вдови, 
сироти. Виникли законодавчі акти, що регулювали соціальну під-
тримку різних категорій населення. До найдавніших правових доку-
ментів такого роду належать статути князів Володимира Великого 
та його сина Ярослава Мудрого. З’явились нові суб’єкти допомоги: 
князь, церква, парафія, монастирі. 

У розвитку процесу соціальної підтримки нужденних, на яку по-
мітний вплив справляли князі, дослідники розподіляють два етапи. 
Перший пов’язаний з поширенням християнства в Київській Русі. 
Він умовно визначається періодом, що бере початок із часу хре-
щення Русі й до другої половини XII ст. — розпаду політичної єд-
ності Русі та утворення удільних князівств. 

Пройнявшись духом християнських повчань, Володимир, за свід-
ченням літопису, велів «усякому старцеві й убогому приходити на 
княжий двір, брати їжу, питво і гроші з казни». Прагнучи розвинути 
благодійництво, надати йому організованого характеру, князь Во-
лодимир у 996 р. видав Устав (або закон), в якому, згідно з релігій-
ними настановами, доручив духовенству і церковним структурам 
опікуватися і наглядати за лікарнями, лазнями, притулками для са-
мотніх. Князь Володимир постановив разом із митрополитом Левом 
віддавати десятину з усього майна калікам, бідним, сиротам, неміч-
ним, престарілим та іншим категоріям нужденних. Князю Володи-
миру приписують заснування перших училищ для навчання дітей, 
богаділень, перших лікарень [2]. 
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В історичних пам’ятках згадуються й інші добродійні князі — 
Ярослав Мудрий, який уславився складанням першого письмового 
руського зведення законів — «Руської Правди», Володимир Моно-
мах, котрий, за свідченням сучасників, роздавав предмети першої 
необхідності обома руками. У створеному ним «Повчанні дітям» 
висвітлено теоретичні аспекти соціальної допомоги. Заповіт вели-
кого князя виконували і сучасники, і нащадки. 

У другій половині XII ст. княжа допомога і захист поступово ви-
тісняються монастирською і церковною опікою. В X–XIII ст. цер-
ковна практика допомоги бідним поширювалась не тільки через мо-
настирі, а й через парафії. На відміну від монастирської допомоги, 
парафіяльна була більш відкритою. В ній зосереджувалось все об-
щинне, громадське і церковне життя. Парафії не обмежувалися тільки 
наданням допомоги калікам, злидарям, вони здійснювали найрізно-
манітнішу підтримку бідних від матеріальної допомоги до вихован-
ня і перевиховання. 

Проте благодійність у Київській Русі мала не лише позитивні 
сторони, вона в решті-решт, призвела до гострих соціальних про-
блем. Жебрацтво і злидарство розглядались у державі як свого ро-
ду необхідність; убогість, згідно з давніми уявленнями, входила у 
плани Господні, оскільки надавала можливість тим, хто подає ми-
лостиню, здійснити благодійну справу і тим самим полегшити своє 
існування на шляху до вічного спасіння. Такий погляд на злидарс-
тво сприяв розвитку професійного жебрацтва, що поступово розрос-
лося до розмірів великого громадського лиха. Монастирі та княжо-
боярські двори стали центрами, що приваблювали натовпи ледарів, 
які знаходили тут поживу. При багатих княжих дворах з’явилися 
навіть особливі групи постійних жебраків [3, 4]. 

Тенденції розвитку соціальної опіки в Київській Русі були пере-
рвані, як і суспільний розвиток нашого народу загалом, монголо-
татарським нашестям, що виявилося тяжким випробуванням для його 
життєздатності. В умовах краху державності й чужоземного влада-
рювання на перший план у збереженні та об’єднанні духовних сил 
народу об’єктивно висунулася православна церква. Вона стала во-
дночас єдиним притулком для убогих, старців, немічних. Церква й 
монастирі перебрали на себе всі благочинні функції, користуючись 
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тим, що татарські хани, особливо в перший період панування над 
Руссю-Україною, з повагою ставилися до духовенства, надавали 
ієрархам грамоти (ярлики), звільняли церкви й монастирі від дані 
та поборів, залишали за духовенством турботу про тих, хто її по-
требував. 

Незважаючи на велику шкоду, якої завдали Україні монголо-
татарські спустошення, чужинські впливи, війни та чвари, традиції 
благодійницької діяльності, закладені з часів Київської Русі, не бу-
ли забуті. 
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Постійне зростання обсягів інформації, необхідної для прийняття 
рішень, призводить до отримання, обробки і зберігання документів 
в більшій кількості, ніж раніше. Традиційні методи роботи з доку-
ментами стають при цьому малоефективними. 
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Вирішенню завдання оптимізації документообігу активно сприяє 
динамічний розвиток сучасних комп’ютерних та мережевих техно-
логій. За експертними оцінками застосування електронного доку-
ментообігу сприяє зростанню продуктивності праці співробітників 
на 25–50%, а час обробки одного документа скорочується більш ніж 
на 75%. Тому в доповнення до традиційного вводиться електронний 
документообіг. 

Електронний документообіг може спростити роботу не лише фір-
ми, а й медичного закладу. Зокрема для зручності населення та під-
вищення ефективності допомоги важливим є запровадження елек-
тронних медичних карт населення і створення центрів обробки та 
збереження медичних даних. Це дозволить зробити інформацію про 
стан здоров’я громадянина доступною, незалежно від місця його зна-
ходження, що є особливо важливим при роботі з людьми з обме-
женими фізичним можливостями. 

Медичний заклад може отримати від впровадження системи елек-
тронного документообігу (СЕД) тактичні та стратегічні переваги. 

Тактичні переваги пов’язані зі зменшенням витрат різних видів. 
Вони досить легко визначаються і виражаються у чисельній формі 
Отже, до них відносяться такі типи переваг: 

1. Фізичне звільнення місця. 
2. Зменшення витрат на друк і копіювання. 
3. Зменшення витрат на доставку інформації у паперовому вигляді. 
4. Зменшення витрат на ресурси. 
5. Загальне зростання продуктивності праці: більш швидке вико-

нання робіт, збільшення їх об’єму та кількості. 
До стратегічних відносяться переваги, пов’язані з оптимізацією 

ключових процесів роботи установи. За рахунок цієї оптимізації під-
вищується якість роботи, обслуговування та прийняття рішень. Їх 
можна розділити на 2 великі групи: середній рівень складності СЕД 
(більш висока доступність інформації; підвищення якості обслуго-
вування клієнтів, швидкості реагування на їх запити; підвищення 
якості послуг); високий рівень складності СЕД (підвищення опера-
тивності та якості прийняття рішень; забезпечення відповідності ро-
боти установи чинному законодавству і нормативно-правовим актам). 
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Крім цього від впровадження можна порахувати економічний ефект 
від впровадження електронного документообігу. 

Тобто введення електронного документообігу сприяє роботі всі-
єї установи. Він полегшує роботу персоналу, сприяє оперативному 
отриманню достовірної та цілісної інформації. 

Завдяки СЕД підвищується продуктивність, ефективність та опера-
тивність роботи з людьми з обмеженими фізичними можливостями. 

З використанням новітніх технологій для роботи через Інтернет 
спрощується процесс обміну інформацією між медичними устано-
вами та медичною установою з пацієнтом. 

На сьогодні соціальні умови диктують необхідність впроваджен-
ня сучасних технологій в роботі з інвалідами, забезпечення для гро-
мадян з обмеженими фізичними можливостями реальної доступно-
сті медичної допомоги. 

 
 

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ 
ЯК УМОВА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

Новікова О. А., 
кафедра психології ХІСТ Університету «Україна», 

к. тел. (0382) 70-45-56; е-mail: info@hist.km.ua 

Формування позитивного ставлення до праці та вибір професії є 
невід’ємні компоненти становлення особистості. Найбільший вплив 
на професійне самовизначення здійснюють такі фактори як вік вибо-
ру професії, рівень інформованості та рівень домагань, який включає 
оцінку своїх об’єктивних можливостей та оцінку своїх здібностей. 
З урахуванням цього важливе значення має своєчасне розширення 
кругозору та інтересів молоді, ознайомлення з різними видами діяль-
ності та практичне залучення до праці. 

Професійне самовизначення є важливим чинником самореалізації 
особистості в конкретній професії і в культурі взагалі. Професійне 
самовизначення молоді завжди несе емоційно забарвлене відношен-
ня особистості до свого місця у світі професій, де впливають соці-
ально-економічні умови, міжособистісні стосунки в професійному ко-
лективі, професійний розвиток, вікові і професійні кризи. Постійний 
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пошук свого місця у світі професій дозволяє молоді знайти область 
діяльності для повної реалізації, «виконання» себе, а провідне зна-
чення в професійному самовизначенні належить самій особі через 
активність і відповідальність за своє становлення. 

Типовими психологічними проблемами внутрішньоособистісних 
конфліктів професійного самовизначення серед молоді є: 

– неузгодження ідеального і реального образу професії і само-
оцінки: «Я-реального», «Я-можливого» і «Я-деформування»; 

– невідповідність професійної кваліфікації рівню домагань в об-
ласті кар’єри, матеріального і морального заохочення;  

– неправильний, вимушений вибір професії, місця роботи і посади; 
– протиріччя між усвідомлюваними і неусвідомлюваними скла-

довими професійної свідомості. 
Внутрішньоособистісні конфлікти проявляються у вигляді асте-

нічних емоційних переживань, пригніченого настрою, фрустрації, 
підвищеної дратівливості, агресивності, тривожності та ін.  

Способи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів зале-
жать від характеру протиріч, неузгоджень, що виникають в процесі 
професійного розвитку молодої людини. 

Таким чином, шляхи подолання внутрішньоособистісних конф-
ліктів професійного самовизначення можливо через: 

– розвитку психологічної компетентності, розробки альтернатив-
них сценаріїв професійного життя; 

– підвищення професійної активності, створення оптимістичної 
професійної перспективи; 

– посилення «авторства» свого професійного життя; 
– визначення нових сенсів професійної діяльності; 
– узгодження амбівалентних установок і стосунків; 
– постійного підвищення своєї кваліфікації; 
– зниження рівня домагань; 
– самозбереження професійної цілісності особистості; 
– передбачення можливих труднощів і втрат вимушеного звіль-

нення або зміни професії; 
– попередження можливих деформацій, криз та ін. 
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Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури дозволили виді-
лити певні умови, дотримання яких дозволить оптимізувати процес 
професійного самовизначення особистості. Серед них основними є: 

– створення професійного середовища, яке дозволить значно роз-
ширити професійний досвід, приміряти на себе ту чи іншу профе-
сійну роль, ознайомитись з професійними функціями; 

– надання можливості молоді випробувати себе у різних видах 
діяльності; 

– забезпечення можливості для прояву молоді своєї дорослості, 
самоствердження та розширення особистого досвіду професійної 
взаємодії. 

 
 

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 
З ФІЗИЧНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ’Я 

Онуфрей О. П., 
студентка 3 курсу спеціальності «Соціальна робота» 

Полтавського інституту економіки і права, 
к. тел. 0989472352; e-mail: OliaOn@meta.ua; 

науковий керівник: Бацман О. С., 
завідувач кафедри соціальної роботи, 

ст. викладач кафедри соціальної роботи 

Вступ. Соціальна реабілітація осіб з обмеженими можливостя-
ми — одне з найбільш важливих і важких завдань сучасної систем 
соціальної допомоги та соціального обслуговування. Така реабіліта-
ція забезпечує комплексний підхід до дитини з інвалідністю, який 
полягає в поєднанні різних видів та форм реабілітації. 

Виклад основного матеріалу. Реабілітація дітей з інвалідністю 
являє собою комплексну систему державних, медичних, психологіч-
них, соціально-економічних, педагогічних, виробничих, побутових 
і інших заходів. 

Розрізняють наступні форми реабілітації: 
медична реабілітація — спрямована на відновлення або компен-

сацію тієї чи іншої втраченої функції чи можливе уповільнення за-
хворювання [1]. Медична реабілітація є початковою ланкою систе-
ми загальної реабілітації; 
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психологічна реабілітація — передбачає проведення комплексу 
психодинамічних заходів, орієнтованих на корекцію або компенса-
цію порушених психічних функцій і станів [2]; 
педагогічна реабілітація — це комплекс заходів виховного ха-

рактеру щодо дітей з інвалідністю, спрямованих на те, щоб дитина 
опанувала необхідні вміння і навички самообслуговування, отрима-
ла шкільну освіту; 
соціально-економічна реабілітація — комплекс заходів щодо за-

безпечення дитини-інваліда необхідним і зручним житлом, грошо-
вим забезпеченням тощо; 
побутова реабілітація забезпечує одержання особистих засобів 

пересування вдома і на вулиці, інших пристосувань, що дозволяють 
дитині з обмеженими фізичними можливостями здоров’я стати до-
сить самостійною у побуті і не потребувати сторонньої допомоги; 
спортивна та творча реабілітація. За допомогою спортивних за-

ходів, а також сприйняття художніх творів, активної участі в худож-
ній діяльності у дітей із функціональними обмеженнями здоров’я 
зміцнюється фізичне і психічне здоров’я, зникає депресія, відчуття 
своєї неповноцінності [3]; 
соціальна реабілітація дає найбільш повний розвиток дитини з 

обмеженими можливостями здоров’я духовних і фізичних сил за до-
помогою використання його збережених функцій. До засобів реабілі-
таційного впливу відносяться різні види діяльності (ігрова, навчаль-
на, трудова тощо), психологічна допомога (психолого-профілактична 
та просвітницька робота, психологічне консультування, психокоре-
кція та психотерапія), спеціальної допомоги (ігротерапія, арт-терапія 
чи терапія мистецтвом музикотерапія, бібліотерапія, танцювальна те-
рапія, проективний малюнок, твір історій, казкотерапія, куклотерапія). 

Висновки. Отже, рання соціальна реабілітація вкрай необхідна 
для дітей-інвалідів. Якщо раніше почати реабілітувати дитину з інва-
лідністю, тим швидше вона зможе пристосуватися до нормальних 
умов життєдіяльності. І швидше зможе інтегрувати у здорове сус-
пільство. 
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Важливу роль у процесі інтеграції молоді з обмеженими фізич-
ними можливостями у систему вищої освіти відіграє створення пси-
хологічно безпечного освітнього середовища, яке найбільшою для 
даних умов мірою допомагає їм навчатися. 

Психологічна безпека інтегрованого освітнього середовища являє 
собою стан, вільний від проявів психологічного насилля у взаємодії, 
що сприяє задоволенню відповідних потреб у процесі навчання та 
міжособистісного спілкування, створенню референтної значущості 
середовища, забезпеченню психічного здоров’я усіх його учасників. 

Психологічна безпека особистості проявляється у її здатності збе-
рігати врівноваженість, стійкість, спокій, добре самопочуття у соці-
умі з наявними психотравмуючими впливами; чинити опір деструк-
тивним факторам. 

Відчуття безпеки у студентів з інвалідністю в інтегрованому освіт-
ньому середовищі багато в чому визначається ставленням до них 
здорового оточення. 
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Теоретичний аналіз результатів наукових досліджень показав, що 
ставлення здорових людей до інвалідів має загалом подвійну при-
роду, з одного боку воно характеризується як відверто негативне, у 
якому переважають неприйняття і ворожість, з іншого — як спів-
чутливе, сповнене симпатії [1, с. 330]. 

Досліджуючи ставлення студентів-психологів до однолітків, які ма-
ють вади розвитку, Н. Я. Большунова виявила, що абсолютна біль-
шість респондентів (47%) відчувають співчуття, почуття жалості до 
інвалідів, 38% опитаних поряд із співчуттям відчувають дискомфорт, 
3% — захоплюються мужністю та стійкістю інвалідів, їхньою зда-
тністю долати життєві негаразди [2, с. 99–107]. 

Опитування здорових студентів соціономічного профілю, для яких 
допомога людині з відхиленнями у розвитку є професійно важли-
вою, щодо їх ставлення до студентів, які мають вади здоров’я, про-
ведене І. В. Томаржевською, показало, що при відповіді на питання 
«Які почуття викликають у Вас інваліди, які отримали професійну 
освіту та виконують кваліфіковану роботу?», 61% опитуваних обра-
ли варіант «викликають почуття поваги і навіть захоплення»; 31% — 
велику повагу; 6% — деяку повагу; 2% — жодних почуттів [3]. 
Отримані дослідницею дані дають можливість в цілому охарактери-
зувати ставлення здорових студентів до своїх однолітків-інвалідів як 
позитивне. Визнаючи у якості найбільш притаманних інвалідам рис 
терпіння, респонденти визнають величезну кількість труднощів та 
проблем, з якими доводиться стикатись студентам-інвалідам. 

Результати анкетування здорових студентів, проведеного у дос-
лідженні М. Є. Чайковського [4], засвідчили, що більшість із них 
(62%) ставляться до студентів з особливими потребами як до пов-
ноцінних і рівних членів суспільства. Вдвічі менше виявилося тих, 
хто ставиться до них з почуттям жалю (28%). На думку більшості 
респондентів (73,5%), молодь з обмеженими фізичними можливос-
тями повинна навчатися в звичайних освітніх закладах серед здо-
рових студентів. 

Отже, можна припустити, що в цілому в закладах вищої освіти 
інтегрованого типу створюється сприятливий соціально-психологічний 
клімат, відзначається розуміння, прийняття молоді з обмеженими фі-
зичними можливостями як здоровими однолітками, так і педагогами, 
а це, у свою чергу, позитивно впливає на процес їхньої інтеграції в 
освітнє середовище, на соціальний, інтелектуальний та емоційний 
розвиток таких студентів, на формування почуття психологічної 
безпеки у відповідних ситуаціях в процесі навчання. 
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ПЕРСОНАЖІ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Патра С., 
журналіст Імідж-центру Університету «Україна», 

svetlana2481@gmail.com 

Проблеми здоров’я змінюють життя як людини з особливими по-
требами (ОП), так і її родичів та друзів. Література, зокрема худож-
ня, цікава тим, що звертає увагу на різні яскраві прояви людського 
життя і особистості. Випробування людини, інвалідністю зокрема, 
завжди цікавлять вдумливого автора. Перемоги та поразки людини 
здавна і донині розглядаються художньою літературою. Персонажі 
з інвалідністю були і в казках та міфах. 

Першою спадає на думку «Цугуля, син діда і баби». Ця румунсь-
ка народна казка розповідає про наймолодшого сина убогих селян, 
у котрого зла відьма «вкрала сухожилля» [12], через що хлопчина 
не ходить. Але виявляє бажання бути активним — просить у дядька 
коня для можливості полювання. Отримавши бажане, виїжджає по-
лювати і робить це більш успішно, ніж його «звичайні брати». Потім 
сюжет розвивається за казковим сюжетом: добрі сили допомагають 



професійного становлення Секція ІІ 
молоді з інвалідністю 

 - 155 -

перемогти відьму, весілля з донькою царя тощо. «Реалістичні» спроби 
Цугулі жити повноцінно і позитивні відповіді на його прохання з 
боку матері і дядька, на нашу думку, додають казці великої ціннос-
ті, а ще — хорошого впливу на читачів і педагогічного ефекту. Іс-
нують казки, де головні герої низького зросту (Хлопчик-мізинчик, 
Дюймовочка). Їх не можна стовідсотково віднести до людей з ОП, 
адже їх поява на світ була досить «чарівною», варіанти змінювались 
залежно від казки. Успішна боротьба героїв з проблемами та воро-
гами надихає читачів і, як належить казці, дає надію на краще. 
Фентезі відрізняється від казки більшою реалістичністю зобра-

жених проблем. Інвалідність — одна з них. Серед книг росіянки 
Марії Семенової увагу привернув роман «Там де ліс не росте» [9]. 
В ньому представник народу «веннів» змушений пересуватись на 
візку, схожому на інвалідний. Юнак хоче позбутись прокляття, що 
спіткало його плем’я і позбавило можливість ходити. Він подорожує 
в пошуках лікаря, зустрівши і перше кохання, на жаль — ненадовго. 
Згідно відгуків в Інтернеті, книга читачам сподобалась, окрім роз-
митого фіналу, коли не до кінця зрозуміло, досяг головний герой 
мети чи ні. Дехто вважає це недоліком і це зрозуміло, адже завжди 
хочеться, щоб хороші герої отримували перемогу, як нагороду за ча-
сом надвеликі страждання. Хоча б у книзі. «Володар перснів» [10] 
Дж. Толкіна, хоч і без персонажів з інвалідністю, але маленькі хо-
біти, що сміливо йдуть на ворога, нездоланного для великих людей 
і уникають спокус, затяжких для чарівних ельфів, надихають інших 
персонажів на великі подвиги, так само, як і читачів. 

Головна героїня роману українців С. і М. Дяченків «Дика енергія. 
Лана» [2] не має інвалідності, але інший персонаж, нечуючий юнак, 
що гарно грає на барабані, успішно допомагає Лані та її друзям і це 
привертає увагу. Барабан — один з ключових предметів роману. 

Дара Корній теж не оминула людей з ОП в своїй творчості. Ма-
рта з «Гонихмарника»[3] не бачить, а Назар із «Зірки для тебе» [4] 
пересувається на візку. Але в кінці романів життя цих людей поліп-
шується — для Марти знайшли «чарівний» засіб від сліпоти, а На-
зарові встановили протези ніг. Роман Люко Дашвар «Биті Є. Гоцик» 
[5] теж має кілька персонажів з інвалідністю. 
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Інші книги, де є персонажі з ОП, не завжди відрізняються казко-
вістю сюжетів та фіналів. Це реалістичні оповіді про перемоги та 
поразки людей з інвалідністю та їх родини. В романі Дж. Піколт 
«Крихка душа» [7] мама хворої дитини подає в суд на лікарів, які 
не повідомили про тяжкий діагноз доньки під час вагітності. Вона 
просто хоче поліпшити матеріальне становище, а в результаті — по-
гіршує стосунки і з дитиною, і з найкращою подругою. Хто винен, 
хто жертва — читач вирішить сам. 

Література СРСР не оминала людей з інвалідністю увагою. «Як 
гартувалась сталь» М. Островського[6] та «Повість про справжню 
людину» Б. Полєвого [8] — про сміливих людей, що йдуть до кра-
щого майбутнього, незважаючи на інвалідність. Але ці книги не мо-
жуть в повній мірі відобразити реальний стан людей з ОП в союзній 
державі, оскільки головні герої отримали інвалідність вже дорослими, 
зокрема на війні. Про таких людей держава сяк-так турбувалася. Але 
були інші, яких Радянський союз «не помічав» — із вродженою чи 
набутою в дитинстві інвалідністю. Таких настійно рекомендували 
відправити до спеціалізованих інтернатів. Всі жахи життя в інтер-
наті «країни Рад», які міг пережити малюк з інвалідністю, було по-
казано в автобіографічному романі Р. Гальєго «Біле на чорному». 
Ось що говорить автор: «Ти приречений бути героєм до кінця своїх 
днів. Або померти. Я герой. У мене просто немає іншого виходу» [1]. 

Маленькій Людмилі бути героїнею не довелося. Незважаючи на її 
інвалідністю, з нею поруч завжди була мама, яка і стала героїнею — 
оповідання Людмили Уліцької «Донька Бухари» [11]. Цей твір теж 
не казка, проте незламний дух матері — простої жінки, яка подолала і 
зраду чоловіка, і недоброзичливість сусідів, а змогла надати доньці 
умови для життя, достойні з огляду на хворобу дівчини і життя в СРСР. 

Отже, для кого є корисною наявність людей з інвалідністю в тво-
рах художньої літератури? Люди з інвалідністю, бачачи позитивні 
приклади боротьби та перемог чи просто стоїцизму на фоні нездо-
ланних проблем, не зневірюються і разом з героями знаходять сенс 
у житті. 

Родичі і знайомі людей з інвалідністю. Не секрет, що стосунки 
в родинах, де є люди з ОП, бувають дуже складними. Але, прочи-
тавши, для прикладу, «Біле на чорному», родичі все ж добре поду-
мають, чи варто віддавати хвору дитину до інтернату. Позитивні 
приклади життя людей з ОП можуть суттєво додати віри і впевне-
ності у часом недосконалій фізично, але все ж рідній людині. 
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Пересічні громадяни. Прочитавши в популярних книгах, зокрема, 
фентезі, про те, що люди з інвалідністю можуть якщо не досягти 
мети повністю, то хоча б спробувати, вони вже не будуть із жаліс-
тю дивитися на людину з паличкою чи на візку. Тож персонажі з 
інвалідністю можуть, на нашу думку, стати справжньою окрасою 
твору. Все залежить від автора. Лише хочеться побажати, щоб наші 
видавці, а також – перекладачі на українську мову — частіше звер-
тали свій погляд на літературу, в якій описується життя людей з 
інвалідністю. Адже книга теж може бути засобом реабілітації. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПСИХОТЕРАПІЇ У РОБОТІ 
ІЗ СТУДЕНТАМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Питлюк-Смеречинська О. Д., 
кандидат психологічних наук 

Психотерапію можна розглядати як напрямок діяльності практич-
ного психолога. При цьому під психотерапією доцільно розуміти 
«надання психологічної допомоги здоровим людям у ситуації різних 
психологічних утруднень, а також у разі потреби поліпшити якість 
власного життя» (Психологический словарь, 1996). 

Найважливіше завдання психотерапевта в процесі інклюзивного 
супроводу студентів з особливими потребами полягає не в знятті або 
полегшенні симптомів психологічної проблеми, а в створенні умов 
для оптимального функціонування особистості та її розвитку. 

Успішність чи ефективність психотерапевтичних методів впливу 
оцінюється залежно від того, наскільки стійкими і в широкому ро-
зумінні позитивними для клієнта виявляються ці зміни; оптималь-
ними будуть ті психотерапевтичні заходи, які забезпечать стійкий, 
тривалий позитивний ефект. 

Кожна психотерапевтична школа переконана, що пропонований 
саме нею спосіб допомагати є оптимальним. Нині відомі і застосо-
вуються на практиці близько 400 різновидів психотерапії для дорос-
лих і близько 200 — для дітей та підлітків. 

Основною ключовою і провідною ідеєю, яка об’єднує наявні в 
психотерапії підходи роботи з людьми з особливими потребами, є 
прагнення сприяти розвитку особистості шляхом зняття обмежень, 
заборон і комплексів. В основі психотерапії лежить ідея про можли-
вість зміни, трансформації «Я» в динаміці особистісного розвитку. 
Іншими словами, йдеться про фактичний вплив на ті чи інші скла-
дові самосвідомості. 

Психологічна допомога може бути звернена до різних рівнів (струк-
тур) особистості: 

– особистісний рівень — робота з цінностями, мотивацією, зна-
ченнєвими утвореннями, установками; 

– емоційний рівень — заохочення відкритого вираження почут-
тів вербальними і невербальними засобами, навчання емпатичному 
слуханню; 
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– когнітивний рівень — передача знань; 
– операцйний рівень — формування навичок і умінь  
– психофізичний рівень — навчання регуляції функціональних і 

психічних станів засобами аутогенного тренування, арттерапії. 
Відповідно до сучасних поглядів (Александров, Годфруа, Карва-

сарський, Рудестам), у психотерапевтичній роботі із студентами з 
особливими потребами можна виділити такі загальні завдання: 

– дослідження психологічних проблем клієнта і надання допо-
моги в їх розв’язанні; 

– покращення суб’єктивного самопочуття і зміцнення психічно-
го здоров’я; 

– вивчення психологічних закономірностей, механізмів і ефек-
тивних способів міжособистісної взаємодії для створення основи 
ефективного та гармонійного спілкування з людьми; 

– розвиток самосвідомості і самодослідження клієнтів для коре-
кції запобігання емоційним порушенням на основі внутрішніх і по-
ведінкових змін; 

– сприяння процесу особистісного розвитку, реалізація творчого 
потенціалу, досягнення оптимального рівня життєдіяльності і від-
чуття щастя й успіху. 

При аналізі результатів еспериментального дослідження ефек-
тивності психотерапевтичної роботи із студентами з особливими по-
требами встановлено, що респонденти експериментальної групи, які 
в процесі звернення до психолога пройшли психотерапію, в порів-
нянні із тими респондентами, які при наявності такого ж типу пси-
хологічних проблем, самотужки намагалися підібрати і реалізувати 
методи самодопомоги, продемонстрували значні зміни. Так, в експе-
риментальній групі кількість досліджуваних з оптимальним типом 
особистісної спрямованості збільшилася на 42%. Такий результат є 
свідченням більш відповідального ставлення до життя. Кількість рес-
пондентів з тривожним компонентом особистісної домінанти змен-
шилась на 8%, депресивним на 4%. При цьому в контрольній групі 
значних змін не відбулось. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Польгун К. В., 
Криворізький педагогічний інститут 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкаська, буд. 14 

к. тел. 0969688393; e-mail: polgun@kdpu.edu.ua 

Ефективність навчання студентів з обмеженими фізичними мож-
ливостями значною мірою залежить від урахування психологічних 
особливостей їхнього розвитку. Однак, як показує досвід, викладачі 
далеко не завжди звертають належну увагу на означену закономір-
ність. Водночас знання психологічних особливостей досліджуваної 
категорії студентів має бути покладено в основу вибору форм, ме-
тодів, технологій навчання, які найбільшою мірою сприятимуть роз-
криттю потенційних можливостей студентів з обмеженнями. 

Науковці М. Деркач, К. Кольченко, С. Литовченко, Л. Тищенко, 
М. Томчук, В. Церклевич передусім звертають увагу на такі психо-
логічні характеристики осіб з порушенням здоров’я, як підвищена 
сором’язливість, невпевненість у собі, формування комплексу непов-
ноцінності, підвищена чутливість, емоційна збудливість, високий рі-
вень тривожності, страх перед невдачами тощо. Відповідно, виклада-
чеві варто уникати гострої критики, порівняння помилок студентів 
з особливими потребами з недоліками та успіхами інших. Необхід-
но акцентувати увагу студента з обмеженими можливостями не на 
його невдачах, а на просуванні вперед у подоланні труднощів, де-
монструючи віру в кінцевий успіх. Ефективним засобом розвитку 
впевненості студентів з порушенням здоров’я у власних силах є 
створення ситуації успіху. 

Поміж проблем, які виникають у студентів під час навчання у ви-
щому навчальному закладі, варто згадати певне уповільнення про-
цесів засвоєння нової інформації, зокрема у загальноприйнятому 
вигляді; недостатній рівень готовності до самостійної навчальної 
роботи, наявність труднощів у спілкуванні зі здоровими одногруп-
никами та викладачами. 
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Для більшості студентів означеної категорії найпривабливішою є 
самостійна форма роботи. Студенти з порушенням здоров’я відда-
ють перевагу індивідуальній формі отримання інформації. Основ-
ним джерелом навчально-пізнавальних відомостей для них є мережа 
Інтернет, що має як свої переваги, так і недоліки. Найбільшу емо-
ційну напруженість у багатьох студентів з обмеженими фізичними 
можливостями викликають форми роботи, пов’язані з необхідніс-
тю виступати публічно. Тому не доцільно наполягати на публічних 
виступах і відповідях тривожних студентів. Їх можна опитати інди-
відуально чи в мікрогрупі по 2–3 особи. Водночас слід усіляко під-
тримувати та заохочувати виявлену активність з боку сором’язливих, 
замкнутих студентів. 

Доцільним під час навчання студентів з обмеженими фізичними 
можливостями є залучення їх до групових форм роботи. Викладаче-
ві варто застосовувати дослідницькі та пошукові методи навчання, 
елементи ігрового, проблемного, комп’ютеризованого навчання. Під 
час організації процесу інклюзивного навчання осіб з порушенням 
здоров’я слід ураховувати можливість пропусків занять студентами 
через часті хвороби та тривале лікування, заздалегідь продумати 
альтернативні варіанти надання навчальної інформації й виконання 
студентами самостійних та контрольних робіт. 

Результативність навчального процесу, рівень навчальних досяг-
нень студентів значною мірою залежить від характеру взаємин між 
викладачем та студентом. Ознаками оптимального спілкування між 
викладачем та студентом з обмеженими фізичними можливостями 
є усвідомлення значущості, рівності та цінності кожного учасника 
комунікативного процесу, наявність зворотного зв’язку у спілкуван-
ні, тактовність, толерантність тощо. 

Отже, під час організації інклюзивного навчання студентів з об-
меженими фізичними можливостями, вибору форм та методів на-
вчання викладачеві необхідно враховувати психологічні особливості 
студентів, специфіку навчально-пізнавальної діяльності, наявність 
у них труднощів у встановленні контактів. 
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ЗМІСТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ 
ПСИХОФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Потачало С. В., 
студентка 3 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Гітун Н. І., 
кандидат філософських наук, доцент 
Луцький інститут розвитку людини, 

к. тел. 050-339-71-37; e-mail: ggitun@ukr.net 

Сучасна система соціального захисту України істотно змінює своє 
обличчя, поступово звільняючись від застарілих стереотипів і фор-
малізованих підходів, адаптуючи найкращі зразки вітчизняного і за-
рубіжного досвіду. Економічні та соціально-політичні зміни в укра-
їнському суспільстві поставили питання практичного вирішення 
проблем соціального захисту населення. Однією з важливих соціаль-
но-педагогічних проблем є розвиток та удосконалення системи спе-
ціальної освіти. Існуюча в Україні система спеціальної освіти на 
сучасному етапі не повною мірою забезпечує рівність прав на освіту 
тих осіб, можливості яких одержати її обмежені їх вадами, станом 
здоров’я або конкретними соціальними умовами, не завжди відпо-
відає їхнім запитам, особистим і суспільним інтересам. 

Соціальна політика в Україні, яка зорієнтована на інвалідів, до-
рослих і дітей, будується сьогодні на основі медичної моделі інва-
лідності. Така модель вільно чи невільно послаблює соціальну по-
зицію дитини-інваліда, знижує її соціальну значущість, обособлює 
від «нормального» дитячого товариства, збільшує її нерівний соці-
альний статус, прирікає її на признання своєї нерівності, неконку-
рентоспроможності у порівнянні з іншими дітьми. Медична модель 
визначає і методику роботи з інвалідом, яка має патерналістський ха-
рактер та припускає лікування, трудотерапію, створення служб, допо-
магаючих людині виживати, зауважимо — не жити, а саме виживати. 

Наслідком орієнтації суспільства та держави на цю модель є ізо-
ляція дитини з обмеженими можливостями від суспільства у спеці-
алізованому навчальному закладі, розвиток у неї пасивно-утриман-
ських життєвих орієнтацій. Такий підхід несе в собі дискримінаційну 
ідею, виявляє відношення суспільства до інвалідів як соціально непо-
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трібній категорії. Проблема інвалідності не обмежується медичним 
аспектом, вона в найбільшій мірі є соціальною проблемою нерівних 
можливостей. 

Соціальні проблеми іншого порядку пов’язані з регіональними 
умовами, з наявністю чи відсутністю спецшкіл, спеціальних реабі-
літаційних центрів, спеціалістів-дефектологів на місцях мешкання 
сімей, де є дитина-інвалід. 

Оскільки спеціальні учбові заклади розташовані по країні нерів-
номірно, то діти-інваліди часто повинні отримувати освіту та вихо-
вання у спеціальних школах-інтернатах. Потрапляючи у таку школу, 
діти-інваліди ізолюються від сім’ї, від однолітків, які розвиваються 
нормально, від суспільства в цілому. Інвалідність призводить до 
обмеження життєдіяльності людини, її соціальної дезадаптації, об-
меження здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації, 
контролю за своєю поведінкою, спілкування, майбутньої трудової 
діяльності внаслідок відхилень у фізичному та психічному розвитку. 
Система навчання цих дітей не досконала. У зв’язку з цим треба ви-
рішувати комплекс соціальних та психолого-, медико-педагогічних 
проблем із соціальної орієнтації таких дітей. Корекційну роботу най-
частіше виконують самі батьки, проте багато з них не володіють спе-
ціальними знаннями з дефектології та медико-соціальної реабілітації. 

Отже, соціальна реабілітація здійснюється як під час первинної, 
так і в ході вторинної соціалізації. Соціальна реабілітація передбачає 
зміни, які б дали можливості людині до повноцінного функціону-
вання у суспільстві. В Україні протягом тривалого часу формуєть-
ся державна система соціальної підтримки дітей-інвалідів. Правові 
засади задоволення особливих потреб таких дітей відображені у чис-
ленних нормативно-правових актах. Зокрема, це: «Декларація про 
права інвалідів», «Конвенція про права інвалідів», «Стандартні пра-
вила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», Закони Украї-
ни «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми» тощо. Сім’ї, які виховують дітей-
інвалідів, мають ряд труднощів і потребують конкретної допомоги 
соціальних служб. 
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ДОКУМЕНТООБІГ В СИСТЕМІ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ 

Прудка Є. С., 
студентка магістратури спеціальності 

«Документознавство та інформаційна діяльність», 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 

к. тел. 508173043; e-mail: genj_p@ukr.net 

В системі органів державного управління важливою функцією є 
управління працею та соціальним захистом населення. Проблеми 
інформатизації цих органів пов’язані з удосконаленням і розвитком 
галузевих та регіональних інформаційних систем в органах держав-
ної влади. 

Підсистема «Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 
мають право на пільги» Міністерства праці та соціальної політики 
України (підсистема ЄДАРП), дозволяє формувати персональні облі-
кові картки пільговиків, вести особові рахунки, нараховувати пільги, 
формувати і друкувати документи, вести архів, складати звітність 
для обласного і центрального рівнів. Створюється Централізований 
банк даних з проблем інвалідності, для цього формується інтегро-
вана система програм соціального захисту інвалідів. 

Характерним для документообігу є наявність сезонних коливань 
кількості надходження і відправлення документів при взаємодії з 
державними установами. Виникають такі проблеми: величезні тер-
міни процесу отримання допомоги від держави; рушійною силою про-
цесу отримання допомоги та пільг є інвалід, а не держава; надмірна 
кількість організацій, «неефективно» задіяних в процесах надання 
допомоги, непрозорий процес; низька якість засобів реабілітації, пільг, 
відсутність альтернатив;формування та управління медичною інфор-
мацією здійснюється не професіоналами; необізнаність інвалідів що-
до власних прав і джерел одержання допомоги; дублювання проце-
сів збору і зберігання інформації; паперовий документообіг. 

Пропонується рішення, що дозволить спростити взаємодію між 
державою та інвалідом, підвищить довіру до держави, надасть про-
зорі механізми надання пільг, підвищить конкретність між виробни-
ками, забезпечить інвалідів альтернативою вибору. До складу рішен-
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ня входять: електронні пільги (формування виробниками електрон-
ного каталогу пільг, доступного інвалідам, в електронній формі; 
створення особистого кабінету інваліда для управління персональ-
ними засобами реабілітації, транспортними засобами тощо; уніфі-
кований доступ до пропозицій всіх виробників; можливість вибрати 
необхідний товар з можливістю доплати); спеціалізований інформа-
ційний портал (створення єдиного інформаційного порталу; забез-
печення інформаційного супроводу осіб, які потребують державної 
допомоги; можливість доступу до специфічної інформації; надання 
послуг в електронній формі, навчання, підвищення кваліфікації, по-
шук роботи, спілкування); якість, аналітика, контроль (формування 
та аналіз показників якості обслуговування; формування статистич-
них та аналітичних звітів щодо ефективності здійснення процесу 
забезпечення; аналіз зворотного зв’язку; контроль цін та якості на-
дання пільг засобами інформаційної системи); конкурентне середо-
вище виробників (формування конкурентного середовища вироб-
ників пільг; підвищення якості пільг; поява альтернатив вибору у 
інвалідів; контроль якості надання послуг). 

Аналіз інформаційних систем в органах державного управління 
свідчить, що кількість оброблювальної інформації постійно зростає. 
Це зростання пов’язано з розвитком самої системи державного управ-
ління за останні роки, що навіть в кризовий період мало познача-
ється на документообігу. 

Новітні інформаційні технології, а саме застосування систем елек-
тронного документообігу, сучасних засобів зв’язку, локальних і гло-
бальних комп’ютерних мереж дозволяють інтенсифікувати працю 
державних службовців по опрацюванню інформації і розробці доку-
ментів. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Секція ІІ Психолого�педагогічні основи 
та самореалізації 

 - 166 -

ІНТЕГРАЦІЯ ЛЮДЕЙ 
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ’Я 

ВНАСЛІДОК ТРАВМ 

Ренькас А. Б., 
студентка магістратури, кафедри «Соціальна робота», 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 
«Університет «Україна» 

Людей з функціональними обмеженнями в нашій країні дуже ба-
гато, і кількість їх постійно зростає. Отже ми маємо вирішувати ці-
лий комплекс проблем, щоб сприяти повноцінній інтеграції людей 
з функціональними обмеженнями у фізичне і соціальне середовище. 

Ці проблеми включають багато аспектів: культурний, економіч-
ний, науково-технічний і технологічний, медичний, освітній тощо, 
загалом потребують розробки відповідної соціальної політики сто-
совно зазначеної категорії населення. 

Збільшення кількісного складу цієї групи є результатом цілої низ-
ки явищ та факторів: минулої афганської війни, в якій приймали 
участь громадяни України; чорнобильської аварії, яка має довго-
строкові негативні наслідки; розвитку техніки, який призводить до 
збільшення кількості тяжких дорожньо-транспортних подій; випад-
ків професійного травматизму; вроджені вади і на даний час це 
особи, які повернулися з зони антитерористичної операції (АТО). 

Частка зазначеної групи населення, яке є насправді маломобіль-
ним щодо способу існування, складає в Україні вже близько 40%. 
Значна кількість цих людей потребує особливих, дещо специфічних 
умов проживання та обслуговування, які дозволяли б їм почувати-
ся та дійсно бути повноцінними членами суспільства, робити по-
сильний внесок у національний прибуток та хоча б частково мате-
ріально забезпечувати себе. 

Реальне існування людей з інвалідністю у існуючому середовищі 
має дуже важкий стан. Більшість з них проживає в будинках масо-
вої забудови та часто є повністю відірвана від суспільної діяльнос-
ті, при цьому вони не мають можливості вести більш-менш актив-
ний спосіб життя, оскільки не отримують майже ніякої соціальної 
та медичної допомоги. 
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Причин цьому безліч: від неможливості чи складності організа-
ції такої допомоги через локалізацію житла до відсутності в дано-
му регіоні відповідних структур. Всередині свого непристосованого 
до специфічних потреб житла ці люди також почуваються безпо-
радними та залишеними наодинці зі своїми проблемами. 

А також, великою і на даний час актуальною проблемою є люди 
з інвалідністю не можуть виїхати з зони антитерористичної операції 
(АТО) і навіть не в змозі створити собі належні умови для існування. 

Інваліди, які залишилися в зоні АТО, не можуть самі виїхати з 
домівок, центрів і інтернатів. На сьогоднішній день на Донбасі жи-
ве близько 372 тисяч інвалідів, серед яких 21,2 тисячі — дітей. По 
неофіційним даним, с початку АТО виїхало тільки близько 5 тисяч 
інвалідів, а це — тільки 2%. 

Таким чином, проблема створення адекватного середовища для 
осіб з інвалідністю є вельми актуальною та складною, її вирішення 
передбачає повне переосмислення стереотипів, що склалися, воно 
охоплює всі рівні оточення як просторової системи. 

Найбільш життєво необхідними і важливими потребами та пра-
гненнями для інвалідів є максимальне збереження активності, віри 
в свої сили, а також відчуття захищеності та особистої свободи. 

Отже, проблема інвалідності серед інших соціальних, економіч-
них та політичних проблем сучасного світу набула такої ваги, що 
може вважатися актуальною для нашої країни. Інтеграція інвалідів 
у суспільство є однією з найактуальніших соціальних проблем. 

Саме її актуальність спонукає міжнародні інституції, національ-
ні уряди, громадськість приділяти велику увагу пошуку, розробці і 
впровадженню моделей соціальної підтримки, які б найбільше від-
повідали потребам людей з функціональними обмеженнями й оп-
тимально пристосованих до місцевих умов, традицій та ресурсних 
можливостей. 

Я вважаю, що необхідно створити такі технічні, фінансові, психо-
логічні, просторові та інші умови, які забезпечували б можливість 
проживання у масовому житлі серед звичайних людей. Необхідно 
забезпечити можливість щодо вибору локалізації житла та місця ро-
боти відповідно до їх потреб і побажань. 
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Людей з особливими потребами слід забезпечити всіма необхід-
ними спеціальними засобами та устроями відповідно до конкретних 
особистих потреб, які дозволять їм використовувати свої можливо-
сті щодо суспільна корисної праці та отримувати відповідний при-
буток. Забезпечити умови щодо їх повної інтеграції у суспільному 
житті з рештою громадян. Для цього мають бути усунені не тільки 
просторові та фізичні, але і психологічні перешкоди з обох боків. 
При цьому досягнення цієї мети є важливим як для інвалідів так і 
для суспільства в цілому. 
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ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 
В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Романюк Т. П., 
викладач кафедри «Психологія», 

Хмельницький інститут соціальних технологій, 
к. тел. (0382) 70-45-56 

Для покращення інтеграції в освітнє середовище молоді з особ-
ливими потребами необхідно розробити нові теоретичні підходи та 
провести науковий аналіз щодо освіти, виховання і організації жит-
тєдіяльності з урахуванням усього комплексу медичних, педагогіч-
них, економічних, соціальних, соціально-психологічних та інших про-
блем, які впливають на процес реабілітації та адаптації [4; 6]. 

При цьому важливо, щоб у процесі соціально-психологічної ре-
абілітації у дітей та молоді з особливими потребами відбувалися 
зміни у сприйнятті свого власного «Я» і оточуючої дійсності, щоб 
вони навчилися бути рівними зі «здоровими» людьми і у них фор-
мувалися якості, протидіючі травмуючому впливу і сприятливі ус-
пішному здійснюванні життєвих планів [1]. 
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Процес соціально-психологічної реабілітації відбувається тільки 
в процесі діяльності. Вона стимулює нові потреби, активізує волю і 
є важливим джерелом отримання досвіду міжособистісних відносин 
та поведінки, що є актуальною проблемою в інтеграції дітей та мо-
лоді з особливими потребами. 

Отже, індивідуальні стилі діяльності та сталі поведінкові стере-
отипи виникають у людини внаслідок умов її життя та підтриму-
ються системою рольових очікувань з боку оточення. Тому людині 
важко усвідомити, що саме в її звичній системі поведінкових реак-
цій потребує зміни, негативно впливає на ефективність життєдіяль-
ності [5]. 

Для реалізації зазначених задач вважаємо доцільним що, у про-
цес соціально-психологічної реабілітації впроваджувати тренінгові 
технології. 

Оскільки тренінг за визначенням С. І. Макшанова [3] — це бага-
тофункціональний метод цілеспрямованих змін психологічних фе-
номенів людини, групи з метою гармонізації особистісного буття 
людини. Інше визначення тренінгу дав І. В. Вачков [2]: «Сукупність 
активних методів практичної психології, які використовуються з 
ціллю формування навичок самопізнання і саморозвитку». 

Головна думка цих визначень пролягає в тому, що тренінг — це 
тренування, напрацювання нових навичок і вмінь за допомогою тре-
нінгових методів до яких відносяться різні види ігрових вправ, си-
туативні задачі, елементи арттерапії — музикотерапія, бібліотерапія, 
танцювальна терапія, проективний малюнок, складання розповідей, 
казкотерапія. 

Тренінгова група створює модель соціальних стосунків, мініа-
тюрне суспільство, у якому відбувається відверте та безпечне спіл-
кування. Це дає учасникам можливість випробувати свої звичні сте-
реотипи та отримувати відверту інформацію щодо себе. Завдання 
тренера такої групи — створити відповідну атмосферу в групі та по-
будувати систему проблем і запитань, завдань або вправ, які б на-
давали учасникам можливість переглянути звичні стереотипи та 
створювати нові зв’язки взаємодії і тим самим інтегруватися в со-
ціальне середовище. 
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ВАЛЕОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ПРОФІЛАКТИКИ КОНФОРМНОЇ ПОВЕДІНКИ 

У СТУДЕНТІВ З ПОРУШЕНИМ ЗОРОМ 

Самойлова Н. В., 
к. пед. н., доцент кафедри валеології, 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 
к. тел. (057) 707-56-33, e-mail: samoilovanatawa@yandex.ru 

Проблема особистісного становлення молоді з порушеним зором 
за останні часи набула великої актуальності, що зумовлено відсут-
ністю у молоді необхідних особистісних ресурсів для забезпечення 
цього процесу. До основних причин, що погіршують процес інте-
грації осіб з порушеним зором у суспільство, вчені відносять залеж-
ність молоді від оточуючих, обумовлену особливостями зорової дис-
функції, що в свою чергу, формує конформну поведінку. Як відомо, 
конформна поведінка відіграє подвійну, як позитивну, так і негативну, 
роль у соціалізації особистості: з одного боку, сприяє виправленню 
помилкової думки чи поведінки, якщо більш правильним виявля-
ється думка більшості. З іншого боку, заважає утвердженню влас-
ної незалежної поведінки або думки. 
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До негативних наслідків конформної поведінки у осіб з поруше-
ним зором відносять: зниження здатності самостійно орієнтуватися 
в нових і незвичних умовах; гальмування критичності сприйняття 
навколишньої реальності; некритична підміна індивідуальних мораль-
но-етичних норм соціальними; розвиток забобонів і упереджень проти 
меншин; зниження здатності до оригінальних і творчих ідей. Ризик 
конформної поведінки в тому, що певний ступінь дисгармонії поглиб-
люється, що знижує психологічну стійкість особистості, порушує її 
нормальне функціонування в тих сферах буття, які не пов’язані з на-
прямом активності. Якщо акцент активності виражений сильно, то слі-
дом за дисгармонією виникають психічні відхилення і фізичні розлади. 

Нашими дослідженнями було встановлено, що майже половина 
студентів з порушеним зором має високий рівень конформності по-
ведінки. З’ясовано, що студенти-першокурсники з порушеним зором 
мають більш високий рівень конформності, ніж студенти з нормаль-
ною функцією зору. Також з’ясовано, що на старших курсах у сту-
дентів з порушеним зором рівень конформності зростає, коли у сту-
дентів з нормальним зором навпаки знижується. 

Отже, проблема конформної поведінки є актуальною й, на нашу 
думку, для її вирішення доцільно обрати соціально-психологічну до-
помогу особистості, яка розглядається як комплекс психолого-пе-
дагогічних заходів. Для вирішення поставлених завдань нами було 
розроблено та реалізовано серед студентів-першокурсників з пору-
шеним зором програму профілактики конформної поведінки, яка має 
окрім соціально-психологічної й валеологічну спрямованість (ви-
конання в ході занять оздоровчих фізичних вправ, гімнастики для 
очей, релаксаційних вправ, формування валеологічної компетент-
ності у студентів). Реалізація програми здійснювалась під час поза-
аудиторної роботи 2 рази на тиждень по 3 години, тривалість — 
1,5 місяці. 

Експериментальним дослідженням було перевірено та доведено 
ефективність і довгостроковий ефект впровадження програми. Так, 
в експериментальній групі збільшився відсоток студентів з низьким 
рівнем конформності як властивості особистості (10%), в контрольній 
групі залишився незмінним; також зріс відсоток студентів з низьким 
рівнем конформності як стилю спілкування (20%), в контрольній гру-
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пі зменшився відсоток студентів з низьким рівнем (10%). Через три 
місяці після впровадження профілактичної програми отримано до-
стовірні позитивні данні в експериментальній групі, а саме збіль-
шився відсоток студентів з низьким рівнем конформності як влас-
тивості особистості (30%) та відсоток студентів з низьким рівнем 
конформності як стилю спілкування (20%). 

В ході усного опитування було виявлено позитивні достовірні змі-
ни за всіма критеріями оцінки ефективності занять впродовж п’яти 
занять. З кожним заняттям ми спостерігали зріст приблизно на 10%, 
що свідчить про необхідність впровадження розробленої профілак-
тичної програми. 

Отже, за результатами експериментальної роботи доведено ефек-
тивність розробленої програми, що дає можливість для її викорис-
тання як засобу профілактики конформної поведінки та формуван-
ня валеологічної компетентності студентів з порушеним зором. 
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Сєдова Н. А., 
кандидат психологічних наук, 

Кіровоградський інститут розвитку людини, 
e-mail: nas201050@mail.ru 

У сучасному освітньому просторі гуманізм вищої школи відобра-
зився в безпосередній зміні ставлення до вищої освіти осіб з обме-
женими фізичними можливостями. Однак реалізація прав інвалідів 
на вищу освіту пов’язана з цілою низкою проблем, які розглядають-
ся не тільки з точки зору реформування системи освіти в цілому, а 
й соціальної політики щодо інвалідів, тобто з низьким рівнем толе-
рантності соціуму до осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

У сучасному житті розуміння толерантності неоднозначне і не-
стійке, його тлумачення різними народами відрізняється в залеж-
ності від їх історичного досвіду. З цієї причини поняття «толерант-
ність» має досить широкий діапазон інтерпретацій і виражає різні 
типи відносин і настроїв [1, с. 130]. 
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В рамках даної статті нам здається, що найбільш повно психо-
логічний сенс поняття «толерантність» як особистісного феномена 
представлений в дефініції, запропонованій М. С. Мацьковським. Ав-
тором виділені наступні види толерантності: політична, міжнаці-
ональна, расова, релігійна, гендерна, фізіологічна, освітня, географіч-
на, міжкласова, сексуально-орієнтаційна, маргінальна [4, с. 42]. 

З вище перерахованих видів толерантності нас зацікавила фізіо-
логічна толерантність. Фізіологічна толерантність — ставлення до 
хворих, інвалідів, фізично неповноцінних, до осіб із зовнішніми не-
доліками тощо. 

Будь-яка система успішно функціонує і розвивається при дотриман-
ні певних умов (Ю. К. Бабанський, Ю. А. Конаржевский, Н. В. Кузьмі-
на). Отже, процес формування толерантного ставлення до інвалідів 
з фізичними вадами, які навчаються у вузах, відбуватиметься ефек-
тивніше при створенні спеціального комплексу педагогічних умов. 

Що стосується нашого дослідження, під психолого-педагогічними 
умовами ми розуміємо сукупність необхідних заходів, що сприяють 
успішності формування толерантності до студентів-інвалідів. Ком-
плекс психолого-педагогічних умов ми розглядаємо як сукупність 
взаємопов’язаних психолого-педагогічних умов, реалізація яких спри-
ятиме підвищенню рівня толерантного ставлення до студентів-інва-
лідів з боку соціуму. 

Нами було висунуто наступну гіпотезу дослідження: процес фор-
мування толерантного ставлення до інвалідів, які навчаються у вищих 
навчальних закладах, які мають фізичні вади, буде успішним у разі 
реалізації наступного комплексу педагогічних умов: 

• впровадження технології інтегрованого навчання, що передба-
чає спільну навчальну та позанавчальну діяльність студентів, не ви-
ключаючи осіб з обмеженими можливостями здоров’я; 

• наявність психолого-педагогічної підготовленості професорсь-
ко-викладацького складу вищих навчальних закладів до навчання ін-
валідів, які мають фізичні вади; 

• наявність соціально-психологічної підготовленості студентсь-
кого контингенту до спільного навчання та позанавчальної діяльно-
сті зі студентами, що мають фізичні вади; 
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• довузівська психолого-педагогічна підготовка абітурієнтів з об-
меженими можливостями здоров’я до умов навчання у вищому на-
вчальному закладі, що включає психологічну адаптацію до особ-
ливостей і суб’єктам навчання у вищій школі. 

Створення всіх вище перерахованих умов, безсумнівно, збільшить 
особистісний потенціал толерантності студентів і викладачів вузу 
по відношенню до студентів-інвалідам, який представляє собою, по 
суті, «інтеграційний потенціал соціального більшості». Таким чином, 
ставлення студентів і викладачів до соціальної інтеграції інвалідів 
в умовах вищої освіти залежить від того, як сприймається інвалід-
ність, від наявності толерантного ставлення до інвалідів, від інди-
відуальних якостей і досвіду студентів, політики на рівні окремого 
вузу, навичок та ідеології конкретного викладача. ВНЗ сьогодні стає 
не тільки соціалізуючою, а й соціально адаптуючою ланкою для сту-
дентів-інвалідів. 

Толерантне ставлення в умовах ВНЗ має для студентів з обме-
женими фізичними можливостями величезне значення. Від нього в 
чималому ступені залежить успішність навчання та інтеграції сту-
дентів-інвалідів. І, як наслідок, це дозволить їм нарівні зі своїми здо-
ровими однолітками отримати компетентнісний освіту, і зайняти своє 
гідне місце в суспільстві. 
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Становлення соціальної роботи у сфері охорони здоров’я зумов-
лено погіршенням здоров’я населення, необхідністю вирішення про-
блем соціально-медичного характеру на якісно новому рівні, тому 
гостро постає питання комплексного застосування медичних і со-
ціальних факторів впливу на покращення здоров’я населення. 

Користуючись медичною термінологією, в медико-соціальній ро-
боті можна виділити три напрями діяльності: долікарняний — про-
філактична робота, лікарняний — робота в закладах охорони здо-
ров’я, післялікарняний — реабілітаційна робота. 

Профілактична робота спрямована на попередження порушення 
здоров’я, в першу чергу через профілактику соціально обумовлених 
факторів, що мають руйнуючий вплив на життєдіяльність людини. 
Заходи в цьому напрямку різноманітні: пропаганда здорового спо-
собу життя, виявлення категорій населення з ризиком зниження або 
втрати здоров’я та інформування про це відповідних служб, підви-
щення рівня медичної освіти населення, надання допомоги клієнтам 
у вирішенні медико-правових проблем, забезпечення соціального за-
хисту всіх громадян у питаннях охорони здоров’я тощо. Профілак-
тична робота реалізується через заклади освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, на виробничих підприємствах. 

Робота в закладах охорони здоров’я потребує введення посад со-
ціальних працівників в штат лікарень. Соціальна складова медико-
соціальної роботи спрямована на вирішення комплексу наступних 
завдань: долікарський прийом з метою отримання клієнтом необ-
хідної інформації про медичний заклад; захист прав клієнта на 
отримання необхідних і якісних медичних послуг; рішення питань, 
пов’язаних з оплатою медичних послуг; надання психологічної до-
помоги пацієнту і його рідним в критичні моменти; навчання паці-
єнта необхідним навичкам, що полегшує самообслуговування при 
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даному захворюванні; попередження і розв’язання конфліктних си-
туацій; залучення зовнішніх джерел допомоги до проблем клієнта; 
проведення діагностики задоволення пацієнтів якістю обслуговуван-
ня; планування соціального супроводу клієнта після виписки з лі-
карні тощо [1]. 

Третій напрям соціальної роботи в охороні здоров’я — реабілі-
таційний. Під час реабілітаційного періоду колишні пацієнти ме-
дичних закладів пристосовуються до змін, які відбулися в їх житті, 
тому потребують допомоги і підтримки медичних і соціальних служб. 
На етапі реабілітації проводиться медико-соціальна експертиза пра-
цездатності, визначається трудовий прогноз, професійна орієнтація, 
вирішуються питання працевлаштування, перекваліфікації, склада-
ється програма індивідуальної реабілітації. Поряд з цим на етапі 
реабілітації досить гостро постають питання правового, соціально-
го характеру (захист прав клієнта та його родини на отримання не-
обхідних послуг і матеріальної допомоги), корекція психологічного 
стану. До завдань реабілітації належить також підвищення якості 
життя пацієнтів. 

Особливе місце займає соціальна робота в галузі надання паліа-
тивної та хоспісної допомоги пацієнтам та їхнім сім’ям. Потреба в 
якісній паліативній допомозі в Україні постійно зростає. Не зважаю-
чи на те, що в багатьох країнах соціальна робота досить тривалий 
період є обов’язковою складовою паліативної допомоги, у вітчиз-
няній практиці компетенції соціального працівника не є чітко окре-
сленими або визначаються досить вузько [2]. 

Отже, соціальна робота в галузі охорони здоров’я в Україні є бага-
топлановою і потребує подальшого поширення у медичній практиці. 
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Житомирщина однією із перших стала приймати переселенців, 
спочатку із Криму, а дещо пізніше — із Донецької та Луганської 
областей. І до цього часу цей потік людей не припинився. За офіцій-
ними даними, до Житомирської області, на тимчасове проживання, 
прийняли 4140 переселенців. Зокрема з Луганської та Донецької об-
ластей — 3919 осіб, з Криму — 221 особа. Серед них — 835 осіб із 
особливими потребами та людей похилого віку, 1490 дітей. В соці-
альних закладах проживають 766 осіб, а саме у готелі «Житомир» — 
286 чол., санаторії «Тетерів» — 357 чол., спортивно-оздоровчому 
таборі — 60 чол., санаторії «Дениші» — 13 чол., готелі «Спортив-
ний» — 42 чол. Решта — 3374 осіб — розмістилися у родичів та 
близьких. 

За інформацією начальника Управління Державної служби з над-
звичайних ситуацій України в Житомирській області, найбільше пе-
реселенців розміщено у Житомирі — 664 особи, Коростені — 307 
осіб, Новограді-Волинському — 222 особи, Коростишівському ра-
йоні — 407 осіб. Найменше у Лугинському районі — 34 чол., Чер-
воноармійському районі — 36 чол., Народицькому районі — 43 чол. 
і Володарсько-Волинському — 59 чол. Упродовж липня – серпня 
2014 року на територію області прибуло 3208 осіб, що складає 81% 
від загальної кількості. 

З іншого боку, частина переселенців, які раніше проживали у міс-
тах Краматорськ, Слов’янськ, Маріуполь покинули межі Житомир-
щини і повернулися до своїх постійних місць проживання. Так, за 
оперативною інформацією, виїхали з Житомирщини та повернули-
ся до власних домівок 467 осіб. 

Зрозуміло, що найбільшим випробуванням вимушене переселен-
ня стало для людей похилого віку, дітей інвалідів. Більшість із них 
проживали на територіях контрольованих сепаратистами і не мог-
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ли отримувати належні пенсійні виплати і соціальну допомогу, щоб 
купувати собі найнеобхідніші продукти харчування та речі. 

У Житомирській області також проживають переселенці із обме-
женими можливостями фізичними можливостями, точної цифри їх 
поки що не має, але волонтери вказують, що таких людей тимчасо-
во проживає не менше сотні. Як й інші категорії пенсіонерів, інвалі-
ди-переселенці звертаються до територіальних органів Пенсійного 
фонду України, де їх ставлять на тимчасовий облік і відновлюють 
належні пенсійні виплати. 

Також вони користуються всіма соціальними пільгами, які діють 
на Україні, включаючи безкоштовний проїзд у комунальному тра-
нспорті та знижки при покупці ліків. 

В соціальних службах області проводять семінари та тренінги з 
дітьми-інвалідами для зняття психологічної напруги та пристосуван-
ня до нового місця проживання. 

При облдержадміністрації діє робоча група для збору інформа-
ції і координації дій, а також оперативний координаційний центр 
Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомир-
ській області, які працюють цілодобово і надають дієву допомогу 
тим, хто попав у складну ситуацію, у зв’язку із військовими діями 
у Донецькій і Луганській областях. Продовжується робота із роз-
міщення громадян, що прибувають на Житомирщину: проводиться 
обстеження побутових умов, виконується робота по приведенню їх 
в належний стан. 

Для забезпечення соціального захисту громадян, рішенням сесії 
обласної ради від 26.06.2014 року № 1221 затверджено Програму 
підтримки громадян, що прибувають із Автономної Республіки Крим 
та східних областей України. Із обласного бюджету для цього виді-
лено більше 2 млн. гривень. Ці кошти виділяються, як на соціальні 
потреби самих переселенців, так і на фінансову допомогу тим під-
приємствам і організаціям, які приймають на тимчасове поселення 
сім’ї біженців. 

Громадськими та волонтерськими організаціями створено інфор-
маційний центр допомоги переселенцям із Сходу, вже функціонує і 
відповідний інтернет-ресурс dopomoga.zt.ua, на якому щодня онов-
люється інформація про потреби переселенців, які проживають на 
території області. 
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Проблемами біженців системно опікуються і територіальні під-
розділи соціальних служб області. Так, з метою отримання пенсій до 
територіальних органів Пенсійного фонду зверталося більше сотні 
осіб, серед яких 12 військових пенсіонерів та пенсіонери за віком. 
Їм вже виготовлено необхідні документи для отримання пенсій на 
новому місці проживання. 

Управлінням Державної міграційної служби в Житомирській об-
ласті надано допомогу в реєстрації десяткам громадян, а також ви-
дано нові паспорти громадян України тим, хто їх втратив під час 
переїзду. Звертаються переселенці і до центрів зайнятості, хоча кіль-
кість таких заяв є невеликою. На даний час близько 20 приїздних 
осіб працевлаштовано. 

Аби допомогти вимушеним переселенцям не розгубитися та опе-
ративно отримати всю необхідну інформацію щодо розміщення та 
отримання соціальної допомоги, Управлінням ДСНС випущена спе-
ціальна брошура для допомоги людям, внутрішньо переміщеним в 
центри країни. Вона розповсюджується у довідкових службах заліз-
ничних вокзалів, автовокзалів, оперативно-диспетчерських служб 
житлово-комунального господарства, органах виконавчої влади, від-
діленнях пошти і зв’язку, медичних і освітніх закладах. Поступово 
вирішуються проблеми медичного забезпечення та навчання в шко-
лах і дитячих садках біженців та їх дітей. 

 
 
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

Сукач А. С., 
cтудентка 3 курсу спеціальності «Соціальна робота» 

Луцький інститут розвитку людини, 
к. тел. 067-332-14-18; e-mail: ggitun@ukr.net 

Суспільний прогрес як процес гуманізації суспільних відносин з 
необхідністю вимагає особливої уваги до представників найменш со-
ціально захищених верств населення, серед яких інваліди є однією 
з найбільш численних груп. Інваліди становлять особливу катего-
рію населення, чисельність якої безперервно збільшується. Світовим 
співтовариством соціальний захист інвалідів сприймається як про-
блема першочергової важливості. 
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Інвалідність — соціальна недостатність внаслідок обмеження жит-
тєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров’я зі стійким 
розладом функцій організму, що призводить до необхідності соці-
ального захисту і допомоги. Інвалідом є будь-яка особа, яка не може 
самостійно забезпечити повністю чи частково потреби нормального 
чи соціального життя через ваду, вроджену або набуту, фізичні чи 
розумові здібності. 

Законом «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 
та іншими нормативними актами передбачаються різні форми со-
ціального обслуговування інвалідів, у тому числі: 

– соціальне обслуговування вдома; 
– напівстаціонарне соціальне обслуговування у відділеннях ден-

ного (нічного) перебування громадян в установах соціального об-
слуговування; 

– стаціонарне соціальне обслуговування в будинках-інтернатах, 
пансіонатах і інших стаціонарних установах соціального обслугову-
вання; 

– термінове соціальне обслуговування; 
– соціально-консультативна допомога. 
Технологію соціальної реабілітації можна визначити як способи 

здійснення діяльності з соціальної реабілітації на основі її раціональ-
ного розчленування на процедури і операції з їх подальшою коор-
динацією і синхронізацією і вибору оптимальних засобів, методів їх 
виконання. 

Проблеми здійснення самообслуговування і самостійного пересу-
вання вирішуються в ході соціально-побутової реабілітації. Здійснен-
ня соціально-побутової реабілітації інваліда з порушеннями функцій 
опорно-рухового апарату передбачає навчання його прийомам від-
новлення втрачених навичок з соціально-побутового самообслуго-
вування. 

Для інвалідів з ураженням нижніх кінцівок, обмеження життєві-
яльності яких переважно у сфері пересування, основне значення на-
буває спеціальне обладнання квартири. Це обладнання має слугува-
ти не тільки пересуванню як фізіологічного акту, але і забезпечува-
ти можливість виконувати інші функції, пов’язані з іншими видами 
життєдіяльності. 
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З метою соціально-побутової та соціально-середовищної реабілі-
тації інвалідів з порушеннями слуху використовується багато тех-
нічних засобів. Серед них індивідуальні слухові апарати: 

– вушні вкладиші каплевидної форми, яка максимально відповідає 
анатомічним особливостям слухового проходу, що дозволяє уник-
нути зворотнього акустичного зв’язку; 

– завушні слухові апарати з приєднанням до дужки очкової оправи; 
– система індивідуального прослуховування телерадіоапаратури; 
– підсилювач акустичний на телефонну трубку. 
Соціально-побутова та соціально-середовищна реабілітація інва-

лідів з порушеннями зору забезпечується системою орієнтирів — 
дотикових, слухових і зорових, які сприяють безпеці пересування 
та орієнтування в просторі. 

Отже, сьогодні в Україні на практиці застосовуються традиційні 
та інноваційні технології реабілітації інвалідів. За своїм спрямуван-
ням це медико-соціальні, професійно-трудові, фізкультурно-спортивні, 
але такий поділ є відносним, оскільки більшість установ надають ці-
лий комплекс реабілітаційних послуг різного спрямування для осіб 
з особливими потребами. На законодавчому рівні визначено права 
і повноваження суб’єктів реабілітаційного процесу. 
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За оцінками ООН в світі живе біля 500 мільйонів людей з інвалід-
ністю. Більше ніж 80 відсотків з них живе в країнах, що розвива-
ються, і більше половини з них — жінки. Інвалідність не знає кор-
донів, жінки і дівчатка з інвалідністю є в кожній країні і більшість 
з них живуть за межею бідності, не винятком є і Україна. 

Проблема більшості жінок з особливими потребами в нашій кра-
їні полягає в тому, що вони безініціативно займають останні місця 
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в усіх сферах суспільного життя, не знаючи при цьому своїх прав, 
вони часто залишаються наодинці зі своєю нереалізованістю та по-
двійною дискримінацією, без підтримки держави і суспільства, адже 
в професійні здібності таких жінок просто не вірять. 

На жаль, на сьогодні і суспільство і більшість громадських орга-
нізацій інвалідів свою діяльність щодо людей з інвалідністю особ-
ливими потребами продовжують зосереджувати саме на наданні со-
ціальних послуг і матеріальній допомозі, а не на покращення су-
спільного іміджу таких людей, як повноцінного суб’єкта суспільс-
тва, особливо це стосується жінок і дівчаток з інвалідністю. 

На сьогоднішній день проблема дискримінації жінок з обмежени-
ми можливостями є практично не дослідженою. Існує певний доро-
бок з різних аспектів соціального захисту інвалідів, які певною мірою 
стосуються проблеми дискримінації. Серед вітчизняних науковців та 
практиків слід виділити М. Авраменка, С. Богданова, Н. Борецьку, 
Е. Лібанову, О. Макарову, С. Мельника, К. Міщенко, В. Скуратівсь-
кого, М. Кравченко, В. Сушкевича та ін. 

Здорова жінка в сучасному світі займає на рівне місце з чолові-
ком, та може конкурувати у всіх сферах суспільного життя. Жінка 
з особливими потребами має більше проблем в порівнянні з чоло-
віком. На сьогоднішній день масово порушуються права жінки з 
особливими потребами на отримання достойної освіти, сучасну ме-
дичну допомогу, право на доступ до інформації і навіть на мате-
ринство. Ще й зараз, всупереч чинному законодавству ставиться під 
сумнів право жінки з інвалідністю народжувати і виховувати дити-
ну. Непоодинокі випадки насильної стерилізації жінок з інвалідніс-
тю, особливо тих, які проживають в неблагополучних сім’ях, спе-
ціалізованих стаціонарних закладах, ув’язнені. 

Проведені серед жінок з інвалідністю опитування свідчать, що 
жінка з інвалідністю протягом всього свого життя піддається дис-
кримінації. На ринку праці жінка з інвалідністю є теж не конкурен-
тоздатною. В місцевих і центральних органах влади практично не-
має жінок з особливими потребами, які могли б відстоювати права 
цієї категорії населення. За статистикою із 450-и народних депута-
тів лише 32 жінки, жодна з яких не є інвалідом. 
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Великою проблемою жінки з особливими потребами є і архітек-
турна недоступність більшості магазинів та інших об’єктів життє-
діяльності, не кажучи про салони краси, театри і таке інше. Існуючі 
пандуси в більшості в такому стані, що по них не те що інваліду на 
візку проїхати неможливо — здорова людина і та спіткнеться. 

Вирішення проблеми дискримінації жінок з особливими потре-
бами в більшості випадків полягає в необхідність підвищення ін-
формаційного забезпечення і громадянської культури суспільства що-
до жінок з особливими потребами, привернення уваги державних 
структур та громадських організацій до проблем жінок з особливи-
ми потребами з метою створення в суспільстві рівних можливостей. 
Побудова в нашій державі повноцінного суспільства, яке поважає 
права людини і різноманіття усіх його членів, неможлива без учас-
ті людей з інвалідністю, особливо жінок з обмеженими фізичними 
можливостями незалежно від ступеня їх інвалідності. 

Сьогоднішній стан справ в Україні відсутня комплексна робота 
по формуванню умов для подолання незахищеності в суспільстві, 
вирішення при цьому інших форм дискримінації жінки з особливи-
ми потребами, а саме: в сфері зайнятості, політичній сфері, сфері 
охорони здоров’я, освіти, гендерного насильства, виховання дітей, 
в тому числі дітей з інвалідністю. 
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Останнім часом у нашій країні відзначається значне збільшення 
числа дітей-інвалідів. В Україні за останні роки рівень інвалідності 
з дитинства збільшився приблизно у 3,6 рази. Основними причина-
ми збільшення числа дітей-інвалідів є внутрішні (генетичні анома-
лії, спадкові хвороби, вроджені вади, причинами яких можуть бути 
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погіршення умов життя, які негативно починають діяти вже в пері-
од розвитку плоду; погіршення умов праці жінок; погіршення еко-
логічної обстановки) та зовнішні (механічні, фізичні, хімічні, біо-
логічні, психічні, несприятливі умови життєдіяльності). 

На сьогоднішній час, політика нашої держави направлена в пер-
шу на створення належних правових, соціальних та матеріальних умов 
для захисту дитинства. Особливу групу становлять діти — інвалі-
ди. Основи соціального захисту даної категорії дітей визначаються 
нормами чинного законодавства України, яке спрямоване на забез-
печення прав у галузі соціального захисту, освіти, медицини, шля-
хом прийняття різноманітних програм різного рівня значення. 

Забезпечення основних прав таких, право на життя, на розвиток 
і участь у соціальному і культурному житті, отримання повної осві-
ти і доступ до інших сфер життя є необхідних для їх індивідуаль-
ного розвитку і покращання добробуту. 

Сьогодні перед державою, перед дітьми — інвалідами, та їх бать-
ками постає така проблема, як забезпечення та сприяння організації 
роботи спеціальних комплексних центрів соціально-психологічно-
фізичної реабілітації дітей з обмеженими можливостями в рамках 
здійснення соціальних програм. 

Оскільки більшість дослідників зазначає, що основою соціальної 
роботи з дітьми з обмеженими можливостями є реабілітація то було 
запропоновано відокремити певний ряд правил реабілітації дітей-
інвалідів, а також напрямків, що покликані допомогти дитині сфор-
мувати здатність до самообслуговування, розвивати свій творчий 
потенціал, тобто стати повноцінним членом суспільства [4, с. 89]. 

Таким чином, із врахуванням завдань створення рівних можли-
востей та навчання, ми вважаємо за необхідно виділити керівні прин-
ципи організації соціальної роботи з дітьми з обмеженими можли-
востями: 

а) діти-інваліди повинні продовжувати жити у своїх общинах і 
вести, за необхідної підтримки, звичайний спосіб життя; 

б) діти-інваліди повинні брати активну участь в усіх сферах жит-
тя суспільства; 

в) діти-інваліди повинні отримувати необхідну допомогу в рамках 
звичайних систем освіти, охорони здоров’я, соціальних служб тощо; 
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г) інваліди повинні брати участь в загальному соціальному й еко-
номічному розвитку суспільства, а їх потреби повинні враховува-
тися у національному плані розвитку. Тобто, створення рівних мож-
ливостей означає, що державна політика повинна використовувати 
всі засоби таким чином, щоб кожна дитина мала рівні можливості для 
особистісного розвитку, щоб вона могла у подальшому виконувати 
повною мірою свої обов'язки як член суспільства [2, с. 341–342]. 

Також, хотілось звернути увагу на те, що робота з дітьми-інва-
лідами включає в себе наступні моделі: медична, політико-правова, 
соціальна. Саме на основі перерахованих моделей і формуються 
напрямки соціально-правових програм допомоги. 

Отже, соціальна робота є важливим інститутом допомоги дітям-
сиротам, адже вона є основою формування інвідуальності та забез-
печення нормального розвитку вказаної категорії дітей. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ 
«СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ» 

Харук Т. Я., 
кафедра соціальної роботи ХІСТ Університету «Україна», 

к. тел. 0672903316; e-mail: Haru4ka@ukr.net 

Найдавнішою соціальною проблемою сьогодення є виховання, адже 
воно виступає складовою частиною культурного розвитку людини 
та й всього суспільства. Виховання — це складний процес форму-
вання особистості, створення умов для її всебічного розвитку. В. По-
ліщук стверджує, що першою формою виховання, яке зародилась у 
первісному суспільстві є соціальне виховання. Колективний спосіб 
життя був одним із факторів антропогенезу, без вироблення нави-
ків соціальної поведінки людина розумна не вижила б як біологіч-
ний вид [1]. 

Становлення й розвиток соціального виховання в Україні стає пред-
метом історико-педагогічних досліджень у 20-30-х роках XX сто-
ліття у працях Г. Гринько, О. Дзеверіна, Я. Ряппо, М. Скрипника. 

Існують різні підходи до визначення терміну «соціальне вихован-
ня». Соціальне виховання здійснюється у процесі взаємодії особис-
тості в різних відносно автономних сферах життєдіяльності: освіта, 
організація соціального досвіду людини, індивідуальна допомога 
[2, 29]. Це, передусім, завдання досягнення життєвого успіху, соці-
альної компетентності, конкурентноздатності, соціального самови-
значення у змінному щодо умов соціумі. Соціальне виховання можна 
окреслити як систему цілеспрямованого впливу суспільства на цін-
ності, відносини та життєві погляди окремої людини та соціальних 
макрогруп в інтересах узгодження особистісного та загальносуспіль-
ного розвитку [3, 25]. 

Л. Коробова звертає увагу на те, що соціальне виховання, як на-
укова категорія почала формуватись в кінці ХІХ – на початку ХХ сто-
ліття. Радянські педагоги пов’язували це з кризою в сім’ї, адже її 
роль, як чинника соціалізації недооцінювалась та придушувалась. Вона 
була не в силах виконувати економічну та соціальну функцію. У пуб-
лікаціях цього періоду роз’яснювались принципи соціальної полі-
тики держави, розглядався практичний досвід соціального вихован-
ня підростаючих поколінь, наводились досягнення в цій галузі [4]. 
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Відповідно до словника-довідника з соціальної педагогіки за за-
гальною редакцією Т. Алексеєнко: «Соціальне виховання — це куль-
турно-виховна функція суспільства; виховання людини у спеціально 
створених виховних організаціях у процесі планомірного створення 
умов для її цілеспрямованого духовного розвитку і духовно-ціннісної 
орієнтації» [5, 430]. 

Принципами організації процесу соціального виховання виступа-
ють: індивідуальна допомога у ліквідації конфліктних та критичних 
ситуаціях; групова підтримка людини та її; громадський захист права 
кожної дитини і дорослого на достойне життя у суспільстві незалеж-
но від індивідуальних особливостей фізичного та розумового роз-
витку, соціального статусу; практична діяльність щодо збереження 
фізичного і психічного здоров’я; послідовний розвиток екологічної, 
соціальної, особистісної, професійної компетентності особистості; 
організація дозвіллєвої діяльності [3, 25]. 

Отже, здійснивши теоретичний аналіз виникнення терміну «соці-
альне виховання», можна стверджувати, що під соціальним вихо-
ванням слід розуміти систему соціально-педагогічних заходів, які 
спрямовані на створення умов для становлення та реалізації потен-
ціалу людини, групи, суспільства. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ 
МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Чугуй Л. В., 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

Полтавська державна аграрна академія 
e-mail: ljudmila-chuguyy@rambler.ru 

Студенти з особливими потребами, як учасники навчально-вихов-
ного процесу, повинні бути долученими до формування суспільно-
го виховного ідеалу особистості ХХІ століття. Наша мета — усвідо-
мити його сутність і втілити в реалії життя. Потрібно, щоб молодь, 
яка має інвалідність, розуміла, що головними чинниками безпеки 
життя споконвічно були, є і будуть ідеали добра, милосердя, людя-
ності, природовідповідності. Потрібно пам’ятати, що духовні цінно-
сті, на відміну від матеріальних, не зникають у процесі їх вжитку. 
Вони духовно творять особистість, задовольняючи її потреби та ін-
тереси, сприяють дотриманню особистістю соціальних норм, успіш-
ній соціальній діяльності. 

Досліджуючи становлення успішної професійної діяльності, іде-
альні прояви професійної діяльності людей з особливими потреба-
ми ми ототожнюємо з існуючими в суспільстві соціальними норма-
ми. Соціальна норма — це типовий зразок дії, еталон поведінки, що 
приписується індивіду, який діє в певній ситуації (зокрема, викону-
ючи професійну діяльність). Виходячи із власної системи цінностей 
та дотримуючись соціальних норм, що ззовні регулюють поведінку 
людини, особистість формує свій моральний кодекс. Формування мо-
ральних якостей особистості залежить від таких умов: знання норм, 
звичок поведінки, емоційного ставлення до норм, внутрішньої пози-
ції особистості [1, с. 173]. Відповідність же поведінки особистості 
суспільним нормам забезпечує воля, несформованість якої пере-
шкоджає формуванню цілісної особистості [2, с. 271]. Воля, в свою 
чергу, визначається потребами, але не підкоряється їм, вона зумов-
лена мотивами і складом особистості. 

Підкоряючи поставленій меті діяльність, на основі знань, осо-
бистість силою волі визначає домінування найбільш значущих мо-
тивів поведінки та гальмування незначних, структурує ієрархію мо-
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тивів та формує власну спрямованість. Спрямованість особистості 
характеризує її мотиваційну сферу, виражається в діях і вчинках; це 
система усвідомлених мотивів поведінки: цілей, інтересів, ідеалів, 
переконань особистості. 

Одним із основних завдань викладача ВНЗ, на нашу думку, є до-
помога студентам з особливими потребами у відкритті нового сенсу 
їх суспільного життя — корисної та безпечної професійної діяль-
ності на благо суспільства. Взаємозв’язок потреб та ціннісних орі-
єнтацій з урахуванням описаних нами проміжних ланок їх форму-
вання можна зобразити у вигляді такого взаємозв’язку: потреби → 
знання → мотиви діяльності → воля → спрямованість особистості 
→ світогляд → духовність → ціннісні орієнтації. 

З огляду на вказане вище, наголошуємо на важливості духовних 
потреб, які є підґрунтям для формування системи цінностей і пов’язані 
з розвитком свідомості особистості. Ці потреби упорядковуються 
зусиллям волі, зорієнтовані на досягнення свідомо поставленої мети 
та базуються на самооцінці. А соціологічні дані свідчать, що само-
оцінка в людей з особливими потребами ототожнюється із задово-
ленням соціальних потреб, в основі яких лежить взаємодія з інши-
ми людьми і формування соціуму [3, с. 41]. Це найважливіший вид 
спілкування, оскільки він є запорукою цілісної та злагодженої діяль-
ності в суспільстві різних соціальних утворень. 

Отже, формування системи цінностей студентів з особливими по-
требами повинно здійснюватися з урахуванням їхнього психологіч-
ного стану, особливостей світосприйняття. 
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ЦІННІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

ДО РОБОТИ З ЛЮДЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Шевчук О. С., Шевчук С. П., 
Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського 
к. тел. (0512) 21-22-21; e-mail: ssp@mksat.net 

Виходячи з аналізу економічної ситуації та соціальних процесів 
в Україні, слід відзначити, що підготовка фахівців соціальної сфери 
(соціальних працівників, соціальних педагогів) визначається потре-
бами суспільства у створенні сприятливих умов для задоволення та 
розвитку соціально-культурних потреб найбільш уразливих верств 
населення, реалізації їх творчих потенцій, подолання складних пси-
хічних станів, соціальної реабілітації та адаптації до постійних змін 
у навколишньому соціальному середовищі. 

Сутність процесу навчання у даному разі полягає в опануванні 
цінностей соціальної роботи, які є найважливішою складовою у ді-
яльності не тільки практичного соціального працівника, соціального 
педагога, а й викладача відповідних фахових дисциплін. Головним 
тут є духовне сприйняття тієї гуманістичної життєвої філософії, якою 
просякнута система людських стосунків у найвищому її сенсі. 

Вище викладене обумовило актуальність проблеми дослідження 
яка полягає у визначенні цінностей соціальної роботи, а також у роз-
горнутому викладенні та науковому аналізі умов їх впровадження в 
процес підготовки фахівців соціальної сфери на основі вивчення віт-
чизняного та зарубіжного досвіду. 

У найбільш широкому розумінні соціальною цінністю є власти-
вість різноманітних явищ і предметів бути значущими для задово-
лення (або незадоволення) потреб особистості, соціальної групи або 
суспільства в цілому. Інша інтерпретація визначає цінності як мо-
рально-етичні вимоги до певної групи людей, особистості. У тако-
му сенсі цінностями соціальної роботи слід вважати етичні вимоги 
до представників даної професійної групи, від виконання або неви-
конання цих вимог залежить успішність професійної діяльності. 
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Автором була розроблена та реалізована навчальна програма з 
курсу «Соціальна робота» для студентів вищих навчальних закладів, 
у викладанні якого значна увага приділялась прищепленню студен-
там цінностей соціальної роботи в сучасному демократичному су-
спільстві. З цією метою пропонувались для аналізу та дискусійного 
обговорення різноманітні морально-етичні ситуації, вивчався зару-
біжний досвід цінностей соціальної роботи (пропонувався перегляд 
відеоматеріалів організації соціальної роботи з різними категорія-
ми людей з особливими потребами в Швеції, Норвегії, Німеччині, 
Польщі). 

До теми «Соціальна робота з людьми з особливими потребами» 
для роздумів і обговорення студентам пропонувались проблемні пи-
тання, наприклад: «Чи можливе повноцінне щасливе життя людини, 
яка має тяжке захворювання чи інвалідність?», «Що, на вашу дум-
ку, може допомогти інваліду подолати свою безпорадність?». 

У ході обговорення ситуацій висловлювались різні думки, посту-
пово виникала дискусія. Одні вважали, що повноцінне життя інва-
ліда — нонсенс, адже тут мають місце постійні фізичні та духовні 
страждання. Інші — мали протилежну думку, знаходили аргумен-
тацію в особливостях розуміння щастя, у сенсі життя для людей та 
заради людей. Найголовнішим підсумком дискусій було те, що сту-
денти зрозуміли, що суть соціальної роботи з цією категорією людей 
та їх реабілітації полягає не тільки у допомозі як такій, а й у тому, 
щоб допомогти їм розкрити свої духовні та фізичні резерви для по-
долання безпорадності і досягнення злагоди з собою, іншими лю-
дьми та природою. 

Таким чином, йдеться не про механічне перенесення зарубіжного 
досвіду, а його творче опрацювання, сприйняття ціннісної суті і на 
цих засадах переосмислення власної теорії та практики соціальної 
роботи, котра має глибокі національні традиції. Важливо й надалі 
продовжувати діяльність щодо формування у майбутніх фахівців 
цінностей соціальної роботи, поглиблюючи та збагачуючи взаємний 
досвід. 
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Проблема дитячої тривожності, як одного з видів емоційних роз-
ладів, нині є міждисциплінарною, якою цікавляться фахівці з дитя-
чої психіатрії, вікової, педагогічної, медичної психології, вивчаючи 
тривожність як індивідуальну та особистісну властивість людини. 
Перша думка належить В. С. Мерліну, який аналізує тривожність як 
узагальнену характеристику психічної діяльності, пов’язану з інерт-
ністю нервових процесів, як «психодинамічна властивість темпера-
менту» [1]. Тривожність як особистісну властивість, яка може бути 
наслідком фрустрації, міжособистісної надійності з боку найближ-
чого оточення, розглядається А. Прихожан, яка описала два типи 
тривожності (А. М. Прихожан: 1977): 

– безпредметну тривожність, коли людина неспроможна співвід-
нести що охоплюють нього переживання з конкретними об’єктами; 

– тривожність як схильність до очікуванню неблагополуччя у 
різних напрямах життєдіяльності та спілкування [2]. Дослідження 
А. М. Прихожан показали, що є особливі засоби її переживання, 
усвідомлення, вербалізації і подолання. 

Тривожність — індивідуальна властивість особи, риса характе-
ру, що проявляється схильністю до надмірного хвилювання, стану 
тривоги в ситуаціях, які загрожують, на думку цієї особи, неприєм-
ностями, невдачами, фрустрацією. Важливо, що мова йде про пси-
хологічну загрозу, тобто таку, що має суб’єктивний характер і не 
проявляється як фізична небезпека. Такими ситуаціями можуть бути: 
деякі конфлікти, порівняння людиною себе з тими, хто має певну 
перевагу, змагання з такими людьми. 
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Для кожного вікового періоду є певні галузі, об’єкти дійсності, що 
викликають підвищену тривожність. Висока тривожність стає стій-
кою, якщо батьки та вчитель постійно незадоволені навчальною ро-
ботою дитини і від них дитина постійно отримує тільки зауваження, 
докори, інші різновиди негативного оцінювання. Негативний резуль-
тат можна отримати і в ситуації, коли дитина навчається цілком 
успішно, але батьки очікують від неї чогось більшого та висувають 
до неї завищені вимоги. Наслідком тривожності у дитини може бути 
зниження рівня самооцінки, зниження навчальних досягнень, закріп-
лення неуспіху. Непевність у собі викликає в дитини бажання без-
думно дотримувати вказівок дорослого, пасивність, формальне за-
своєння здобутих знань, острах виявити будь-яку ініціативу. Для 
тривожних дітей характерними є також і соматичні проблеми: біль 
у животі, головний біль, запаморочення, спазми в горлі, утруднений 
поверхневий подих; під час проявів тривожності вони часто відчу-
вають сухість у роті, клубок у горлі, слабкість у ногах, прискорене 
серцебиття. 

В нашому дослідженні для вивчення рівня та характеру тривож-
ності ми використовували методику Філіпса серед учнів сьомого кла-
су. Мета даної методики (опитувальника) полягає у вивченні рівня 
і характеру тривожності, пов’язаної зі школою у дітей молодшого та 
середнього шкільного віку. Аналізуючи отримані дані, які ми об-
рахували в системі SPSS, можна зазначити, що рівень загальної три-
вожності становить 12,9 та фрустрація потреби в досягненні успіху 
(8,0), що вказує на середній рівень загальної тривожності та досить 
високий рівень фрустрації потреби, відповідно, такі показники ще 
не є критичними, але змушують бути насторожі. В той же час в учнів 
немає страху не відповідати очікуванням оточуючих (2,4), страху 
перевірки знань — 3,0 та страху самовираження (2,0). У груповому 
профілі психологічних особливостей тривожності виражені ліво-
сторонні та правосторонні асиметрії. За шкалою «переживання со-
ціального стресу» асиметрія є більш виражена порівняно з іншими. 
Її вид — правостороння (позитивна) асиметрія — 0,38. Найбільшу 
виражену лівосторонню (негативну) асиметрію має характеристика 
«загальна тривожність» — 0,39. За характеристикою «загальна три-
вожність» показник ЕХ є найбільш вираженим — 1,4. 
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За результатами дослідження можна припуститись, що більшість 
дітей мають проблеми з психічним здоров’ям, оскільки сильно ви-
ражений показник загальної тривожності мають 50% учнів. Окрім 
того, що діти тривожні, вони ще невпевнені у собі, безініціативні або 
занадто ініціативні, агресивні, ранимі, чутливі, неспокійні та полох-
ливі, комплексують та страхаються розмов з однолітками, дещо від-
чужені. Особливо це стосується хлопчиків класу, в яких переважає 
нахабність та пихатість. 
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Іваннікова Г. В., 
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Університет «Україна» 

Проблеми психологічного благополуччя молоді все частіше зву-
чать в засобах масової інформації, в державних програмах, а також 
в науковій сфері. Існує багато наукових концепцій психологічного 
благополуччя у рамках філософії, соціології, медицини, психології 
тощо. Останнім часом все частіше підкреслюється важливість поліп-
шення психологічного благополуччя молоді з хронічними соматич-
ними захворюваннями та інвалідністю. Одним з шляхів розв’язання 
такого роду проблем є реалізація ідеї інклюзивної освіти. 

Ця проблема має важливе прикладне значення, пов’язане із сис-
темою оцінки якості життя особистості, що, в свою чергу, потребує 
визначених концептуальних і методологічних засад дослідження фе-
номена психологічного благополуччя. 
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Психологічне благополуччя — поняття, що виражає власне став-
лення людини до себе, життя і процесів, що мають важливе зна-
чення для неї з точки зору її уявлень про бажане «благополучне» 
зовнішнє і внутрішнє середовище, і супроводжується суб’єктивним 
відчуттям задоволеності. В питанні про психологічне благополуччя 
особистості існує, як мінімум, дві позиції: перша — «від особисто-
сті» — це проблема самосвідомості, рефлексії «Я», і друга — «до 
особистості» — проблема зовнішнього (по відношенню до неї) змісту 
як умови посилення індексу благополуччя. Звичайно, обидві позиції 
потребують узагальненого представлення, їх інтеграції на основі ви-
вчення комплексу детермінант різного роду, рівня і узагальненості. 

Методологічний аспект полягає у вивченні самого змісту фено-
мена психологічного благополуччя, його складових, з метою інте-
грації безлічі параметрів в єдину модель. Характер взаємозв’язків 
параметрів психологічного благополуччя часто має нелінійний ха-
рактер, тому простежити стійкі закономірності і виявити причинно-
наслідкові зв’язки не є можливим. Очевидно, що найбільш доціль-
ним методологічним підходом такого дослідження є системно-си-
нергетичний. 

На переживання благополуччя (чи неблагополуччя) впливають різ-
ні сторони буття людини, в ньому взаємопов’язані різні особливос-
ті ставлення людини до себе і навколишнього світу. Благополуччя 
особистості складається з ряду складових: соціальне, духовне, фізич-
не (тілесне), матеріальне, власне психологічне благополуччя (душев-
ний комфорт). 

Отже, психологічне благополуччя — це узгодженість психічних 
процесів і функцій, що забезпечують відчуття цілісності і внутріш-
ньої рівноваги. Це результат узгодженості особистістю безлічі про-
цесів її розвитку і самореалізації, життєвих цілей і можливостей, а 
також основних сторін її буття. 

В цілому ж психологічне благополуччя залежить від сприйняття 
життя людиною і, отже, є опосередкованим особистісними чинника-
ми. Іншими словами, особистісний аспект психологічного благопо-
луччя є одним із головних напрямів дослідження цього феномену. 
Об’єктивні сторони життя сприймаються крізь призму особистості, 
тому люди, що знаходяться в одних і тих же зовнішніх умовах, 
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можуть відчувати себе абсолютно по-різному і мати різний рівень 
психологічного благополуччя. Якщо однією з умов існування лю-
дини є інвалідність, то вона також не має однакового впливу. Така 
людина може навіть відчувати себе щасливішою ніж здорова, якщо 
їй вдається реалізувати свій потенціал при дефіциті фізичних мож-
ливостей. 

Оскільки, як показують наші дослідження, суб’єктивна самооцін-
ка благополуччя є потужнішою змінною, ніж об’єктивні економічні 
та соціальні індикатори в змінних, що пояснюють параметри якості 
життя, то у структурі феномена психологічного благополуччя (в ці-
лому і в його складових) доцільно виділяти два основні компонен-
ти: когнітивний (рефлексія) — уявлення про окремі сторони свого 
буття, і емоційний — домінуючий емоційний тон ставлення до цих 
сторін. 

 
 

ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Купрєєва О. І., 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, 

к. тел. 097 460 96 93; e-mail: consultok@mail.ru 

Розвиток психологічної науки останніх десятиліть призвів до сут-
тєвих змін в уявленнях про особистість, а саме в контексті дослі-
джень проблем шляхів створення сприятливих умов максимального 
розвитку особистості, ефективності її життєвого шляху, побудови 
власного життя, його керованісті чи залежність від обставин. Тому 
сучасна психологія виявляє підвищений інтерес до вивчення життє-
стійкості особистості та її ролі у виборі долаючих стратегій пове-
дінки у складних життєвих ситуаціях. 

Поняття життєстійкості було запроваджено Сьюзен Кобейса і 
Сальватором Мадді і розроблене на перетині екзистенціальної пси-
хології, психології стресу і психології долаючої поведінки. Життє-
стійкість — властивість особистості яка характеризує міру здатно-
сті особистості витримувати складні, стресові ситуації, зберігаючи 
внутрішню збалансованість і не знижуючи успішність діяльності. 
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Життєстійкість — це система переконань людини про себе, світ і про 
стосунки зі світом, що складається з трьох компонентів (залучення 
в життєві ситуації, контроль над тим, що відбувається, прийняття 
ризику), сприяє оцінці подій як менш травматичних та успішному 
подоланню складних, стресових ситуацій. Мадді С. розглядає жит-
тєстійкість як рису особистості, яка лежить в основі життєстійкості 
як індивідуальної, так і організаційної, як чинник, внутрішній ресурс, 
який підвладний самій людині, те, що вона може змінити й переос-
мислити, те, що сприяє підтриманню фізичного, психічного та ви-
сокого соціального здоров’я, установка, яка надає життю цінність 
сенсу у різноманітних обставинах. Життєстійкі переконання, з од-
ного боку, впливають на оцінку ситуації — завдяки готовності ак-
тивно діяти й впевненості у можливості впливу на ситуацію, вона 
сприймається як менш травматична. З іншого боку, життєстійкість 
сприяє активному подолання труднощів. 

В нашому дослідженні взяли участь 160 студентів з інвалідніс-
тю та 180 здорових студентів. Для дослідження життєстійкості та її 
компонентів ми використовували методику «Тест життєстійкості» 
С. Мадді в адаптації Д. Леонтьєва. 

Результати дослідження свідчать про те, що 53% досліджуваним 
студентам з інвалідністю характерний середній рівень життєстійкос-
ті, тобто відповідає нормативним показникам за методикою, у 38% — 
заниженою, а у 9% — підвищеною. Тоді як, показники рівня жит-
тєстійкості у здорових студентів — 45% середній рівень, 20% — 
підвищений рівень, 35% — низький рівень життєстійкості. 

Аналізуючи середні показники за компонентами життєстійкості 
у студентів з інвалідністю переважає компонент «включеність, залу-
ченість в життєві ситуації», та низькі показники компонентів «кон-
троль над життям» та «прийняття ризику». Тоді як у здорових сту-
дентів, переважають середні показники за компонентами «залученість 
в життєві ситуації» та «прийняття ризику». 

Отримані дані дослідження за методикою «Тест життєстійкості» 
С. Мадді в адаптації Д. Леонтьєва можуть свідчити про використан-
ня різних стратегій долаючої поведінки та компонентів особистіс-
ного потенціалу студентів з інвалідністю та здорових студентів при 
подоланні складних, кризових ситуацій. При високих показниках 
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життєстійкості студенти з інвалідністю будуть проявляти, частіше, 
стратегії планового вирішення проблем, а здорові студенти майже 
не схильні використовувати стратегії подолання. Вони буду схильні 
сприймати життєві труднощі, складні ситуації, частіше не як про-
блеми, а як задачі, які необхідно вирішувати. 

Таким чином, складові життєстійкості та особистісного потенці-
алу по різному опосередковують вплив життєвих обставин у студен-
тів з інвалідністю та здорових студентів. 

 
 

ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 
ЯК ЧИННИК МОТИВАЦІЇ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ 

СТУДЕНТАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Курбатова А. О., 
старший викладач кафедри психології, 

Університет «Україна» 

Існування проблеми професійного самовизначення пов’язане із 
протиріччям між системою зовнішніх стимулів, що характеризують 
практику роботи шкіл і системою реально діючих мотивів вибору 
професії старшокласниками — майбутніми студентами. 

Проблема формування мотиваційної сфери старшокласників не в 
тому, щоб вони формально опанували моральними цінностями, що 
склалися в суспільстві, нормами й правилами поведінки, а в усвідом-
ленні цих вимог, норм і правил, утворенні на цій основі індивідуаль-
них переконань, які забезпечуватимуть їхню соціальну активність, 
діяльнісну позицію стосовно свого майбутнього. Тобто, наявність 
сформованої потреби в оволодінні конкретною предметною діяль-
ністю конкретним видом праці робить вибір професії мотивованим 
і утворює механізм свідомого вибору професії. 

Оскільки усвідомлений вибір професії впливає на подальше життя, 
визначає успішність самореалізації, соціалізації, кар’єрного та про-
фесійного росту, виникає необхідність організації ефективної про-
фесійної роботи, спрямованої на допомогу старшокласнику в усві-
домленому виборі професії, яка відповідає суспільним і особистісним 
вимогам, робить цю проблему надзвичайно актуальною. 
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Професійна орієнтація учнів була й залишається важливим завдан-
ням школи. Та на практиці, на жаль, все відбувається дещо інакше. 
Профорієнтаційна робота немає системного характеру, у результаті 
такої профорієнтаційної роботи або відсутності її взагалі професійне 
самовизначення випускників шкіл відбувається іноді стихійно. Крім 
того, незважаючи на те, що питання профорієнтації вивчене досить 
докладно, існує безліч методик із виявлення здібностей до тієї або 
іншої професії, проте найчастіше профорієнтаційна робота здійсню-
ється у відриві від аналізу здібностей, інтересів, можливостей осо-
бистості та реальних потреб на ринку праці й не сприяє розвитку 
навичок самостійного вибору професії. 

Ще більшої актуальності ця проблема набуває при здійсненні ви-
бору професії молоддю з інвалідністю. При цьому, як відомо, вибір 
професії повинен визначатися не лише професійними інтересами, а 
й схильностями, здібностями, відповідністю характерологічних особ-
ливостей особистості вимогам професії. Разом з тим, як свідчить ста-
тистика, значна частина старшокласників (близько 30%), обирають 
професію за порадою батьків, знайомих, друзів та ін., що не додає 
впевненості в адекватному професійному виборі. Очевидно, що у ви-
падку вибору професії молоддю з інвалідністю, факторів, що впли-
вають на похибку, значно більше, що також призводить до транс-
формації мотиваційно-ціннісного ставлення до професійного само-
визначення. Відсутність глибини розуміння змістовних складових 
професії часто призводить до неадекватної оцінки себе як майбут-
нього професіонала. 

В одній площині із проблемою професійного самовизначення зна-
ходиться проблема професійної ідентичності студентської молоді. 
Мова йде про ідентичність як представника майбутньої професійної 
діяльності, яка є внутрішнім джерелом професійного розвитку і осо-
бистісного зростання суб’єкта. 

Професійна ідентичність студента — це єдність уявлень про се-
бе, емоційних переживань і усвідомленої активності, пов’язаних із 
оволодіванням професією, на основі якої з’являється відчуття тотож-
ності із самим собою як майбутнім спеціалістом. 

Однією із умов розвитку професійної ідентичності є професійне 
навчання і саме в студентському віці починають формуватися ос-
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новні ідентифікаційні характеристики, в яких виражається прина-
лежність людини до певної професії. Беззаперечно, професійна іден-
тичність є результатом тривалого особистісного та професійного 
розвитку, залежить від високого рівня оволодіння професією, разом 
з тим, цей процес починає шлях свого формування під час навчан-
ня у ВНЗ і має пряме відношення до усвідомлення цілей навчання, 
його змісту і, безумовно, свого бажаного майбутнього. 

 
 

СИНЕРГІЗМ В МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Сердюк Л. З., 
доктор психологічних наук, професор, 

зав. каф. психології Університету «Україна» 

Сучасний етап розвитку психологічної науки характеризується 
переважаням постнекласичних підходів у дослідженнях, в яких осо-
бистість розглядається як активний самодетермінований суб’єкт, тво-
рець власного життя. Одним із наслідків зазначених тенденцій стало 
зміщення акценту у підготовці фахівців із компетентнісного підхо-
ду на саморозвиток та самореалізацію особистості. 

Врахування в дослідженні системної сутності феномену моти-
вації учіння зумовлює необхідність звернення до методології сис-
темного підходу та застосування принципів синергетики — теорії 
самоорганізації та самодетермінації складних динамічних систем. 

Навчальну діяльність студентів ВНЗ, на відміну від учнів загаль-
ноосвітніх шкіл, цілком обґрунтовано можна назвати навчально-про-
фесійною. Як відомо, примусити вчитися складно, потрібне осми-
слене бажання у студентів освоювати обрану професію, тобто не-
обхідна мотивація учіння як самодетермінований процес. 

Сутність цілісної організації мотивації учіння як системи озна-
чає, що основний зміст структури її компонентів не лише входить 
в склад системи, а й виступає в ній одним із рівнів її організації. 
Онтологічно представленою метасистемою по відношенню до мо-
тивації учіння є особистість суб’єкта даної діяльності, навіть не сама 
учбова діяльність. 
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Оскільки, система особистісних параметрів є метасистемою по 
відношенню до мотивації учіння, тому вивчення закономірностей 
організації мотивації учіння особистості доцільно здійснювати через 
її особистісне та ціннісно-смислове опосередкування. Під впливом 
особистісних детермінант мотиваційна сфера піддається закономір-
ній організації, координації, узгодженості. 

Як система, мотивації учіння включає певні підсистеми, зокре-
ма, підсистему окремих мотивів учіння, потреб, нужд тощо. 

Таким чином, вивчення організації мотивації учіння особистості 
означає вивчення організації складної системи складно взаємодію-
чих параметрів особистості — ціннісно-смислової сфери, особистіс-
них параметрів, окремих мотивів учіння, потреб тощо. 
Мотивацію учіння ми визначаємо не як сукупність мотивів чи 

потреб людини, а як динамічний аспект функціонування організму, 
який забезпечується складною структурно-рівневою мотиваційною 
системою, системоутворюючим фактором якої є саморозвиток осо-
бистості. 

На основі викладеної концепції цілісного розгляду мотивації учін-
ня особистості (трирівневий конструкт: система, метасистема, 
підсистема) встановлено: умови формування та розвитку мотивації 
учіння створюються синергетичними ефектами, які досягаються в 
освітньому середовищі, де «працюють» цінності особистісного роз-
витку, духовного задоволення, креативності; створюється простір 
міжособистісної взаємодії, що забезпечує моральну підтримку, під-
ґрунтя для формування самоповаги, самоінтересу, самоприйняття, 
саморозуміння та самовпевненості; забезпечуються можливості роз-
витку професійно важливих якостей і цінностей. 

Система уявлень особистості про себе імпліцитно прагне до під-
тримки цілісності і гармонійності свого змісту. Тому високі показ-
ники самоставлення особистості є умовою її цілісності та повноти, 
які адекватно поєднуються з більш високим ступенем усвідомлено-
сті себе та прагненням будувати плани на майбутнє, наявністю цілей 
у майбутньому, здатністю визначати шлях саморозвитку. При низь-
ких показниках усвідомленості і диференційованості уявлень про себе 
виникає тенденція до заниженої самооцінки, самозвинувачення, не-
послідовності планування і непевності стосовно свого майбутнього. 
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ОСОБИСТІСНА АВТЕНТИЧНІСТЬ 
ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС 

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

Соколюк А. О., 
старший викладач кафедри психології 

Університету «Україна» 

Особистість людини, будучи соціальною за своєю природою, має 
свою об’єктивну сутність, що випереджає спосіб буття, екзистенції 
її конкретної життєдіяльності. 

Особистість людини складно категоризувати, вона не є виражен-
ням певної загальної сутності; вона унікальна, її важко типізувати і 
розглядати в рамках причинно-наслідкових зв’язків, їй властива не 
детермінована, а переважно спонтанна самодетермінована актив-
ність. Як результат взаємодії із соціальним і культурним середо-
вищем, формуються певні особистісно-характерологічні стереоти-
пи для ефективного впорядкування досвіду міжлюдських зв’язків, 
колективного співіснування та власних вчинків. 

Професійне становлення особистості — складноорганізований про-
цес особистісних змін та розвитку суб’єктності майбутнього фахівця. 
Особистість змінюється і розвивається через спілкування та взаємо-
дію. Для цього вона повинна бути активною, перебувати в постій-
ному процесі самопізнання, проблемно ставитися до себе та до ото-
чення, що є наявністю «конфліктного змісту Я», який відображає 
зіткнення різних життєвих ставлень суб’єкта, мотивів і діяльностей 
(В. В. Столін); при цьому, поведінка людини регулюється складною 
взаємодією внутрішніх факторів (віра, очікування, самосприймання) 
та факторів оточення, а центральною і важливою детермінантою 
людської поведінки стає самоефективність (А. Бандура). 

Базисним фактором, що забезпечує самодетермінацію професійно-
го становлення фахівця є розвиток його особистісної автентичності, 
в тому числі і як професіонала. 

Поняття «автентичність» не є новим для психології і було в обігу 
на ряду із поняттями «ідентифікація», «ідентичність» «Я-концепція», 
«Образ «Я» та ін. Проблема автентичного буття є досить актуаль-
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ною для пострадянської гуманістично орієнтованої психології, де роз-
вивається суб’єктний підхід та звернення до ціннісно-смислових 
основ буття. Автентичний спосіб буття є реалізацією «свободи волі» 
і «сутнісних сил людини». Для процесу професійного становлення, 
співвимірного із особистісним становленням, характерні відповідні 
нормативні взаємопов’язані кризи (розвитку, становлення, буття то-
що). В результаті, криза автентичності, пов’язана з радикальною змі-
ною життєвої перспективи і вибором життєвого шляху, є момент 
зміни особистості, появи і розвитку нових можливостей. Оскільки 
автентичність формуються в соціальних інтеракціях, конструюючись 
з культурних наративів, які «поміщають» людей в різні соціальні 
категорії, «відносять» до професійної спільноти, тому в процес про-
фесійного становлення на різних його етапах потребує комплексного 
психологічного супроводу, спрямованого, перш за все, на рефлексію 
власної автентичності особистості як прагнення до самовдоскона-
лення і саморозвитку. 

В свою чергу, прагнення особистості до саморозвитку як майбут-
нього фахівця і професіонала, будучи автономним психічним меха-
нізмом, енергетично забезпечуваним взаємопосиленням напруг різ-
них дефіцитарних потреб, підкріплюється і підсилюється потребами 
«бути кращим», а також осмислюється людиною, у результаті чого 
додатково підсилюється (на користь гуманістичних теорій). Отже, 
прагнення до професійного саморозвитку — наслідок сумарної ге-
нералізованої мотивації, у структурі якої чітко проглядаються три 
класичних рівні людської психіки — індивідний, особистісний та 
індивідуальний. Якщо на соціально-індивідному рівні вирішується 
життєве завдання соціальної приналежності, то на особистісному рів-
ні на передній план виступає професійний вибір і майбутня профе-
сійна самореалізація. Особистість представляється не тільки як дещо, 
що перебуває в процесі розвитку, але і як суб’єкт, що усвідомлено 
прагне до саморозвитку та самореалізації. Розуміння сутності осо-
бистісного становлення як «здійснення того, що існує в перспекти-
ві», сприяє більш поглибленого аналізу особистісного буття, ніж 
його розгляд лише крізь призму завершених форм і фіксованих та 
наявних людських рис і якостей. 

 



 - 204 -

СЕКЦІЯ ІІІ 

МЕДИЧНА, ФІЗИЧНА, 
СПОРТИВНА І ПРОФЕСІЙНА 
РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СЛУХАЧІВ 
ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ ПРАЦІ 

Авраменко М. Л., Маліновська Н. М., 
Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, 

урочище «Туровча лісова» – 2, 
с. Лютіж, Вишгородський район, Київська область, 07352, 

тел./факс (04596)40-0-11, (044)425-84-91; e-mail:vcpri@ukr.net 

В складних соціально-економічних умовах різко загострюється си-
туація на ринку праці. З одного боку збільшуються вимоги до рівня 
конкурентоспроможності випускників центрів професійної реабілі-
тації інвалідів, з іншого суттєво змінюються форми можливої тру-
дової діяльності. В цих складних умовах відбувається значне поси-
лення позиції по відношенню до працевлаштування самого інваліда. 

З перших років діяльності у Всеукраїнському центрі професійної 
реабілітації інвалідів, враховуючи інтереси слухачів, які набували 
робітничі професії спрямовані на самозайнятість і потребували до-
даткових знань для здійснення бажання організації власної справи та 
підприємницької діяльності, був запроваджений, починаючи з 2003 
року, факультативний курс «Основи підприємницької діяльності». 

Досвід викладання зазначеного курсу засвідчив про необхідність 
впровадження нових технологій профорієнтації слухачів на підпри-
ємницьку діяльність та застосування в процесі викладання специ-
фіки індивідуальної підготовки відповідно до профілю набутої ро-
бітничої професії. 
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В першу чергу з метою досягнення ефективних результатів вті-
лення знань і умінь, отриманих під час вивчення курсу «Основи під-
приємницької діяльності» виникла необхідність проведення профе-
сійного відбору слухачів-претендентів. На наш погляд, такий відбір 
на зарахування до вивчення курсу основ підприємницької діяльності 
потребує опанування технологією використання певних методик. 

Технологія повинна бути розроблена з урахуванням вимог на-
вчальної програми певної робітничої професії до основ економічних 
знань; здібностей випробовуваних; їх фізичних і інтелектуальних мож-
ливостей; визначення схильності до підприємницької діяльності від-
повідно до вимог профкарт для подальшого висновку про рекомен-
дацію навчання по даній професії. 

По друге, викладання факультативного курсу «Основи підприєм-
ницької діяльності» в умовах центрів професійної реабілітації інва-
лідів потребує від викладача крім володіння необхідним методичним 
матеріалом, необхідності врахування специфіки індивідуальної під-
готовки слухача відповідно до профілю набутої робітничої професії. 

З метою підвищення ефективності орієнтування випускника Центру 
на організацію власної справи та підприємницьку діяльність, колек-
тивом авторів Центру узагальнюється робота з підготовки методич-
ного забезпечення викладання факультативного курсу, яка носить 
назву «Основи малого підприємництва: з досвіду роботи Всеукраїн-
ського центру професійної реабілітації інвалідів». Даний матеріал 
окреслює вимоги до особистості підприємця, в доступній формі на-
дає необхідний рівень знань для відкриття організації власної справи 
та підприємницької діяльності, на конкретних прикладах розкриває 
специфіку підготовки бізнес-планів. 
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ ТА ПСИХОФІЗИЧНИЙ СТАН 
СТУДЕНТІВ З ВАДАМИ ЗОРУ 

Адирхаєв С. Г., Адирхаєва Л. В., 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 

м. Київ 

Аналіз даних спеціальної літератури вказує на те, що джерелом 
пристосування людини з обмеженими можливостями здоров’я до 
оточуючого середовища є збережені функції. Функції порушеного 
аналізатора компенсуються інтенсивним використанням збережених. 

Для людини з вадами зору головними стають слуховий аналіза-
тор, дотик й нюх. 

Аналіз даних спеціальної літератури показує, що органічні роз-
лади зорового аналізатора порушують соціальні відносини, зміню-
ють статус людини з вадами зору, провокують виникнення в нього 
специфічних установ, які впливають і на психічний розвиток. 

Молоді з вадами зору притаманний астенічний стан, що харак-
теризується значним зниженням бажання спілкуватися, нервовим 
напруженням, підвищеною втомленістю. Треба мати на увазі, що мо-
лодь з депривацією зору перебуває у стресовому стані значно часті-
ше, ніж їх здорові однолітки. Постійно високе емоційне напруження, 
відчуття дискомфорту можуть в окремих випадках викликати емо-
ційні розлади, порушення балансу процесів збудження і гальмуван-
ня в корі головного мозку. 

Фахівцями відмічено, що серед молоді з вадами зору можна зу-
стріти осіб, які володіють вольовими якостями і, поряд з цим, спо-
стерігаються такі дефекти волі, як імпульсивність поведінки, упер-
тість, навіювання, негативізм. 

Дослідники доводять, що порушення зору заважає просторовій 
орієнтації, затримує формування рухових навичок, приводить до зни-
ження рухової та пізнавальної активності. Спостерігаються значні 
відставання у фізичному розвитку в зв’язку з труднощами, що вини-
кають при зоровому наслідуванні, оволодінні просторовими і рухо-
вими діями, порушуються правильна поза при ходьбі, бігу, в при-
родних рухах, в рухливих іграх, порушуються координація і точність 
руху. 
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Реалізація резервних можливостей організму людини з вадами 
зору може бути ефективною тільки при раціональному руховому 
режимі. 

Мета нашого дослідження — обґрунтувати вплив експеримен-
тальної технології фізичного виховання та спорту на психофізичний 
стан студентів з вадами зору на заняттях фізичного виховання впро-
довж навчання у ВНЗ. 

В багаторічному педагогічному експерименті взяли участь сту-
денти з вадами зору Університету «Україна» (разом з філіями) — 
46 юнаків та 39 дівчат. 

Реєстрували показники сили нервової системи: по збудженню, по 
гальмуванню, рухливість, врівноваженість; показники психофізич-
ного стану: особистісну тривожність, ситуативну тривожність, само-
почуття, активність, настрій, потребу в досягненні, самооцінку за 
методикою С. Будассі. 

Отримані результати багаторічного педагогічного експерименту 
показали, що всіляка нозологія характеризується комплексом пси-
хічних порушень. Зміни, які виникають, торкаються найрізноманіт-
ніших рівнів психіки студентів з вадами зору, починаючи від пі-
знавальних процесів і закінчуючи особистісними. 

Впродовж проведення педагогічного експерименту показники пси-
хофізичного стану студентів з вадами зору вирізнялися позитивни-
ми зрушеннями під впливом цілеспрямованої фізкультурно-спортивної 
діяльності. 

Результати порівняльного аналізу тестування на початку і по за-
вершенню експерименту свідчать про суттєвий вплив розробленої 
технології фізичного виховання та спорту на психофізичний стан сту-
дентів з вадами зору, на зростання їх рухової активності впродовж 
всього періоду навчання у ВНЗ. 

Доведено, що цілеспрямований психофізичний розвиток студен-
тів з вадами зору, під впливом ефективних засобів, методів та форм 
фізичного виховання, що відповідають особливостям нозології і опе-
ративному стану, забезпечує їх повноцінну інклюзію в навчально-
виховний процес фізичного виховання та спорту у ВНЗ. 

 
 



Секція ІІІ Медична, фізична, 
реабілітація людей 

 - 208 -

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
ЕНЕРГОПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДИНИ 
СТРУКТУРОВАНОЮ ВОДОЮ 

Білошицький С. В., 
асистент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання, 

к. тел. 096-870-83-52, 
науковий керівник: Клименко В. В., 

доктор психологічних наук, професор 
Звичайна вода і структурована вода, що мають однаковий еле-

ментний склад, по впливу на біологічні об’єкти, можуть надавати 
абсолютно різний вплив. Все залежить від форми сполуки молекул 
в регулярну асоціативну структуру, при якій з’являються властивості, 
які можуть позитивно впливати на біологічні об’єкти. Термін струк-
турована вода, тобто вода з регулярною структурою був введений 
відносно давно і пов’язаний з кластерною моделлю будови води. 
Особливості фізичних властивостей води і численні короткоживучі 
водневі зв’язки між сусідніми атомами водню і кисню в молекулі води 
створюють сприятливі можливості для утворення особливих струк-
тур-асоціатів (кластерів), що сприймають, зберігають і передають саму 
різну інформацію. У структурі кластерів закодована інформація про 
взаємодії, що мали місце з даними молекулами води. Вода структу-
рується, тобто набуває особливої регулярної структури при впливі 
багатьох структурируючих факторів, наприклад, при заморожуванні-
відтаванні, впливі постійного магнітного або електромагнітного поля, 
при поляризації молекул води та ін. До числа факторів, що призво-
дять до зміни структури і властивостей води, відносяться різні ви-
промінювання і поля (електричні, магнітні, гравітаційні і, можливо, 
ряд інших, ще не відомих, зокрема, пов’язаних з біоенергетичним 
впливом людини), механічні дії (перемішування різної інтенсивності, 
струшування, течія в різних режимах тощо), а також їх всілякі поєд-
нання. Така структурована вода стає активною і несе нові властивості. 

Мета роботи — визначити та вивчити особливості формування 
оптимального енергопотенціалу людини структурованою водою. 

Для ефективного та швидкого формування оптимального енерго-
потенціалу людини необхідно систематично використовувати акти-
вовану структуровану воду у кількості 800–1000 мл на добу. Струк-
турувати воду необхідно електроактиватором в якому встановлені 
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електроди — два анода зі спеціальним хімічно стійким покриттям і 
два катода. Рекомендується вживати структуровану воду протягом 
14 днів. Принцип роботи електроактиватора води заснований на мем-
бранному електролізі. В якості мембрани використовується конс-
трукція у вигляді пористого керамічного стакана. Електроліз води — 
це хімічна реакція розкладання води на позитивні і негативні іони 
при пропущенні через неї струму від джерела постійної напруги. 
Природа аномальної реакційної здатності води пов’язана з унікаль-
ною сукупністю утворюваних при електролізі високоактивних ме-
тастабільних частинок і з особливими умовами, що виникають в 
електрохімічному реакторі. При цьому змінюється система міжмо-
лекулярних взаємодій та фізична структура води. У процесі елек-
тролізу близько до анода вода набуває кислотні властивості, а до ка-
тода — лужні. Активовану воду стали називати більш офіційно: кис-
лотну «мертву» — анолітом, (від слова «анод») препарат А, який 
володіє бактерицидними властивостями; лужну «живу» — католі-
том (від слова «катод») препаратом К, який володіє стимулюючи-
ми властивостями. 

Фізіологічна та реабілітаційна дія процедур визначається фізич-
ними та структурними властивостями води. Рефлекторно, через нер-
вову систему ці подразнення викликають відповідну реакцію збоку 
всіх органів та систем організму. Процедури з використанням струк-
турованої води в комплексі фізичної реабілітації дозволяють індиві-
дуально підібрати таку процедуру, яка відповідала б її функціональ-
ним можливостям та реактивності організму. Тобто, фізіологічна та 
енергоінформаційна дія води заснована на тому, що між людиною і 
навколишнім середовищем створюється система обміну речовин та 
енергії. Зважаючи на це, головна задача відновлення за допомогою 
структурованої води є досягнення благоприємної реакції організму, 
що забезпечується правильним дозуванням процедур. Таким чином, 
стає зрозумілим, що особливо корисною вважається вода, яка за ос-
новними фізико-хімічними характеристиками відповідає воді, що 
міститься у клітинах організму людини. Тобто, можна без перебіль-
шення сказати, що структурована вода має фізіко-хімічні та енергоі-
нформаційні властивості, які можуть позитивно впливати на енер-
гопотенціал людини. 
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ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ 
СФЕРИ СПОРТСМЕНІВ ІЗ ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ 

Бабич Н. Л., Остапов А. В., 
Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка, 
Україна, 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24 

natababych@mail.ru 

Ураховуючи рівень інтелектуального та соціального недорозвитку 
плавців із вадами розумового розвитку, у процесі навчально-трену-
вальних занять особлива увага приділяється грі як засобу корекції 
їхніх емоційних станів. Застосування ігор у воді та на суші дало мож-
ливість одночасно впливати на моторну й психічну сферу спортсменів. 
Крім того, за даними літературних джерел (В. І. Грицюк, Л. Л. Хар-
ченко та ін.), швидка зміна ігрових ситуацій висуває підвищені ви-
моги до рухливості нервових процесів, швидкості реакції й нестан-
дартності дій. У процесі корекції емоційно-вольової сфери плавців 
із вадами розумового розвитку ми рекомендуємо використовувати 
наступні групи рухливих і спортивних ігор: естафетні ігри, «Рибка 
у сітці», «Дельфіни», «Слалом» (вдосконалення техніки плавання); 
естафетні ігри помірної інтенсивності, ігри з м’ячем у воді та на суші 
(розвиток витривалості, координаційних здібностей); «Вибивання 
м’ячем», «Сіамські близнюки», «Виклик номерів» (підвищення рівня 
концентрації уваги); ігри малої інтенсивності розслаблюючого спря-
мування (зниження рівня емоційного збудження); естафетні ігри 
великої інтенсивності тонізуючого спрямування (підвищення рівня 
емоційного збудження); «Риба на прогулянці», ігри на суші (вихо-
вання ініціативності та самостійності). 

Сюжетно-рольові ігри використовували з метою розвитку вищих 
психічних функцій, що безпосередньо впливають на прояв волі та 
емоційної стійкості, сприяють корекції пізнавальної діяльності, роз-
витку комунікативних здібностей і внутрішнього мовлення, вихо-
вання почуття взаємодопомоги, поваги до суперників і партнерів, 
корекції негативних емоційних станів. Сюжетом гри переважно ви-
ступала сфера спортивної діяльності. Зміст гри передбачав комп-
лексний характер впливу — удосконалення спортивної майстерно-



спортивна і професійна Секція ІІІ 
з інвалідністю 

 - 211 -

сті та розвиток вищих психічних функцій і формування такого мож-
ливого рівня емоційно-вольової сфери, що забезпечить підвищення 
результативності спортивної діяльності. Нами запропоновано сю-
жетно-рольові ігри, зміст яких передбачав водночас наслідування 
поведінки інших суб’єктів спортивної діяльності та прояв самостій-
ності. Прикладом таких сюжетно-рольових ігор можуть виступати 
ігри «Я — тренер», «Я — вчитель», «Я — суддя», «Я — лікар». 

Дослідження показали, що спортсмени з вадами розумового роз-
витку з цікавістю, завзятістю, наполегливістю та старанністю вико-
нують функції тренера або судді, відчуваючи при цьому гордість, 
відповідальність і підвищення власного авторитету в колективі. Такі 
рольові ігри ми пропонуємо проводити 1–2 рази на тиждень, при 
цьому на роль «лідера» ми обираємо спортсмена, який буде першим 
у тижневому рейтинговому списку. Однак, і «слабші» спортсмени 
не повинні бути поза увагою. Для них ми пропонуємо виконувати 
ролі «асистентів» тренера чи судді з метою виховання наполегли-
вості та старанності, щоб у подальшому зайняти роль «лідера». До-
речно відмітити, що спортсменів із домінуванням процесів гальму-
вання у корі головного мозку («загальмовані») набагато важче залу-
чити до активної участі в сюжетно-рольових іграх. Під час перших 
спроб такі спортсмени не проявляють ініціативності та зацікавле-
ності. Тому вони потребують додаткової підготовки до участі в 
ігровій діяльності та додаткового стимулювання й мотивування під 
час самостійної гри. 

Отже, у процесі навчально-тренувальних занять із плавцями, які 
мають вади розумового розвитку, доцільно використовувати ігри та 
ігрові вправи з метою виховання у них вольових якостей та форму-
вання можливого рівня емоційної стійкості. Вибір типу ігор, дозу-
вання функціонального й емоційного навантаження повинні узго-
джуватися з педагогічними завданнями, спрямованістю навчально-
тренувальних занять і періодами підготовки таких плавців. 
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ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Блажик А. С., 
VII курс, група МО-51/13, спеціальність «Менеджмент організації», 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 

к. тел. (063)-3494905, 
науковий керівник: Нестеренко С. С. 

Наша країна прийняла європейський курс розвитку, тому одне з 
її головних завдань — це нові підходи до вирішення проблем людей 
з інвалідністю. В цьому випадку треба створити максимально ком-
фортне середовище інвалідам для праці. Враховуючи такі складові 
як: можливість отримувати професійну освіту, ефективну професій-
ну реабілітацію, а також працювати у місці, котре буде облаштова-
не для людини з інвалідністю. 

Головними завданнями професійної реабілітації людей з інвалід-
ністю є: 

1. Можливість працювати в рівних умовах зі здоровими людьми, 
не виключаючи жодної галузі праці. 

2. Максимальне стимулювання до праці інвалідів. 
3. Підвищення рівня освіти серед інвалідів. 
4. Створення додаткових чи зовсім нових робочих місць на під-

приємствах для людей з інвалідністю. 
5. Забезпечити раціональне працевлаштування усіх охочих людей 

з інвалідністю. 
6. Підвищення рівня конкурентоспроможності інвалідів на рин-

ку праці. 
Треба відмітити, що в Україні вже створені деякі законодавчі акти, 

котрі сприяють розвитку та покращення ситуації з питання профе-
сійні реабілітації людей з інвалідністю. Наприклад, прийнято зако-
ни «Про реабілітацію інвалідів в Україні», « Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні», з 2001 по 2005 роки діяла Націо-
нальна програма професійної реабілітації та зайнятості осіб з обме-
женими фізичними можливостями. 

На жаль, не зважаючи на це і зараз відсутні основні та важливі 
фактори, котрі забезпечують і гарантують комфортні умови для праці 
людей з інвалідністю та їх професійної реабілітації. До них можна 
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віднести: відсутність комплексної ефективної системи професійної 
реабілітації інвалідів, відсутність стандартів нормального рівня жит-
тя людей з інвалідністю. Ця проблема виникає через те, що немає 
ефективних регулюючих норм для надання належних прав на отри-
мання права на трудову діяльність. 

Удосконалення системи професійної реабілітації інвалідів в Украї-
ні має включати: надання професійної освіти, активізацію роботи з 
інвалідами, котра направлена на стимулювання та підвищення моти-
вації інвалідів до працевлаштування, підвищення відповідальності 
медико-соціальних експертних комісій, робота котрих направлена на 
розробку індивідуальних програм реабілітації інвалідів. 

Дуже важливим є фактор який направлений на ефективний і ра-
ціональний розподіл коштів Фонду соціального захисту інвалідів для 
створення робочих місць. Необхідно зацікавити роботодавців у ство-
рені робочих місць для людей з інвалідністю. Держава повинна 
підтримувати не тільки інвалідів, але й підприємства, які надають 
робочі місця. 

На жаль, країна ще далека до того, щоб створювати для інвалідів 
максимально комфортні умови для життєдіяльності. Щоб виправи-
ти таке становище, необхідно серйозно зайнятися цим питанням і 
робити все можливе для ефективного впровадження нових законів 
стосовно професійної реабілітації людей з інвалідністю. 
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МЕДИЧНА ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Віталієва А. І., 
ІІІ курс, група МО-31, спеціальність «Менеджмент організації», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
науковий керівник: Пішеніна Т. І. 

Медична реабілітація — галузь медичної науки, яка вивчає ме-
ханізм дії фізичних лікувальних чинників, обґрунтовує та створює 
технології відновлювального лікування, оцінює ефективність медич-
ної реабілітації дорослих та дітей з різноманітною патологією. 

Отримання нових наукових даних, удосконалення методів профі-
лактики та відновлювального лікування захворювань і травм спри-
ятиме збереженню здоров’я, покращанню якості життя, скорочен-
ню термінів тимчасової непрацездатності, зменшенню ускладнень 
та інвалідизації населення. 

На сьогодні у сферах медицини послуговуються кількома дефі-
ніціями поняття «реабілітація». За визначенням Комітету експертів 
з реабілітації ВООЗ (1963), реабілітація — це процес, метою якого 
є запобігання інвалідності під час лікування захворювання і допо-
мога хворому у досягненні максимальної фізичної, психічної, про-
фесійної, соціальної та економічної повноцінності, на яку він буде 
здатний в межах існуючого захворювання. 

В процесі медичної реабілітації виділяють декілька складових, 
однією з яких є фізична реабілітація. Переважна більшість спеціа-
лістів які надають медичні послуги на етапі реабілітації — пред-
ставники не лікарських спеціальностей: фізичні реабілітологи, ерго-
терапевти, логопеди, психологи. 

Напрями досліджень: 
• експериментальне та клінічне вивчення механізмів дії та взає-

модії фізичних чинників природного та преформованого характеру, 
інших не медикаментозних засобів; 

• розроблення не медикаментозних і комплексних (поєднання не 
медикаментозних засобів і ліків) методів відновлювального лікуван-
ня та профілактики різноманітних захворювань на всіх етапах ме-
дичної реабілітації (стаціонар, санаторій, поліклініка); 
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• вивчення природних курортних ресурсів і використання їх у 
медичній практиці; 

• питання організаційно-методичного забезпечення в галузі фізіо-
терапії, курортології та медичної реабілітації. 

Фізична реабілітація — це застосування фізичних вправ і при-
родних чинників з профілактичною та лікувальною метою у ком-
плексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та праце-
здатності хворих і інвалідів. Вона є невід’ємною частиною лікуваль-
ного процесу та застосовується на усіх етапах лікування. 

У науковій літературі частотним є таке трактування явища фі-
зичної реабілітації: «це застосування з лікувальною і профілактич-
ною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному 
процесів відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності 
хворих». Таке визначення збігається з тлумаченням терміна «реа-
білітація», представленим у резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
№ 48/96 від 20 грудня 1993 року: «Стандартні правила щодо зрів-
няння можливостей інвалідів». Також у резолюції зазначається, що 
реабілітація може передбачати заходи збереження і відновлення функ-
цій, або ж компенсацію втраченої чи відсутньої функції. В україн-
ському законодавстві (Закон України «Про реабілітацію інвалідів в 
Україні», 2006) фізичною реабілітацією названо систему заходів, спря-
мованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на 
різних етапах лікування і реабілітації, що забезпечують функціональ-
не відновлення особи, виявляють і розвивають резервні і компенса-
торні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, ком-
пенсаторних навичок, користування технічними та іншими засобами 
реабілітації, виробами медичного призначення. 

Головним завданням фізичної реабілітації є: 
• Функціональне відновлення (повне або компенсація при недо-

статньому чи відсутності відновлення). 
• Пристосування до повсякденного життя і праці. 
• Залучення до трудового процесу. 
• Диспансерний нагляд за реабілітованим. 
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Принципи фізичної реабілітації: 
1. Ранній початок реабілітаційних заходів. Це допомагає швид-

ше відновити функції організму, попередити ускладнення і у випа-
дку розвитку інвалідності — боротися з нею на перших етапах лі-
кування. 

2. Безперервність реабілітаційних заходів. Цей принцип є осно-
вою ефективності реабілітації, тому що тільки безперервність та по-
етапна черговість реабілітаційних заходів — запорука скорочення 
часу на лікування, зниження інвалідності і витрат на відновне ліку-
вання. 

3. Комплексність реабілітаційних заходів. Під керівництвом ліка-
ря, реабілітація проводиться й іншими фахівцями: соціологом, пси-
хологом, педагогом, юристом та ін. 

4. Індивідуальність реабілітаційних заходів. Реабілітаційні про-
грами складають індивідуально для кожного хворого чи інваліда з 
урахуванням загального стану, особливостей перебігу хвороби, ви-
хідного рівня фізичного стану, особистості хворого, віку, статі, про-
фесії тощо. 

5. Необхідність реабілітації у колективі. Фізична реабілітація розг-
лядає людину у взаємозв’язку з навколишнім середовищем (і жи-
вим, і неживим), тому бажано, щоб пацієнт проходив реабілітацію 
або ж у звичному тренувальному середовищі, або ж у середовищі 
пацієнтів, які мають такі ж руховідисфункції. 

6. Повернення хворого чи інваліда до активної праці. 
Засоби фізичної реабілітації Засобами фізичної реабілітації вва-

жають масаж, лікувальну фізичну культуру, фізіотерапію, механо-
терапію тощо. 
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ДОСВІД КРАЇН ЄС У ПИТАННЯХ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

Громніцька М. О., 
ІII курс, група ОА-31, спеціальність «Облік і аудит», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
науковий керівник: Нестеренко С. С. 

Проблема інвалідності притаманна кожній країні. Світова спіль-
нота створила певну нормативно-правову базу для формування наці-
онального законодавства усіх країн за напрямом реабілітації та со-
ціальної інтеграції людей з особливими потребами. У системі цін-
ностей, які вироблені останніми роками Європейською спільнотою 
стосовно інвалідів, центральною ознакою є «уникнення соціально-
го виключення» та «необмежена участь в усіх життєвих сферах». 
Це досягається передусім за допомогою реабілітаційних заходів. Про-
цес реабілітації спрямовано на те, щоб інвалід як найраніше став 
самостійним. 

Основними принципами реабілітаційної політики у розвинутих 
країнах ЄС є: 

• ранній початок реабілітаційних заходів; 
• індивідуальна спрямованість допомоги; 
• незалежність сприяння реабілітації інвалідів від причин інва-

лідності; 
• участь інвалідів у житті суспільства. 
Країни ЄС проводять політику подальшого реформування реабі-

літаційної підтримки інвалідів і забезпечення послуг за місцем про-
живання таких громадян у рамках звичайних соціальних служб і 
служб охорони здоров’я. 

Медико-соціальна реабілітація інвалідів здійснюється як у спе-
ціалізованих реабілітаційних клініках, стаціонарних реабілітаційних 
центрах, так і в амбулаторних умовах, у денних установах та вдома. 
Передбачено організацію як спеціалізованих (медичних, оздоровчих, 
професійних), так і комплексних центрів реабілітації (Німеччина, 
Велика Британія, Данія). При цьому спостерігається тенденція у 
переорієнтації проведення медико-соціальної реабілітації інвалідів із 
стаціонарних форм на амбулаторні, денні установи та реабілітацію 
вдома, незважаючи на високу витратність реабілітаційних послуг та 
великі вимоги до персоналу (Німеччина, Велика Британія, Данія, 
Ірландія, Франція). 
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Так, у Данії поширено денні лікувально-профілактичні заклади для 
дітей-інвалідів. Досвід цієї країни показує, що перебування саме у 
таких установах ефективніше, ніж лікування в амбулаторних умовах. 

У таких країнах, як Німеччина, Велика Британія, Бельгія, медич-
ні реабілітаційні установи є недержавними та працюють в умовах 
жорсткої конкуренції. 

У Франції медична реабілітація проводиться як у спеціалізованих 
державних, муніципальних або приватних лікарнях, так і вдома. 

В Ірландії послуги медичної реабілітації та догляду за людьми з 
особливими потребами надають як державні, так і недержавні за-
клади на основі державного замовлення. 

Фінансове забезпечення медичної реабілітації інвалідів у країнах 
ЄС переважно здійснюється коштом медичного та соціального стра-
хування. У Данії всі видатки на реабілітацію людей з обмеженими 
можливостями бере на себе держава. 

У країнах ЄС велика увага також приділяється інформаційному 
забезпеченню системи реабілітації інвалідів. Законодавством країн 
ЄС приділяється велика увага професійній реабілітації інвалідів. 

Процес здійснення професійної реабілітації людей з особливими 
потребами у країнах ЄС орієнтовно складається з п’яти послідов-
них етапів. 

На першому етапі здійснюється оцінювання навичок, здібностей 
та інтересів інваліда, за результатами чого формується його особо-
ва справа. 

На другому етапі проводиться зіставлення особової справи інва-
ліда та параметрів роботи. 

На третьому етапі надається необхідний пакет послуг (професій-
не навчання, фізичне відновлення, допоміжні технології тощо), спря-
мованих на підвищення рівня працездатності інваліда. 

Четвертий етап починається, коли інвалід досягає певного рівня 
працездатності після отримання необхідного пакета послуг. 

На п’ятому етапі для деяких груп людей з особливими потреба-
ми після їх працевлаштування надаються послуги з консультуван-
ня на робочому місці, стажування, підтримка на робочому місці. 
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ЗАСТОСУВАННЯМ РЕКРЕАЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ 
ЗАХОДІВ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДЦП 

Зеленковська С. М., 
Мелітопольський інституту екології та соціальних технологій 

Університету «Україна», 
Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 380, 

к. тел. (0619) 44-44-27; e-mail: www.miest.org.ua 
Успішність реабілітації при ДЦП залежить не тільки від тяжкості 

ураження центральної нервової системи дитини, а й від своєчасно-
го та правильно організованого реабілітаційного процесу [3]. Новою 
організаційною формою реабілітації даної категорії дітей може бу-
ти рекреаційна реабілітація, основою якої є ігровий метод [1]. 

Основним напрямком фізичної рекреації, що застосовується в ре-
абілітації дітей, хворих на ДЦП є пасивні та активні ігри, застосу-
вання яких сприяє розвитку та зміцненню кістково-зв’язкового апа-
рату дитини, м’язової системи, формуванню правильної постави, 
активізації діяльності кардіореспіраторної ситеми, сприяє поліпшен-
ню кровообігу і обміну речовин в організміє. 

Рухливі ігри особливо важливі для дітей, хворих на ДЦП тим, що 
спеціально спрямованими вправами сприяють відновленню іннер-
ваційних механізмів і попередженню утворення вторинних контрак-
тур і деформацій [2]. 

Запропонована нами система рекреаційної реабілітаційної робо-
ти направлена на підвищення зорово-рухової реакції, дрібної мото-
рики, сили м’язів кінцівок, навичок рухового розвитку дітей з на-
слідками ДЦП. 

Запропоновані нами ігри поділялися на три блоки: ігри для роз-
витку загальної та тонкої моторики; ігри для сенсорного розвитку 
(почуття рівноваги, зорової чутливості, слухового аналізатора, так-
тильної чутливості); ігри для розвитку соціальної адаптації. 

Для виховання почуття руху при переміщенні в просторі, під-
вищення мотивації, почуття співвіднесення звуків і руху, розвитку 
імпровізації через рух нами застосовувалася система Саунд-Бім. 
Будь-які рухи, що відбуваються в промені за допомогою даного 
приладу-синтезатора, відтворюються у вигляді музичних фраз або 
окремих звуків. Рухаючись у просторі діти самі створюють музику, 
що надає абсолютно нові можливості в реабілітації дітей з ДЦП так 
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як даний рекреаційний напрямок сприяє підвищенню їх загальної 
рухливості, розвитку дрібної та загальної моторики, гасінню мимо-
вільних рухів, навчає здатності слухати і концентрувати увагу, ви-
ховує відчуття себе в просторі [1]. 

Схожу дію має і застосування приставки Х-Вохс. Методика за-
стосування заключається в тім, що дитина стоїть у сенсорному по-
лі дії приставки перед екраном плазмового телевізора і є віртуаль-
ним учасником гри. При цьому дитина сама створює рухи, яких 
потребує гра. Від точності цих рухів залежить результат гри. Ця ме-
тодика дає можливість відтворення точності рухів дитиною, їх удо-
сконалення, напрацювання алгоритму правильного руху. 

Результати рекреаційно-реабілітаційних заходів в групі дітей, хво-
рих на ДЦП, показали їх високу ефективність. Так зорово-рухова 
реакція дітей даної групи, що служить важливим показником фун-
кціонального стану їх нервових центрів, на кінець реабілітації була 
на 30% вищою ніж у дітей контрольної групи, що проходили реа-
білітацію за стандартною програмою. 

Розвиток дрібної моторики пальців рук у дітей експерименталь-
ної групи був на 28% вищим. Значно вищими були і показники роз-
витку м’язів верхніх і нижніх кінцівок, та нижчими ніж у дітей кон-
трольної групи показники м’язового тонусу. Середній показник роз-
витку рухових навичок за час експерименту в експериментальній 
групі зріс на 26,4%, тоді коли в контрольній лише на 18,5%. 

Отже, запропонована нами програма сприяла більш високому рів-
ню розвитку у дітей, хворих на ДЦП зорово-рухової реакції, дріб-
ної моторики, сили м’язів кінцівок навичок рухового розвитку та 
зменшенню м’язового тонусу. 
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ 
ТА ЧОРНОБИЛЬЦІВ У РОЗВИТКУ 

ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ 

Каштан С. М., 
голова обласного громадсько-соціального об’єднання 

«Асамблея інвалідів Черкащини», 
член обласної колегії Департаменту 

соціального захисту населення Черкаської ОДА, 
заслужений працівник соціальної сфери України, 

Кольченко К. О., 
кандидат технічних наук, доцент, 

радник президента Університету «Україна» з питань інклюзії 

Громадські організації інвалідів і чорнобильців України послідов-
но і системно займаються реалізацією Конвенції ООН про права ін-
валідів. Нагальним завданням нашої співпраці з органами державної 
виконавчої влади та місцевого самоврядування є реалізація держав-
них та місцевих програм щодо впровадження Конвенції ООН в Укра-
їні, об’єднання зусиль для внесення змін у вітчизняне законодавство, 
поліпшення системи реабілітації та соціалізації людей з інвалідніс-
тю. Забезпечення інклюзії в освіту, а втім — і у суспільство має 
докорінним чином змінити становище людей з інвалідністю і відно-
шення до них суспільства. Одним з видів активної реабілітації, на 
наш погляд, може виступити інклюзивний туризм. 

Тому керуючись Конвенцією ООН про права інвалідів та вітчиз-
няними нормативно-правовими актами щодо соціального захисту 
інвалідів Університет «Україна» разом з іншими громадськими орга-
нізаціями інвалідів і чорнобильців виступив з ініціативою створення 
Всеукраїнської громадської спілки «Науково-практичне об’єднання 
інклюзивного туризму інвалідів і чорнобильців України» (надалі — 
НПО інклюзивного туризму), основною метою якої є реалізація ста-
тей 25 — «Здоров’я», 26 — «Абілітація та реабілітація», 27 — «Праця 
та зайнятість» і 30 — «Участь у культурному житті, проведенні до-
звілля й відпочинку та заняттях спортом» даної Конвенції. На наш 
погляд, назріла необхідність зміни сегрегативного терміну «туризм 
для інвалідів» на більш широкий «інклюзивний туризм». 
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За ініціативи НПО інклюзивного туризму і Університету «Укра-
їна» та при активної підтримці Комунального закладу «Черкаський 
обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної 
ради» було проведено спільне анкетування серед людей з інвалід-
ністю та чорнобильців щодо наукового обґрунтування і практично-
го запровадження в Україні інклюзивного туризму, як одного із 
сучасних видів реабілітації. Анкетування показало високий рівень 
зацікавленості людей з інвалідністю у розвитку інклюзивного туриз-
му. За результатами анкетування було сформовано запит до Україн-
ського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних 
проблем інвалідності МОЗ України щодо розвитку інклюзивного 
туризму, як передумови для комплексного об’єднання різних видів 
реабілітації, які можуть буди рекомендовані в індивідуальній про-
грамі реабілітації інваліда. 

В рамках Державної цільової програми «Національний план дій 
з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року 
НПО інклюзивного туризму планує розвивати інклюзивний туризм 
для підвищення мобільності, активізації участі у культурному жит-
ті, проведенні дозвілля й відпочинку, занять спортом і працевлашту-
вання (зокрема, надомної праці) осіб з інвалідністю всіх нозологій 
незалежно від віку та ступені інвалідності, розширення і осучас-
нення спектру реабілітаційних та соціальних послуг для всебічного 
розвитку їхньої особистості. Інклюзивний туризм передбачає запро-
вадження елементів лікувально-оздоровчого туризму, може бути еле-
ментом лікувально-оздоровчого та соціального обслуговування людей 
з інвалідністю у реабілітаційних і соціальних установах та закладах 
різних форм власності та підпорядкування. В рамках інклюзивного 
туризму громадські організації інвалідів і чорнобильців мають мож-
ливість співробітництва з державними установами при наданні ре-
абілітаційних і соціальних послуг на принципах державно-приватного 
партнерства. Не можна забувати про використання інклюзивних 
освітніх технологій для дітей та молоді з інвалідністю для їхнього 
розвитку, підвищення рівня їхньої обізнаності щодо своєї країни, 
своїх прав, їх дотримання і захисту, що сприятиме розвитку грома-
дянського суспільства в Україні. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПАТОЛОГІЧНИХ СОМАТОТИПІВ 

Коваль О. Я., 
магістр фізичної реабілітації, 
магістр клінічної психології, 

реабілітолог «Науково-практичного 
медико-реабілітаційного центру» Університету «Україна» 

Існує кілька класифікацій нормальних соматотипів. Але класифі-
кацій патологічних соматотипів не існує, тому ми, завдяки нашому 
дослідженню, спробуємо скласти таку класифікацію. 

Мета дослідження: визначити специфічні ознаки та скласти класи-
фікацію патологічних соматотипів при різних патологічних станах 
людини з інвалідизуючими захворюваннями. 

Ми використовували наступні методи: архівний (картки фізично-
го стану студентів, виписки з історії хвороби, індивідуальні програ-
ми реабілітації інваліда), порівняльний аналіз, антропометрії, сома-
тоскопії, функціональної діагностики. Дослідження проводилося на 
базі «Науково-практичного медико-реабілітаційного центру» універ-
ситету «Україна». 

Нами було обстежено 680 студентів з різними нозоологічними 
формами — це молоді люди віком від 17 до 26 років. 

Ми спостерігали такі особливості: 
– 54 % студентів з хворобами внутрішніх органів, органів зору і 

слуху, обміну речовин, дихальної, серцево-судинної системи могли 
підпадати під різні нормальні соматотипи. Серед них зустрічалися, 
як гіперстенічні, так і астенічні та нормостенічні соматотипи; 

– але у 46% студентів вище означених нозологій (36% студентів 
з захворюваннями зорового аналізатору, 50% з бронхіальною астмою, 
5% із захворюваннями слухового аналізатору, 50% з ендокринними 
захворюваннями, 15% з захворюваннями серця) виникали певні труд-
нощі визначення соматотипу. Такі студенти мали надмірний зміст 
жирової клітковини і надмірну вагу тіла; 

– а 98% студентів із захворюваннями ОРА та НС не підлягали  
ні під одну існуючу класифікацію і визначити соматотип таких сту-
дентів було складно. 
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На підставі наших спостережень ми склали наступну класифіка-
цію соматотипів за патологічними ознаками. 

1. Дизметричний соматотип (дизметрик) — з порушеннями ана-
томії та функцій ОРА (ампутаціями, артрогрипозом, коксоартрозом, 
гемофілією, ювенільним артритом тощо), вадами розвитку зв’язкового 
апарату (м’язів, кісток і т. п., коли спостерігається зміна розміру, 
довжини, ширини, конфігурації), зменшення або збільшення органів 
ОРА (кісток, зв’язок, сухожиль, м’язів) і зменшення кутів згинання 
і розгинання суглобів. 

2. Диспластичний соматотип (диспластик) — при неврологічних 
захворюваннях (ДЦП, стани після інсультів, травм ЦНС, пухлинах 
ГМ, гідроцефаліях тощо), коли порушується іннервація м’язів, змі-
нюється їх тонус, виникає спастичність, тремор, атонія, млявість чи 
взагалі параліч. 

3. Мікростенічний соматотип (мікростенік) — особи з порушен-
нями функцій ЕКС, генетичними захворюваннями (нанізмом, ахон-
дроплазією тощо), — коли малий зріст: від 140 см і нижче. 

4. Макростенічний соматотип (макростенік) — при порушеннях 
обміну речовин (хворобі Іценко-Кушенга, гіпоталямічному синдромі, 
аліментарному ожирінні тощо), коли збільшена вага тіла на 30–50%. 

5. Змішані соматотипи (дизметрично-диспластичний) і так зі всіма 
вищевизначеними соматотипами — поєднані ознаки зустрічаються 
при політравмах ОРА, об’єднанні двох і більше нозоологічних форм 
(аміатрофіях, ДЦП і вроджених грижах хребта тощо). Наприклад: 
Бувають також змішані ознаки мікро- і макростенічного соматоти-
пу у осіб з ахондроплазією (карликовість): при зрості 130 см вага 
тіла складає 69 кг. 
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ СТАНИ 
СТУДЕНТІВ ПОЧАТКОВИХ КУРСІВ ПІД ЧАС АДАПТАЦІЇ 

ДО СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ У НАВЧАННІ 

Колядич О. І., 
кафедра здоров’я людини та фізичного виховання, 

Інститут соціальних технологій, Університет «Україна», 
e-mail: o_kolyadich@ukr.net 

Процес отримання освіти є складним, динамічним, багатоаспект-
ним і характеризується поліфункціональністю та творчою спрямо-
ваністю. Фізичне і психічне виснаження протягом семестру, емоційне 
напруження і страх перед наступними іспитами призводять до по-
стійних стресових ситуацій напередодні і під час сесії. Навчання у 
вузі є складним видом діяльності, що пов’язаний зі значними пси-
хофізіологічними витратами і, відповідно, адаптацією до стресових 
ситуацій. 

Наслідками підвищення стресогенності, стає підвищення тривож-
ності, фрустрованості, дратівливості, втоми, часті головні болі, без-
соння, депресії, що поступово призводить до численних соматичних 
нервово-психічних захворювань. Значною мірою це стосується сту-
дентів з особливими потребами. 

Аналіз результатів обстеження студентів І–ІІІ курсів Універси-
тету «Україна», спеціальності «Здоров’я людини» з використанням 
таких методів психофізіологічних досліджень, як реєстрація показ-
ників серцево-судинної системи (ЧСС, АТ, сила скорочень серця, 
хвилинний об’єм кровотоку, метод обробки кардіоінтервалів за до-
помогою гістографічного аналізу за Р. М. Баєвським, загальний та 
біохімічний аналіз крові) з урахуванням методу самооцінки парамет-
рів психофізіологічного стану (тест САН та шкалована самооцінка 
ПФС) свідчить про підвищення рівня емоційного напруження, три-
воги, невпевненості, погіршення самопочуття, активності, настрою, 
працездатності у більшості студентів за 7–10 днів до і різке погір-
шення самопочуття під час екзаменаційної сесії. Після здачі іспи-
тів, протягом 10–15 днів вимірювані показники відновлювались. 
Необхідно відмітити також, що порівнюючи і співставляючи показ-
ники окремо на І, ІІ, і ІІІ курсах, було встановлено, що найбільше 
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відхилення від норми вони мали у студентів І курсу навчання, що 
свідчить про їх найвищий рівень тривоги і переживання порівняно 
з іншими учасниками дослідження. 

Період підготовки до іспитів характеризується тривалим емоцій-
ним перенапруженням, постійним відчуттям нестачі часу, хронічним 
стомленням, поквапливістю, порушенням режиму праці і відпочинку, 
хронічною гіпокінезією. Крім того, у сучасному житті, відносинах 
між людьми також спостерігається тенденція до зростання напруже-
ності. Серед загальних причин, що породжують стресові ситуації, 
виділяються екологічні, техногенні, соціальні, економічні, інформа-
ційні, моральні, побутові тощо. Їх сильний і одночасний вплив при-
зводить до того, що звичайна людина почуває себе виснаженою, а 
отже відкритою для стресу. 

Студентство — це надзвичайно велика частка населення країни, 
молодий потенціал, деякі з них ще й вдосконалюють освіту, вчаться в 
декількох вузах почергово або одночасно, отже весь період навчання 
для більшості з них складає близько 5–10 років, і невід’ємною його 
складовою є контроль знань. Тому, нагадуючи про елементи оптимі-
зації психофізіологічного стану, ми говоримо про здоров’я всієї нації. 

Саме тому актуальною є цілеспрямована оптимізація психофізі-
ологічної готовності студентів до навчання, через зміцнення адап-
тації до стресових ситуацій. 

Для корекції психофізіологічного стану доцільно рекомендувати 
методи і засоби: фізичні вправи (ЛФК, дихальна гімнастика, аеро-
біка, йога), різні види масажу, фізіотерапія (прогулянки на свіжому 
повітрі, повітряні та сонячні ванни, гідротерапія, електростимуляція), 
дієтотерапія, фармакологічна корекція, арттерапія (елементи музики, 
танців, мистецтва), загартування, саморегуляція, аутотренінг тощо, 
які підвищують рівень адаптації до стресових ситуацій та сприяють 
покращенню здоров’я взагалі. 
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ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ 
В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Колос О. Ю., 
кандидат хімічних наук, доцент кафедри здоров’я людини, 

фізичного виховання і спорту 
Кіровоградського інституту розвитку людини, 

к. тел. (0522) 22-74-89; e-mail: nas201050@mail.ru 

Сучасна профілактична медицина базується на стратегії зміцнен-
ня здоров’я, що означає надання окремим індивідам і співтоварис-
твам можливості контролю за чинниками, які впливають на стан та 
формування здоров’я. 

Вагомим до гігієнічної спадщини є внесок другого санітарного 
лікаря Росії В. О. Португалова, оскільки ідеї, аналітичні висновки по 
дослідженню впливу соціальних умов життя на здоров’я населення 
залишаються актуальними і на теперішній час [1]. Він вперше ввів 
в медичну літературу термін «соціальна гігієна». Опублікував у моно-
графії «Причины болезней» (1869 р.) автор глибоко проаналізував 
численні хвороби, які на той час найбільш поширені були в Росії і 
показав при цьому значення різних факторів у їх розповсюдженні, 
але ведуча роль завжди, на думку В. О. Португалова, належала со-
ціальним. Висловлені в свій час соціально-гігієнічні ідеї залиша-
ються актуальними. Виділяють чотири основні групи факторів, що 
детермінують здоров’я індивіда [2, 3]. 

Короткий аналіз представництва кожної з цих груп факторів свід-
чить, що у частковому розподілі частка медична є найменшою: її 
роль у де термінуванні особистого та громадського здоров’я, не пе-
ревищує 15%. Спадкові фактори представлені більш солідно — на 
їх долю припадає до 20%, стан оточуючого середовища визначає на 
25% рівень здоров’я, а «левова доля» належить умовам і способу 
життєдіяльності конкретної людини — до 55%. До факторів ризику 
відносяться нездорові умови професійної та трудової діяльності, не-
задовільні матеріально — побутові умови проживання та відпочин-
ку, стресогенні ситуації на роботі і в побуті тощо. 

В Кіровоградській області на підприємствах гірничо-видобувної 
промисловості та агропромислових комплексах існують умови для 
виникнення поодиноких випадків хронічних професійних захворю-
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вань. Практично з 2006 року по 2014 р. В області фіксувалися поо-
динокі випадки гострого отруєння та гострі захворювання, які були 
пов’язані з виробництвом. Якщо проаналізувати випадки виникнен-
ня професійних захворювань в залежності від галузі промисловості, 
то кількість постраждалих на урановидобувних об’єктах міністерс-
тва енергетики є найбільшою. 

Слід звернути увагу на випадки профзахворювань, які були заре-
єстровані у працівників лікувально-профілактичних закладів — це 
захворювання на туберкульоз серед працівників протитуберкульоз-
них закладів. Також за останні п’ять років реєструються онкологічні 
захворювання різної локалізації серед працівників урановидобувних 
підприємств. 

Причиною створення високих рівнів впливу шкідливих виробни-
чих факторів на робочих місцях є недосконалість технологічних про-
цесів та технологічного обладнання, значна частка ручної праці. Так, 
основними факторами виникнення хронічних профзахворювань серед 
шахтарів урановидобувних підприємств є, в першу чергу, фізичне 
навантаження, потім — шум та локальна вібрація. 

Розподіл постраждалих за статтю за період з 2009 по 2014 рік 
склався таким чином: 85,7 % чоловіки та 14,3% — жінки. 

Основну масу професійних хворих становить група зі стажем ро-
боти від 10 до 29 років — це 81% хворих. 

Згідно Закону України «Про охорону праці» та постанови КМ 
України від 27.01.1993 року N 64 «Про заходи щодо виконання За-
кону України «Про охорону праці» затверджено Положення про ме-
дичний огляд працівників певних категорій. 

Якість медоглядів, що проводяться в області, не дозволяє вияв-
ляти ранні форми професійних захворювань, основна маса профе-
сійних захворювань виявляється при зверненні хворих до лікуваль-
но-профілактичних закладів, коли у них з’являються ознаки стійкої 
втрати працездатності. Пилові бронхіти реєструються в II стадії май-
же в 100% випадків; такий же самий стан з виявленням вібраційної 
хвороби, ангіотрофоневрозів, радикулопатій, в поодиноких випадках 
реєструються кохлеарні неврити, і це при тому, що загальна кіль-
кість працюючих в умовах підвищених рівнів виробничого шуму є 
досить значною. 
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Питання про якісне проведення медоглядів осіб шкідливих про-
фесій неодноразово розглядалося на медичних радах лікувально-
профілактичних закладів міст і районів області. 

На підставі даних, отриманих в результаті перевірок, що проведені 
санітарно-епідеміологічною службою області та матеріалів рішень 
медичних рад, можна визначити типові порушення вимог при про-
веденні медичних оглядів осіб шкідливих професій в області: 

• порушення графіків проходження медоглядів; 
• медогляди проводяться з порушеннями вимог чинного наказу 

МОЗ України, як в частині складу комісії (до складу комісій не вхо-
дять фахівці, що передбачені ними і навпаки, входять лікарі, що не 
передбачені цими наказами), так і в частині проведення відповід-
них клінічних та лабораторних (не виконуються функціональні та 
лабораторні проби) досліджень. 

Висновки. Професійна захворюваність в Кіровоградській області не 
перевищує середні інтенсивні показники по країні. Вона формуєть-
ся в основному за рахунок урановидобувних об’єктів ВО «СхідГЗК» та 
підприємств сільського господарства, в інших галузях число випад-
ків професійних захворювань обчислюється одиницями (Мінпром-
політики, Міносвіти, МОЗ, Укрбудматеріали та ін.). 

В структурі професійної захворюваності перші місця належать 
захворюванням опорно-рухового апарату (що пов’язані з фізичним 
перенавантаженням та незручною робочою позою), вібраційній па-
тології тощо. 

Однією із причин пізнього виявлення симптомів професійних за-
хворювань при проведенні профілактичних медичних оглядів та не-
своєчасного оздоровлення працівників є низька якість проведення 
медоглядів у зв’язку з невиконанням у повному обсязі вимог чин-
ного наказу МОЗ України від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження 
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 р. 
№ 846/14113. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ 

ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ СИНДРОМУ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ 

Колядич О. І., Копочинська Ю. В., 
Інститут соціальних технологій, 

Університет «Україна», вул. Львівська, 23, 
к. тел. 050 694 98 02, е-mail: o_kolyadich@ukr.net 

Синдром хронічної втоми — одна з найпоширеніших патологій 
нашого часу, головною ознакою якої є немотивована виражена за-
гальна слабкість, що на тривалий час виводить людину з активного 
повсякденного життя. 

Причини синдрому хронічної втоми до теперішнього часу зали-
шаються невідомими, велика роль відводиться дефіциту макро- та 
мікронутрієнтів, харчової алергії, надмірним фізичним та психічним 
навантаженням, вірусним інфекціям. Психологічні особливості вияву 
цього синдрому торкаються здебільшого професійної діяльності осо-
бистості і відповідно якості виконання професійних завдань праців-
ником. Перспективами дослідження у вивченні синдрому хронічної 
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втоми є дослідження його взаємозв’язку з виникненням синдрому 
емоційного вигорання і відповідно вироблення шляхів профілакти-
ки, лікування та корекційної роботи у їх подоланні. 

Серед комплексу заходів для реабілітації людей з синдромом хро-
нічної втоми можна відокремити ті, що спрямовані на запобігання 
або усунення несприятливих зрушень в організмі, а саме ті, що впли-
вають на розширення функціональних резервів організму та покра-
щення можливості їх мобілізації. 

Методика диференційованих функціональних станів (ДФС) — це 
комплекс методів і технологій, що дозволяє перейти від некерова-
ного емоціонування до свідомого керування своїм фізичним, емо-
ційним та розумовим станами, а також організувати їх злагоджену 
одночасну діяльність. 

Ця методика допомагає людині гармонізувати свої відносини з 
життям та самим собою, мати необхідну кількість енергії та справ-
лятися з життєвими обставинами, мати в будь якій ситуації, з будь 
якими людьми та для будь якої діяльності найкращі стан, тонус та 
настрій. Цікавим бонусом є прикладна спрямованість-методика до-
помагає розкрити та поширити свій творчій потенціал. 

Найефективнішим засобом розвитку адаптивних механізмів будь-
якого рівня є тренування, розширення функціональних можливостей 
будь-якої системи. Далі для ефективного процесу тренування необ-
хідно достатня кількість енергії, мотивації та особистого бажання. 
А також вибір методу комплексного підходу та спеціаліста, що за до-
помогою розробленої програми допоможе хворому здолати недугу. 

Саме ця методика відповідає вищезазначеним вимогам. Вона є 
комплексною, цікавою, мотивуючою, універсальною. Вона спонукає 
до активної позиції людини до свого життя без непотрібного деле-
гування відповідальності. У разі дотримання всіх інструкцій, тех-
нологій, методології, рекомендацій гарантує сбалансований розви-
ток та тренування адаптивних можливостей та механізмів людини. 

Спеціаліст, що займається з людьми за цією методикою повинен 
пройти спеціальні навчальні курси, мати базову медичну, педагогіч-
ну освіту, добре володіти всіма вправами та технологіями наведене-
ми в цій методіці, що надасть йому змогу надати якісну допомогу 
страждаючим на синдром хронічної втоми. 
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Дуже корисно кожному спеціалісту з фізичної реабілітації воло-
діти методикою ДФС як для особистого життя, так і для своєї про-
фесійної діяльності. Саме уміння працювати з простором іншої лю-
дини або групи пацієнтів, уміння структурувати і корегувати простір 
ситуації, мати надлишок енергії, щоб її вистачало на перших занят-
тях і для пацієнтів (для іх мотивації та активізації). 

По ходу навчання та засвоєння методики людина починає трену-
ватися пам’ятати і відслідковувати доречність, конгруентність сво-
го стану до конкретної ситуації. Саме розвитку уваги, самосвідо-
мості, самоспостереженню, безоціночному сприйняттю, раціональній 
витраті енергії, ергономічності діяльності сприяють базові вправи 
методики, що є її невідємною частиною. Це безпосередньо впливає 
на одужання та запобігання хворобі та її наслідкам. Та одночасно на 
цьому базується тренування адаптивних спроможностей та функці-
ональності тіла, психоенергетики та свідомості. 

 
 
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВАГІТНИХ, 

ХВОРИХ, НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 
Колядич О. І., Копочинська Ю. В. 
Інститут соціальних технологій, 

Університет «Україна», вул. Львівська, 23, 
к. тел. 050 694 98 02; е-mail: o_kolyadich@ukr.net 

Соціально-економічна напруженість сучасного життя, складні еко-
логічні умови ведуть до збільшення кількості вагітних з екстрагені-
тальною патологією, рівень якої збільшився за останні роки в Україні 
в 4 рази. Особливе місце серед екстрагенітальних захворювань по-
сідає цукровий діабет (ЦД), існуючий як хронічне прогресуюче 
захворювання. 

Фізіологічної перебудови під час вагітності зазнають практично 
всі органи та системи жінки, більшість яких працює з великим на-
вантаженням. У здорової жінки нормальний перебіг вагітності сприяє 
розквіту сили та здоров’я. Проте у жінок з хронічними недугами 
вагітність може поглибити ці патологічні процеси, і сприятливий 
перебіг гестаційного процесу, а також народження здорової дитини 
можливі лише за умови вчасної діагностики вагітності, ретельного 
обстеження та ефективного лікування майбутньої матері. 
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Жінці-породіллі, хворій на цукровий діабет, слід уникати фізич-
ного перенапруження, не перевантажувати себе важкою фізичною 
роботою, що вимагає застосування значних зусиль, частих згинань 
тулуба, а також знаходження в незручній позі тривалий час. Важкі 
фізичні навантаження всіляко протипоказані таким вагітним і мо-
жуть стати причиною серйозних порушень у розвитку плода і на-
віть викликати передчасні пологи або викидення.  

Нормалізація функцій усіх органів і систем у вагітної відбува-
ється під впливом комплексів фізичних вправ, результатом яких є 
оптимальна робота серцево-судинної, дихальної, травної і інших сис-
тем вагітної, що спрямовані на нормалізацію стану плода, який зна-
ходиться у матці. 

Виконання спеціальних дихальних вправ під час вагітності до-
поможе організму швидше та цілком пристосуватися до нових по-
треб. Дихальні вправи бажано виконувати щоденно або включити 
їх у комплекс гімнастики (між фізичними вправами та в кінці ком-
плексу), або в процесі релаксації, або як самостійну групу вправ. 

Разом з дихальними вправами корисно застосовувати вправи на 
фітболі, гімнастику за методикою Пілатеса, вправи йоги, аквааеро-
біки. 

Комплекс вправ на фітболі поліпшує рухливість, гнучкість, ела-
стичність суглобів і кровообіг всіх органів. Дає позитивний вплив  
на дихальну й серцево-судинну системи організму. Фітбол підви-
щує тонус центральної нервової системи й викликає масу позитив-
них емоцій. 

Правильна техніка дихання й загальний контроль над своїм ті-
лом, керування м’язами тазового дна, уміння розслаблятися допо-
можуть під час пологів. Метод Пілатеса поєднує в собі все най-
краще із західних і східних методик. Для вагітних займатися по цій 
системі приємно й корисно: заняття не вимагають великих фізич-
них навантажень, відновлюють життєві сили, розвивають розум і 
піднімають настрій. 

Йога-терапія — це також природні, гармонійні і надійні способи 
реабілітації, відновлення сил і здоров’я, втрачених внаслідок пере-
бування організму під тиском жорстких психологічних, екологічних і 
інших стресових ситуацій. 
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Аквааеробіка являє собою особливе навантаження для всього 
організму. Підйомна сила води протидіє силі важкості. За рахунок 
цього вплив на суглоби і хребет значно зменшується. Рухи у воді і 
тепло води знімають судоми, поліпшується кровообіг, нормалізуєть-
ся артеріальний тиск. У більш глибокій воді ноги піддаються під-
вищеному тиску, стимулюється відтік венозної крові. 

Гімнастика у воді для вагітних є прекрасним доповненням курсу 
підготовки до пологів. Можливість активно готуватися до народжен-
ня малюка надає почуття впевненості у своїх силах. А знайомство з 
іншими вагітними жінками допомагає розширити своє коло спілку-
вання й отримати задоволення від занять. 

Важливе місце в системі лікувальних, відновлювальних і профі-
лактичних заходів посідає кліматотерапія. Із спеціальних методів клі-
матолікування використовується аеро-, геліо і таласотерапія (мор-
ські та річкові купання). 

 
 

ВРАХУВАННЯ СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНОГО 
ПРИНЦИПУ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

В КОНТЕКСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Кравчук Л. С., 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації 

Інвалідність, на жаль, є глобальною проблемою для всіх країн 
світу, яку-небудь форму інвалідності мають більше одного мільяр-
да людей, що відповідає приблизно 15% населення, понад чверть із 
них — діти [1]. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що під час процесу куль-
турно-історичного розвитку цивілізації у більшості країн відбулася 
трансформація основ політики щодо осіб з інвалідністю від форм 
благодійності та соціального захисту до їх соціальної реабілітації 
та інклюзії у суспільство. На сучасному етапі відбувається перехід 
від медичної до соціальної моделі інвалідності [1]. 
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Питання соціальної реабілітації безпосередньо пов’язані з пере-
будовою та розвитком інтегрованої освіти для цих людей, створен-
ням принципово нових елементів і міжвідомчих зв’язків у системі 
корекційно-реабілітаційних служб країни. За останні роки розроб-
лено дієві механізми соціальної адаптації осіб з інвалідністю, проте 
підходи щодо залучення до процесу безперервного професійного 
вдосконалення та продуктивної праці залишаються слабкою ланкою 
їх інклюзії у суспільство. 

Розвиток науки і техніки, потік інформації, що постійно збільшу-
ється, ведуть до інтенсифікації навчального процесу у вищих навчаль-
них закладах. Такі процеси супроводжуються збільшенням об’єму 
навчального матеріалу, що призводить до підвищення інтенсивності 
і напруженості розумової праці студентів. За таких умов студенти 
піддаються таким чинникам ризику: як високе нервово-емоційне на-
пруження, недостатня рухова активність, у зв’язку з цим виявляєть-
ся невисока функціональна підготовленість студентської молоді до 
активної розумової діяльності. Тривалі розумові перевантаження у 
поєднанні з гіподинамією часто призводять до зниження фізичних 
і психічних можливостей студентів, перевтоми і захворювань. У бо-
ротьбі з такими чинниками в умовах навчальної діяльності особливе 
місце займає педагогічна реабілітація, яка є найбільш дієвим мето-
дом з-поміж усіх інших видів реабілітації, в процесі якої відбуваєть-
ся вирішення завдань вищої освіти, корекційно спрямованих на від-
новлення рухових функцій, максимальну корекцію інтелектуального 
розвитку, корекцію фізичного і мовного розвитку, що сприяє актив-
ній соціально-трудовій адаптації та інтеграції молоді з обмеженими 
можливостями у суспільство. 

Фізичні та психічні навантаження освітянського процесу є суво-
рим випробуванням для організму студентів з інвалідністю, але пи-
тання їх медико-біологічного, психолого-педагогічного супроводу 
під час навчання залишаються поза увагою сучасних дослідників. 
Особливої уваги потребує розробка й упровадження дієвої системи 
ефективних заходів, спрямованих на подолання та корекцію про-
явів порушень структури і функції організму студента з інвалідніс-
тю, психологічних обмежень їх життєдіяльності та соціальної недо-
статності. 
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Актуальним питанням залишається питання працевлаштування 
фахівців з фізичної реабілітації, тому що на теперішній час праце-
влаштування наших фахівців забезпечуються на рівні приватних реа-
білітаційних, оздоровчих, лікувально-профілактичних закладів, спор-
тивних школах. 

Корекційно-педагогічна робота навчальної діяльності носить на-
скрізний характер, тому що реабілітація дітей з інвалідністю почи-
нається у у сім’ї, дошкільних навчальних закладах а завершальним 
етапом є здобуття професійної освіти. Системі соціального реабіліту-
вання осіб з інвалідністю як галузі соціальної сфери бракує науково 
обґрунтованих принципів функціонування та розвитку. Запроваджен-
ню дієвої системи реабілітаційних заходів інклюзивного середовища 
стають на заваді нормативна невизначеність структури й організації 
реабілітаційного процесу, слабке методично-теоретичне забезпечен-
ня тощо. 

Недостатня увага у суспільстві приділяється фізичній реабіліта-
ції, ефективному застосуванню комплексів оздоровчо-профілактичних 
і корекційно-реабілітаційних заходів у соціальній сфері. Шкодить 
саме цьому міжгалузева неузгодженість, відсутність і суперечливість 
законодавчих актів, що регламентують права й обов’язки фахівців 
сфери фізичної реабілітації. Але враховуючи те, що з травня 2013 
року погоджений і підписаний галузевий стандарт вищої освіти щодо 
підготовки фахівців напряму підготовки «Здоров’я людини» при-
своєна основна кваліфікація — фахівець з фізичної реабілітації, а 
додаткова кваліфікація призначається за вимогами регіону щодо по-
треби у таких фахівцях, тому будемо сподіватися що через 3 роки 
саме фахівці з фізичної реабілітації будуть домінантними в загаль-
ній структурі соціальної реабілітації, а саме реабілітації студентів 
із інвалідністю. 

Фізичну реабілітацію слід розглядати як багатофакторну систе-
му реалізації природних здібностей людини на основі цілеспрямо-
ваної активізації м’язової діяльності. Це самостійний науковий, пе-
дагогічний, сервісно-технічний і соціальний напрямок. 
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РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИМИ ПРОЦЕСАМИ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

Крамаренко І. С., Бугровська Ю. В. 
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 

вищого навчального закладу Університет «Україна», 
к. тел. 0964146292; е-mail: ira.kramarenko@mail.ru 

Роль освіти для розвитку суспільства та забезпечення процвітан-
ня країни переоцінити неможливо, адже саме від рівня освіти сус-
пільства та ставлення до наукового потенціалу нації залежить мож-
ливість держави залишатися конкурентоспроможною на світовому 
ринку [1, 84]. Сьогодні найбільш актуальною постає проблема на-
дання якісної вищої освіти та її доступність для всіх верств населен-
ня. Серед таких верств населення особливе місце займають особи з 
обмеженими можливостями. 

Окрім надання вищої освіти особам з обмеженими можливостя-
ми, важливу роль відіграє також лікувальний та реабілітаційно-оздо-
ровчий процеси під час навчання. Більшість вищих навчальних за-
кладів України не мають спеціально обладнаних спортивних, реа-
білітаційно-оздоровчих майданчиків для проведення занять зі сту-
дентами з особливим потребами. Це є проблемою не тільки вищих 
навчальних закладів, а і в цілому в кожному українському місті. 
Наприклад, для потреб занять фізичною культурою і спортом місто 
Миколаїв має 6 стадіонів, 125 спортивних залів, 6 плавальних басей-
нів, 288 спортивних майданчиків, 173 пристосовані приміщення для 
фізкультурно-оздоровчих занять, легкоатлетичний манеж, кінно-
спортивну базу. Місто налічує 24 спортивні та підліткові клуби, в 
яких проводиться спортивна та оздоровча робота за місцем прожи-
вання населення [2]. З них фізкультурно-реабілітаційна робота осіб 
з обмеженими можливостями проводиться всього на 23 спортивних 
об’єктах, з них: 4 стадіони, 4 спортивні майданчики і поля, 8 спор-
тивних зал, 2 фізкультурно-оздоровчі центри, 1 плавальний басейн 
та 4 вбудовані пристосовані приміщення для занять фізкультурою та 
спортом. Що є критичною межею для міста з численністю населення 
понад пів мільйона людей, з них пенсіонерів-інвалідів — 65 660 осіб. 
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Студентська громада Миколаївського міжрегіонального інститу-
ту розвитку людини ініціювала проект «Реабілітаційний майданчик», 
за допомогою якого студенти з обмеженими можливостями можуть 
проходити оздоровчу, лікувальну, реабілітаційну підготовку під час 
навчання під керівництвом професорсько-викладацького складу ін-
ституту. Спеціальне обладнання, яке необхідне для проекту, варті-
стю 22 612 грн. пропонується закупити за допомогою залучення гран-
ту. Загальна вартість проекту «Реабілітаційний майданчик» становить 
42 242 грн., також в проект включені такі статті витрат як: переве-
зення тренажерів, оренда приміщень і устаткування, оплата послуг 
сторонніх організацій, що будуть займатися монтажем спеціальних 
тренажерів та обладнань. 

Реабілітаційно-оздоровчий процес можуть проходити не тільки 
студенти з особливими потребами інституту, а і всі громадяни міс-
та, що його потребують. Отже, створення відповідних реабілітацій-
них майданчиків у кожному вищому навчальному закладі — дасть 
можливість забезпечити новий інноваційний рівень якісної освіти  
з елементами соціалізації і приведе до модернізації суспільства і 
держави. 
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Проблема дітей з обмеженими можливостями, до категорії яких 
належать особи із синдромом Дауна, є одним з актуальних соціаль-
них та медичних питань нашого суспільства. 

Аналіз літературних джерел показав, що наукових праць присвя-
чених руховому розвитку дітей з синдромом Дауна, недостатньо. 
Недостатньо наголошується той факт, що майже на всіх стадіях роз-
витку рухові функції діти із синдромом Дауна відстають від звичай-
них однолітків [1, 3]. 

Визнання Україною конвенції ООН про права дитини та Всесвіт-
ньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей 
посилило увагу громадськості до проблем дітей із особливими по-
требами, викликало необхідність створення умов для їх інтеграції в 
систему сучасних суспільних відносин. Це зумовило необхідність 
пошуку шляхів інтеграції в суспільство осіб із порушеннями пси-
хофізичного розвитку, зокрема з синдромом Дауна. 

Синдром Дауна — це найбільш поширена з хвороб, при яких спо-
стерігається затримка психічного розвитку дитини, описана вона 
англійським лікарем більше ста років тому і названа його іменем. 
Викликають її хромосомні аберації: З невідомої причини кількість 
хромосом в клітинах людського організму збільшується на одну — 
до 47 [4]. Ця додаткова хромосома призводить до змін розвитку фі-
зичного тіла і мозку. Діапазон і глибина цих розладів такі широкі, а 
діагностування комплексного рівня захворювання є настільки склад-
ним, що навіть у високо розвинутих країнах медична наука не може 
похвалитися особливо великими досягненнями. У більшості випад-
ків відповідний діагноз ставлять на основі результатів хромосомно-
го тесту, який проводять незабаром після народження дитини [1, 3]. 
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Враховуючи те, що в Україні немає науково обґрунтованої сис-
теми фізичної реабілітації дітей з синдромом Дауна, роботу треба 
починати фактично з нуля. Тому , що для розвитку моторики, жит-
тєвих навичок і вмінь дітей даної категорії потрібне створення ін-
дивідуальних програм навчання та реабілітації. 

Фізична реабілітація при хворобі Дауна передбачає виховання 
психомоторних навичок, соціальну адаптацію, корекцію мовних функ-
цій. У процесі навчання максимально використовується механічна 
пам’ять хворих, здатність до сприйняття того що оточує дитину, 
відносне збереження емоцій і здібність до наслідування [2]. 

Затримка моторного розвитку поєднується у дітей синдромом 
Дауна з недостатнім володінням когнітивними і мовними навичка-
ми і це є величезні індивідуальні відмінності. У фізичній реабіліта-
ції дітей молодшого віку з синдромом Дауна застосовувалися ліку-
вальна фізична культура, ігри і працетерапія. 

В умовах реабілітаційного центру важливо, щоб у перші 2–3 тижні 
робота з дітьми була направлена на формування довірливих відносин 
між педагогами і дитиною, активізацію нових мотивацій до занять 
фізичною реабілітацією і проведення об’єктивного дослідження ру-
хової сфери. На всіх заняттях повинні бути присутні матері, які прий-
мають активну участь в роботі реабілітологів (геометричні фігури, 
зображення тварин тощо) [2]. 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ 
З ВАДАМИ СЛУХУ ТА МОВЛЕННЯ 

ЗА ВЕРБОТОНАЛЬНОЮ МЕТОДОЛОГІЄЮ «СУВАГ» 
Кулакова Т. Б., 

кандидат медичних наук 
Нові ідеї, що базуються на нових наукових досягненнях, все більш 

рішуче впливають на формування ставлення суспільства до людей, 
які раніше вважались інвалідами, а тепер у новій системі цінностей 
розглядаються, як  люди з особливими потребами. 

Відбулися істотні зміни у позиції офіційних організацій щодо вве-
дення нових підходів з питань виховання, розвитку та спеціальної 
адаптації дітей, у яких діагностовано значне порушення слуху. 

Необхідність ранньої діагностики порушень слуху, подальшої ран-
ньої системи комплексної реабілітації та наступної інтеграції у со-
ціум дітей з вадами слуху визнани пріоритетними. 

Підставою для таких рішучих змін став багаторічний досвід аль-
тернативного навчання, здобутий батьками маленьких нечуючих ді-
тей, які рішуче відмовились від ізольованого навчання саме в мов-
ний період розвитку їх малюків в спеціалізованих садочках та спе-
ціалізованих школах. 

Допомога саме таким сім’ям надав створений в Україні 1991 р. 
спеціалізований діагностично-реабілітаційний центр «СУВАГ». 

Центр було створено Управлінням охорони здоров’я м. Києва 
(нині Департамент) за системою Хорватського академіка П. Губері-
ни після навчання київських спеціалістів в м. Загребі в одноіменній 
структурі в Хорватії. 

Вибір батьків в нормальночуючих сім’ях вирішував долю дитини. 
Тип її мовлення, подальше навчання. Жестова мова, яка признана в 
усьому світі, як мова глухих завжди може допомагати для спілку-
вання з тими, хто не говорить звичайною мовою чуючи людей. 

Мовний період в житті людини не більше ніж до 6–7 років від 
початку життя і змінити це неможливо. 

Навчання (реабілітація) дітей в ранньому віці залежала від основ-
них системних факторів: ранньої діагностики, раннього слухопроте-
зування, постійного мовного оточення в сім’ї, в дитячому садочку, 
в школі, занять з сурдопедагогами-спеціалістами, спеціальних занять 
з функціональної ритміки, занять з психологами та логопедами. 
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Від фахівців Центру «СУВАГ» залежали шляхи індивідуального 
підходу до дитини, як особистості. 

Раннє втручання передбачало не тільки застосування діагности-
ки, сучасного бінаурального слухопротезування але й психічної до-
помоги батькам. 

Важливою особистістю центру «СУВАГ – Києв» вважаємо те, що 
всі фахівці об’єднуються в єдину команду для батьків та дитини. 

Одним із основних в системі «СУВАГ» є формування потреби  
у мовленнєвому спілкуванні з однолітками та дорослими у процесі 
засвоєння предметного змісту навколишнього середовища. 

Одним з основних є саме розвиток мовлення у особи з вадами 
слуху, яка рано інтегрується в середовище чуючих. Результатами реа-
білітації дітей за верботональною методологією «СУВАГ» є функці-
ональна готовність у 7–8 років навчатись у загальноосвітніх школах. 

Рання діагностика, використання слухання за допомогою слухо-
вих апаратів, найсучасніша кохлеарна імплантація глухих малюків, 
включення занять по стимуляції рухом (фонетична ритміка та му-
зичне стимулювання) індивідуальні заняття слухосприймання та ко-
рекції мовлення — ось перелік того необхідного, що дає мовлення 
дітям з вадами слуху та покращує рівень їх життя в майбутньому. 

 
 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ 
ДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ 

Любенко В. О., 
кандидат медичних наук, доцент кафедри здоров’я людини 

та фізичного виховання Університету «Україна», 
к. тел. 245-26-02, 093-975-66-75; e-mail: valerij111@email.ua 

Хвороби внутрішніх органів займають значне місце серед інших 
захворювань. За локалізацією процесу їх можна розділити на серце-
во-судинні, дихальні, системи травлення, сечовиділення, ендокрин-
них залоз і обміну речовин. Організм людини важко розділити на 
окремі органи і системи. Він представляє собою одне ціле. Враження 
одного органу чи системи призводить до порушення функцій інших 
органів і систем, тому необхідно використовувати комплексне лі-
кування хворих із застосуванням засобів фізичної реабілітації. 
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Термін «реабілітація» походить від латинського «reabilitato», що 
означає «відновлення». Комітет експертів з реабілітації Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) наголосив, що реабілітація — 
це процес, «метою якого є запобігання інвалідності під час лікування 
захворювань і допомога хворому у досягненні максимальної фізич-
ної, психологічної, професійної, соціальної та економічної повноцін-
ності, на яку він буде здатний в межах існуючого захворювання». 

Згідно з рекомендаціями експертів ВООЗ, у реабілітації розріз-
няють два періоди: лікарняний і післялікарняний, у кожного з них 
є визначені етапи. Перший період включає І етап реабілітації — 
лікарняний (стаціонарний), а післялікарняний період — ІІ етап — 
поліклінічний або реабілітаційний, санаторний і ІІІ етап — диспан-
серний. 

Фізична реабілітація — це застосування з лікувальною і профі-
лактичною метою фізичних вправ та природних чинників у комплек-
сному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану і працездат-
ності хворих та інвалідів (Мухін В. М.). 

Існує й інше визначення фізичної реабілітації. Фізична реабілі-
тація — реабілітація хворих, інвалідів та спортсменів, які отримали 
травми або у яких погіршився стан здоров’я через нераціональні 
занять фізичною культурою та спортом (Мурза В. П.). 

Засобами фізичної реабілітації є: лікувальна фізична культура 
(ЛФК), лікувальний масаж, фізіотерапія, механотерапія, працетерапія. 

Головними принципами, на яких базується вся галузь ЛФК, є 
принцип оздоровчої спрямованості, принцип всебічного гармонійного 
розвитку людини, принцип зв’язку з трудовою діяльністю. Застосо-
вуються вправи малої, помірної, великої і максимальної інтенсив-
ності, що залежить від рухового режиму, періоду використання ЛФК 
на етапах реабілітації. 

У лікарняний період реабілітації призначають постільний, напів-
постільний (палатний) і вільний руховий режими. У післялікарняний 
період реабілітації використовують щадний, щадно-тренувальний і 
тренувальний режими. При деяких захворюваннях на останньому 
етапі реабілітації рекомендують ще інтенсивно-тренувальний режим 
рухової активності. 
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ЛФК застосовують у таких формах: ранкова гігієнічна гімнасти-
ка, лікувальна гімнастика, самостійні заняття, лікувальна ходьба, те-
ренкур, спортивні вправи та ігри, гідрокінезіотерапія. 

Масаж — це метод лікування і профілактики, що являє собою 
сукупність прийомів механічного впливу на будь-які зони поверхні 
тіла людини. Він виконується руками масажиста або спеціальними 
апаратами. Масаж, який застосовується для лікування різних хвороб 
називається лікувальним. В умовах лікувально-профілактичних закла-
дів застосовують переважно лікувальний гігієнічний масаж. За мето-
дом виконання може бути класичним або сегментарно-рефлекторним. 

Фізіотерапія — використання з лікувальною або профілактичною 
метою різних природних факторів (сонце, повітря, клімат, лікуваль-
ні води, грязі, глина, пісок) і штучних фізичних факторів (електрич-
ний струм, променева енергія, механічні коливання та інші). До фі-
зіотерапії відносять також бальнеологічне лікування (лікування міне-
ральною водою) в санаторно-курортних умовах. 

Механотерапія — лікування фізичними вправами, що виконують-
ся за допомогою спеціальних апаратів. До механотерапевтичних апа-
ратів відносяться тренажери різних конструкцій. Залежно від техніч-
них якостей тренажера можна розвинути ту або іншу рухову якість 
та декілька одночасно. 

Працетерапія — це лікування працею з допомогою трудових опе-
рацій. У реабілітаційних центрах застосовують три види працетера-
пії: 1) загально-зміцнююча; 2) відновна; 3) професійна. 

Серед найважливіших завдань сьогодні є здійснення системи захо-
дів по збільшенню тривалості життя і періоду трудової активності 
людей, зміцнення здоров’я  всього населення. Це передбачає впро-
вадження різних форм і методів фізичної реабілітації на основі об-
ґрунтованих рекомендацій з питань раціонального режиму праці та 
відпочинку, здорового способу життя, оптимальної рухової активнос-
ті. Ці задачі виникають перед майбутнім фахівцем зі здоров’я лю-
дини, фізичної реабілітації та фізичного виховання в наш час. 

Таким чином, хвороби внутрішніх органів, які досить поширені на 
сьогодні, займають значне місце серед причин тимчасової та постій-
ної втрати працездатності, а також смертності серед різних верств 
населення у сучасному світі. Фізична реабілітація пацієнтів з хво-
робами внутрішніх органів посідає чільне місце в системі віднов-
ного лікування осіб з різними хворобами і патологічними станами. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Лепський В. В., 
кандидат медичних наук, Заслужений лікар України, 

головний лікар Черкаського обласного центру 
медико-соціальної експертизи; 

Макаренко С. В., 
заступник головного лікаря КЗ «Черкаський обласний центр 
медико-соціальної експертизи» Черкаської обласної ради, 

e-mail: cherkassymsek@ukr.net 

Державна політика України направлена на послідовну роботу що-
до переходу від медичної до соціальної моделі інвалідності. Нині 
кардинально змінились напрямки роботи медико-соціальної експер-
тизи. На відміну від лікарсько-трудової експертизи, що існувала до 
1992 року і визначала в основному здатність людини до трудової 
діяльності, одним з основних завдань МСЕ є визначення шляхів ре-
абілітації та потреб у соціальному забезпеченні людей, які з тих чи 
інших причин мають обмежені фізичні можливості. Зважаючи на 
значну увагу держави до реабілітації інвалідів в Україні, складання 
на МСЕК індивідуальної програми реабілітації інваліда, у якій ви-
значається комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, термінів реа-
білітаційних заходів, спрямованих на надання їм допомоги у віднов-
ленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму 
для досягнення і підтримання соціальної та матеріальної незалежно-
сті, трудової адаптації та інтеграції в суспільство, а також забезпе-
чення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації і виро-
бами медичного призначення, з визначенням порядку та місця їх про-
ведення, є важливим розділом роботи медико-соціальної експертизи. 

Відповідно до Постанови КМУ від 03.12.2009р. № 1317 «Питан-
ня медико-соціальної експертизи» зі змінами, внесеними постановою 
КМУ від 31.05.2012 р. № 485, ІПР формується лікарем-реабілітологом 
МСЕК у відповідності до плану реабілітаційних заходів, наданого 
лікарем лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) або лікарсько-
консультативною комісією та після безпосередньої бесіди з інвалі-
дом і комплексного визначення його реабілітаційного потенціалу. 
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Лікарі експерти спілкуються з інвалідом на МСЕК лише обмежений 
час, коли лікарі ЛПЗ спостерігають за хворим постійно і як ніхто 
інший можуть та повинні визначати всі реабілітаційні заходи, які 
необхідні. Якщо потрібно, залучаючи до цього фахівців центру зай-
нятості, управлінь праці та соціального захисту населення, протез-
ного цеху. На жаль, є випадки, коли дитина-інвалід вступає до на-
вчального закладу і отримує спеціальність, за якою в подальшому 
за станом здоров’я вона не зможе працювати, а на навчання вже ви-
трачені бюджетні кошти. Комунальний заклад «Черкаський облас-
ний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради» 
постійно піднімає питання про введення посади фахівця з фізичної 
реабілітації, соціального реабілітолога на МСЕ в ЛПЗ області, яка 
не є лікарською, але потребує вищої освіти (як і більшість медич-
них нелікарських спеціальностей: логопеди, психологи, соціальні пра-
цівники, ерготерапевти). На жаль, в ЛПЗ відсутній фахівець, який 
був би координатором між особою з інвалідністю та всіма зацікав-
леними сторонами реабілітаційного процесу. До речі, в європейсь-
кій системі охорони здоров’я присутні багато спеціальностей, фа-
хівці з яких мають середню медичну освіту, а от в Україні — вони 
практично відсутні. 

Показник виконання ІПР зумовлений особливостями регіонів, 
наявності мережі реабілітаційних закладів, а головне, організацією 
реабілітаційного процесу на рівні міжвідомчих відносин: наявність 
реабілітаційних рад при обласному відділу охорони здоров’я, тісна 
співпраця з ЛКК, закладами соціального забезпечення, протезними 
підприємствами та іншими учасниками реабілітаційного процесу. 
У багатьох випадках для досягнення успішних результатів медично-
го лікування, необхідне надання особам з обмеженими можливос-
тями послуг з медичної реабілітації за місцем їх проживання. Про-
те, на сьогодні попит на послуги медичної реабілітації перевищує 
можливості бюджетного фінансування. Обмежене фінансування охо-
рони здоров’я, відсутність системи, яка б дозволила забезпечити без-
перервний процес реабілітації стримують надання реабілітаційної 
допомоги інвалідам. 

Однією з умов повноцінного виконання заходів реабілітації є інфор-
мованість інвалідів з питань реабілітації. Фахівці КЗ «ЧОЦ МСЕ ЧОР» 
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провели опитування серед осіб з інвалідністю, які оглядались комі-
сіями МСЕК «Чи знаєте Ви, що включає в себе поняття «реабіліта-
ція?» На це питання позитивно відповіли близько 50% опитаних; 
негативно — близько 20% учасників опитування, вагались із від-
повіддю — близько 30%. Таким чином, одним з шляхів виконання 
ІПР є питання доступності до інформації, яка стосується законо-
давчих актів, видів та форм реабілітації,місцю її проведення. КЗ 
«ЧОЦ МСЕ ЧОР» створений та постійно оновлюється сайт закладу 
cherkassymsek.com.ua. 

Основними проблемами при виконанні заходів програми реабі-
літації, за результатами опитуванні осіб з інвалідністю, є: 

– труднощі, пов’язані з забезпеченням інвалідів лікарськими за-
собами; 

– почерговість в ЛПЗ, відсутність в них необхідних спеціалістів; 
– почерговість в проведенні ендопротезування суглобу кінцівки; 
– довго тривале оформлення документації, 
– труднощі при ремонті засобів, доставці TЗР до місця проживан-

ня інваліда; 
– якість отриманих протезів, протезно ортопедичних виробів, TЗР; 
– недостатність інформації про різні напрямки реабілітації; 
– недостатність сітки реабілітаційних установ; 
– труднощі в працевлаштуванні. 
В умовах реформування галузі охорони здоров’я є певна диспро-

порція структури медико-соціальної реабілітації, де більш розвине-
на реабілітаційно-експертна та реабілітаційно-протезна ланки, а от 
реабілітаційно-лікувальна та реабілітаційно-оздоровча складові потре-
бують подальшого розвитку та вдосконалення. 

В березні 2014 року за ініціативою громадських організацій ін-
валідів і чорнобильців Черкаської області та Всеукраїнської громад-
ської спілки «Науково-практичне об’єднання інклюзивного туризму 
інвалідів і чорнобильців України» і вищого навчального закладу Від-
критого Міжнародного Університету розвитку людини «Україна», 
Комунальний заклад «Черкаський обласний центр МСЕ ЧОР» про-
вів анкетування серед інвалідів та чорнобильців щодо подальшої 
практичної реалізації даної ініціативи для впровадження в Україні 
інклюзивного туризму, як одного із видів реабілітації. У всьому світі 
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цей вид туризму для інвалідів з активною життєвою позицією набу-
ває обертів. Так, 11% туристичних поїздок в Європі та 7% в світі 
здійснюють особи з інвалідністю. Розглядати туризм, як один з ви-
дів реабілітації можливо як в медичному аспекті, бо це рухова ак-
тивність, так і в соціальному — бо туризм створює середу повно-
цінного спілкування серед людей з обмеженими можливостями, та 
в професійному напрямку. 

В анкеті було запропоновано 10 питань, на які дали відповідь 2883 
особи з інвалідністю. 

На питання «Чи вважаєте Ви активні види реабілітації корисни-
ми?», позитивно відповіли 88,6% респондентів. 

На питання «Чи є у Вас бажання займатися активними видами 
реабілітації?», позитивно відповіли 89,6% респондентів. 

На питання «Чи хотіли Ви б займатися різними видами туризму, 
що мають оздоровчо-соціально-реабілітаційний характер?», пози-
тивно відповіли 96,6% респондентів. 

З 17 запропонованих видів туризму особи з інвалідністю надають 
перевагу таким видам: лікувально-оздоровчий — 75%, для інвалі-
дів — 73%, екологічний — 68,6%, сільський — 61,1% та для осіб 
похилого віку — 55,6%. 

На питання «Для яких з видів туризму необхідно забезпечити ін-
клюзивність у першу чергу?», дали такі відповіді: лікувально-оздо-
ровчий — 75,8%, для інвалідів — 63,7%, екологічний — 66,3%, сіль-
ський — 48,6%. 

На питання «Чи вважаєте Ви за необхідне включити в ІПР інклю-
зивний туризм як один з видів соціально-психологічної та фізичної 
реабілітації?», позитивно відповіли 75% респондентів. 

Інклюзивний 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 ту-
ристичного інфраструктури. 

Згідно з цим анкетуванням встановлено, що особи з інвалідністю, 
в переважній більшості, бажають активно займатися такими видами 
туризму з урахуванням розвитку, та впровадження інклюзивного ту-
ризму як одного з активних видів реабілітації, та бажають включен-
ня його до індивідуальної програми реабілітації (ІПР). 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ 
ПРИ НАБУТОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ 

У ДОРОСЛИХ 

Мацегоріна Н. В., 
асистент кафедри реабілітації, 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
к. тел. 066-427-67-02; e-mail: Natasha_Natasha@meta.ua 

Захворювання на цукровий діабет є одним з найбільш розповсю-
джених захворювань. За оцінками Всесвітньої організації здоров’я 
в світі нараховується 347 млн. чоловік хворих на цукровий діабет. 
В Україні станом на початок 2013 р. зареєстровано 1 311 335 хворих, 
або близько 2,9% від населення країни, з яких майже половина ма-
ють ускладнення. У зв’язку з відомою проблемою діагностування 
захворювання, враховуючи що на кожен зареєстрований випадок 
(щороку діагностується більше 120 тис. нових випадків цукрового 
діабету) доводиться 2–3 випадки недіагностованого захворювання, 
маємо підстави говорити про 2–2,5 млн. хворих. Ситуація в Україні 
ускладнена відсутністю єдиного реєстру хворих на цукровий діабет 
(реєстр хворих на цукровий діабет відповідно до наказу МОЗ від 
28.05.2009 р. № 365 не функціонує у зв’язку з невідповідністю чин-
ному законодавству України, а стосовно нового єдиного реєстру 
існують тільки проекти та концепції). Наслідком пізнього діагнос-
тування ускладнень цукрового діабету є рання інвалідізація, хірур-
гічне втручання, летальні випадки (у 2012 р. первинний вихід на 
інвалідність у працездатному віці через цю хворобу становив 5472 
випадки; було проведено 3370 ампутацій нижніх кінцівок; через пізнє 
діагностування ускладнень цукрового діабету померло 2200 пацієнтів). 

Таким чином, соціальна значимість цукрового діабету вимагає 
приділення великої уваги попередженню, лікуванню та профілакти-
ці ускладнень цукрового діабету. 

Одним з засобів в лікувальному комплексі є масаж. Застосуван-
ня лікувального масажу при цукровому діабеті дозволяє вирішити 
задачі нормалізації загального стану хворого, профілактики і ліку-
вання порушення кровообігу в судинах нижніх кінцівок, діабетично-
го ураження нервових волокон, ожиріння. Масаж сприяє підвищен-
ню споживання м’язами глюкози, усуває надлишок цукру в крові. 
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Лікувальний масаж застосовують при легкій і середній формах, 
в стані компенсації, при відсутності трофічних язв, ознак гангрени 
нижніх кінцівок, при задовільному загальному стані. З метою по-
ліпшення діяльності ЦНС, загального тонусу організму; активізації 
крово- і лімфообігу в кінцівках, окисно-відновних і обмінних про-
цесів; стимуляції функцій серцево-судинної, дихальної і травної си-
стем; підвищення тонусу і працездатності м’язів; поліпшення пси-
хоемоційного і загального стану хворого. 

Узагальнення досвіду інших країн та власного досвіду стосовно 
застосування лікувального масажу в лікуванні цукрового діабету, 
більш широка і комплексна терапія дозволить запобігти або зменши-
ти прояви супутніх захворювань, підвищити опірність організму, 
відновити і підтримати загальну працездатність хворих. 

 
 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 

Мозолєєв О. М., 
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації 

Фізична культура — невід’ємна частина загальної і спеціальної 
культури особистості сучасного фахівця, що становить фундамент 
його фізичного, духовного благополуччя й успіху у виробничій ді-
яльності. Вона служить якісною динамічною характеристикою рівня 
розвитку й реалізації можливостей людини, забезпечує біологічний 
потенціал її життєдіяльності, необхідний для гармонійного розвит-
ку, прояву соціальної активності, творчої праці. Усе це обумовлює 
соціальний попит на оволодіння особистісною фізичною культурою 
на усіх етапах формування фахівця. Особливе значення має оволо-
діння фізичною культурою у вищих навчальних закладах, де закла-
даються основи професійної підготовки. 

Принцип оздоровчої спрямованості фізичної культури полягає в 
організації фізичного виховання, і зокрема занять фізичними впра-
вами, таким чином, щоб вони сприяли профілактиці захворювань 
учнів, зміцненню їх здоров’я. В ході фізичного виховання слід за-
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безпечувати таке поєднання роз’яснювальної, виховної роботи і різ-
них форм практичних занять фізичними вправами, при якому фізич-
на культура стає усвідомленим обов’язковим компонентом режиму 
для студентів. 

Фізичне виховання — складова частина підготовки студентів, 
сприяє покращенню здоров’я, збільшення розумової та фізичної пра-
цездатності, формує здоровий спосіб життя. Формування здорово-
го способу життя насамперед залежить тільки від самих студентів, їх 
переваг, переконувань та світогляду, є головним важелем первин-
ної профілактики в укріпленні здоров’я через зміну стилю та укла-
ду життя. 

Анкетування студентів з питання оцінки рівня свого здоров’я по-
казало, що 26% студентів визнали себе цілком здоровими, 38% — 
здоров’я задовільне, 17% — слабке, 19% — зовсім слабе. Недооцін-
ка студентами ролі фізичних вправ в покращенні здоров’я значно 
погіршує їх майбутній трудовий потенціал, тому що зніжуються фі-
зичні та розумові спроможності, виникає протиріччя між професій-
ними вимогами та фізичним станом. 

З метою побудови цілеспрямованої роботи фахівців фізичного ви-
ховання, більш повного задоволення вимог студентів, важливо вра-
хувати цінності орієнтири та мотиви занять фізичними вправами. Для 
досягнення цієї мети нами були вивчені мотиви, що спонукають 
студентів до занять фізичною культурою та спортом, розглянута 
динаміка відношення до фізичного виховання від час навчання у ви-
щому навчальному закладі, визначені фактори, що сприяють фор-
муванню стійкого інтересу до занять. 

Студентам було запропоновано визначити два найбільш значи-
мих мотиви яки на їх думку спонукають до систематичних занять 
фізичними вправами. Анкетне опитування визначило відносну знач-
ність факторів які визначають мотивацію студентів до занять фізич-
ною культурою. Аналіз результатів показав, що головними з них є: 
покращення здоров’я — 32,2%, розвиток фізичних якостей — 27,4%, 
бажання змінити (покращити) форму тіла — 15,2%, покращення на-
строю та самовідчуття — 7,6%, спілкування з друзями — 7,0%, при-
вабливість до іншої статті — 6,2%, високі спортивні досягнення — 
4,4%. 
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Спортивно-оздоровча діяльність сприяє формуванню різноманіт-
них якостей особистості студента, серед яких визначаються вольові 
(цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, дисциплінованість) 
та моральні (чесність, відповідальність, скромність, працелюбність). 
Заняття фізичною культурою і спортом сприяють розвідку інтелек-
туальних якостей, таких як швидкість та точність засвоєння інфор-
мації, спроможність до творчого мислення. 

Під час дослідження були визначені чотири групи соціальних фак-
торів які формують інтерес до занять фізичною культурою і спортом: 

1. Вплив середовища (товаришів по навчанню, друзів за місцем 
проживання, батьків тощо). 

2. Відвідання місць змагань та бажання взяти в них участь. 
3. Сприятливі умови (близькість розташування спортивних спо-

руд, наявність часу для занять спортом). 
4. Вплив засобів масової інформації (телебачення, преси, кіно 

тощо). 
Заняття студентів фізичною культурою і спортом тісно пов’язано 

з результатами навчання. Так, 52% респондентів вказали, що тре-
нування позитивно впливають на навчальний процес, і лише 5,6% 
студентів вважають, що фізичне виховання заважає навчанню у ви-
щому навчальному закладі. Характерно, що на перших двох курсах 
у 32% студентів збільшується інтерес до занять фізичною культу-
рою і спортом. У студентів старших курсів, де відсутні обов’язкові 
заняття з фізичного виховання, інтерес до занять значно зніжується. 
Такий стан справ знайшов відображення у динаміки зниження по-
казників фізичного самовідчуття студентів. Лише студенти-спорт-
смени не відмічали погіршення свого фізичного стану під час на-
вчання, а решта студентів вказували на погіршення самовідчуття. 

Найважливішою рисою діяльності викладацького складу з фор-
мування здорового способу життя студентської молоді є взаємодія 
педагога та студента. Цілеспрямована діяльність викладача припу-
скає його спільну роботу разом зі студентами з метою розвитку 
фізичних якостей, покращенні здоров’я та самовідчуття його учнів. 
Ситуація спільної творчості надає додатковий поштовх та стимулює 
студентів робити щось нове у напрямку здорового способу життя, 
розвитку особистих фізичних здібностей. У спільній творчої діяль-
ності студент може відчуває себе творцем власного здоров’я й влас-
ної долі. 



спортивна і професійна Секція ІІІ 
з інвалідністю 

 - 253 -

Таким чином, заняття фізичною культурою і спортом у режимі 
труду та відпочинку студентської молоді грають багатопланову, уні-
версальну роль, активно впливають на біологічну сферу життєдіяль-
ності, соціальну орієнтацію та індивідуально-психологічні аспекти 
гармонійного розвідку особистості. Підтримка здоров’я на достат-
нє високому функціональному рівні стимулює позбавлення студен-
тів від шкідливих звичок та негативного ставлення до алкоголю та 
наркоманії. Скорочення часу на пасивні види діяльності надає спро-
можність збільшити бюджет часу студентів на долю активно-твор-
чих видів діяльності таких як фізична культура і спорт, туризм, оздо-
ровчі заняття, художня самодіяльність. 

 
 
ОСОБЛИВОСТІ ЛФК ПРИ ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІІ ТИПУ 

Нестеренко В., 
студент Зл3д, 

Кіровоградський інституту розвитку людини 

Діабетична хвороба є однією з найбільш складних і актуальних 
проблем сучасності. Число хворих цукровим діабетом у світі складає 
приблизно 117 мільйонів і це тільки офіційно зареєстровані показ-
ники, а скільки людей живуть не здогадуючись про хворобу. Не-
впинному росту хвороби у більшості країнах світу сприяє урбані-
зація, яка постійно зростає, зниження фізичної активності, поганий 
вплив факторів навколишнього середовища. За прогнозами ВОЗ до 
2025 року кількість хворих на діабетичну хворобу II типу переви-
щить 30 мільйонів. На лікування і профілактику цукрового діабету 
направлені величезні фінансові і людські ресурси. Ця проблема по-
стійно знаходиться у центрі уваги і піддається все сторонньому об-
говоренню на різноманітних симпозіумах, наукових сесіях і конфе-
ренціях. 

Увага до цукрового діабету пояснюється тим, що зміни, які ви-
никають в організмі людини нерідко призводять до втрати праце-
здатності і інвалідності. Так серед дорослого населення 25% випад-
ків інвалідності обумовлено цукровим діабетом. Відновлення пра-
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цездатності після патології діабетичної хвороби у більшості хворих 
проблематично. Лише 20–30% хворих на цукровий діабет поверта-
ється до активної праці, приблизно 40% хворих у повсякденному 
житті потребує сторонньої допомоги. 

Тому розроблення новітньої комплексної програми з реабілітації 
хворих на цукровий діабет залишається актуальним, що й обумови-
ло вибір теми даної роботи. 

Термін «діабет» вперше ввів давньоримський лікар Аретей Кап-
подійський хоча ця хвороба була вже відома людям протягом декіль-
кох віків. 

Для життя, розвитку та виконання роботи наш організм потребує 
постійного впливу енергії, яка надходить з харчовими продуктами. 
Перетворення їжі на енергію та тепло є одним з найважливіших про-
цесів обміну речовин. В шлунку і кишечнику харчові продукти роз-
падаються на окремі, більш прості речовини. 

Фізичні вправи — важлива складова нового способу життя хво-
рих на цукровий діабет. Ідея використання фізичних вправ для лі-
кування та відновлення не є новою. Ще в 600 р. до н.е. її запрова-
джував індійській лікар Сум Рута. У наступних століттях відношення 
до фізичних вправ як до методу лікування та профілактики діабету 
постійно змінювались. Сьогодні вчені знають, що ідея використан-
ня постільного режиму у якості терапії діабету була помилковою. 
Дослідження довели, що вже після 7 днів такого режиму метаболізм 
цукру в крові значно порушується. 

Великомасштабні дослідження були проведені в останні два де-
сятиріччя і вони вказують на те, що регулярні заняття фізичною 
культурою покращують стан хворого на 60%, це обумовлено все-
бічним впливом вправ на всі органи і системи організму діабетика. 
У спокої до 50% усієї маси крові знаходиться в селезінці, печінці і 
інших кров’яних депо. Завдяки м’язовій роботі посилюється при-
ток крові до скелетних м’язів і зменшується її вміст у депо. Підви-
щується оксигенація (вміст кисню) крові і полегшується надходжен-
ня кисню до органів і тканин. 

Збільшується вентиляція легень. Посилюються обмінні процеси, 
тому що м’язова робота потребує енергії, головним чином за раху-
нок вуглеводів та жирів, полегшується і підвищується засвоєння глю-
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кози клітинами. Вважають, що працюючі м’язи виділяють у кров 
речовини, які мають інсуліноподібну дію. 

Фізичні вправи підвищують тонус ЦНС, стимулюють процеси 
нервової регуляції серцевої діяльності, забезпечують утворення в 
корі головного мозку фізіологічні домінанти збудження, під впли-
вом якої за законом негативної індукції виникає затухання іншого 
патологічного вогнища збудження, відбувається корекція нейроген-
них порушень на рівні підкоркових утворень за рахунок вирівню-
вань основних нервових процесів. 

Людина, яка звикла глибоко дихати, може значно збільшити вен-
тиляцію легень і не відчувати задухи навіть при великому наван-
таженні. 

Щоденна гімнастика є гарним закріплюючим засобом для серця. 
Діяльність серцевих м’язів дуже щільно пов’язана з роботою усіх 
м’язів нашого тіла. Чим більше навантаження отримують м’язи, тим 
сильніше працює серце. Значне місце у просуванні крові до серця, 
полегшенні його роботи у забезпеченні нормальної циркуляції крові 
по великому та малому колах займають поза серцеві (екстрокарди-
альні) чинники кровообігу, дія яких підсилюється при фізичних 
вправах. Такі вправи, як присідання, стрибки, бігові вправи, ходьба 
добре тонізують і зміцнюють серцеві м’язи. Скорочення їх стають 
більш сильним, вони отримують здатність працювати більш еконо-
мічно та успішно справлятися з підвищеним навантаженням, на-
приклад, при заняттях спортом. 

Гімнастика допомагає працювати органам травлення. Фізичні впра-
ви підсилюють перистальтику (скорочення і розслаблення) шлунку 
та кишок, що сприяє кращому травленню: під впливом вправ для 
м’язів тулуба, особливо животу, покращується крово- і лімфообіг у 
червоній порожній і малому тазі, що створює сприятливі умови для 
кращого всмоктування стінками кишок корисних речовин і передачі 
їх до крові. 

Необхідно відмітити, що сприятлива дія гімнастики через ЦНС 
розповсюджується на усі без виключення органи: підвищується діяль-
ність нирок, потових залоз, краще працює печінка. 

Таким чином, роблячи підсумок усього вище зазначеного, мож-
на зробити висновок, що цукровий діабет необхідно розглядати як 
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фактор ризику для багатьох захворювань. Однією з основних при-
чин розвитку цукрового діабету ІІ типу є надмірна вага та малору-
хомий спосіб життя (гіподинамія). 

У зв’язку із цим основними напрямками реабілітації при діабе-
тичній хворобі ІІ типу є комплексне використання основних засо-
бів фізичної реабілітації для збільшення фізичної активності, від-
новлення функціонального стану організму та активного, а головне 
повноцінного, повернення до суспільства. 

Література 

1. Авраменко М. Л. Лікувальна фізична культура, фізіотерапія, 
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Нестеренко В., 
студент Зл3д, 

науковий керівник: Сєдова Н. А., 
кандидат психологічних наук, начальник наукового відділу 

Кіровоградського інституту розвитку людини 

Неврози (або невротичні порушення) є одним із найчастіших та 
найбільш розповсюджених захворювань сучасності. Невротичні роз-
лади зустрічаються як серед дорослих, так і серед дітей та підлітків. 

По даним ВООЗ приблизно 70% людей живе в умовах постійно-
го стресу. Це пояснюється зростаючим темпом життя, який ставить 
до нервової системи людини більш підвищені потреби. Стрес до-
помагає людині сконцентруватись, змобілізувати сили у важкій си-
туації. Складність нервової діяльності полягає в тому, що в деяких 
ситуаціях стресовий стан виражений дуже сильно і утримується до-
сить довго, стаючи таким чином, не тільки патогенетичною основою 
різних захворювань, але й причиною трагічного кінця [1, с. 214]. 

Неврозами називають захворювання, при якому не виявляють ана-
томічні зміни нервової системи, але існують її функціональні пору-
шення у вигляді підвищеної збудливості, швидкої втомлюваності та 
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виснаженості. Це захворювання характеризується зворотністю хво-
робливих порушень, котрі можуть продовжуватися місяць, і навіть 
роки. Важливе значення у виникненні неврозів мають різні психо-
логічні травми службового, сімейного, інтимного характеру, так і не 
благоприємні умови життя в період дитинства — такі, як неповно-
цінна сім’я, неправильне виховання, сімейні конфлікти тощо [2, с. 418]. 

Етапна система реабілітаційних заходів об’єднує лікарні, диспан-
сери, санаторії. Кожний з цих перелічених закладів вирішує завдан-
ня процесу реабілітації різноманітними, присутніми йому засобами. 
Однак, питання етапної фізичної реабілітації не знаходять достатньо 
повного відображення у системі реабілітації. При цьому звертає на 
себе увагу тимчасовий характер цих заходів, які використовуються, 
коли істеричний невроз потребує постійного спостереження та ви-
конання фізичних вправ [3, с. 112]. 

Практичне дослідження проводилося нами на базі психіатричної 
лікарні в селищі Нове Кіровоградської області на протязі двох мі-
сяців на стаціонарному етапі лікування. Дослідження психічного та 
фізичного стану здійснювалося шляхом суб’єктивної оцінки (опи-
тування, та об’єктивною оцінкою (вимірювання артеріального тис-
ку, частота серцевих скорочень). 

Усім пацієнтам з захворюванням невроз нав’язливих станів при-
значався наступний комплекс лікування. 

Лікувальна фізична культура, яка складалася з лікувальної гігіє-
нічної гімнастики та комплексів фізичних вправ під супроводом му-
зичних композицій. Заняття з лікувальної фізичної культури що по-
чиналися із загальнорозвиваючих, спеціальних і дихальних простих 
вправ, які виконувалися в повільному темпі без напруження, з пау-
зами для відпочинку та з музичним супроводом, а також проводи-
лися вправи, які покращують увагу, координацію, збільшення швид-
кості і точності виконання рухів, виховуючи спритність, швидкість 
реакції. Для тренування вестибулярного апарату використовують 
вправи з закритими очима, з несподіваною перебудовою рухів по 
команді під час ходьби, бігу, обертальних рухів голови, нахили ту-
луба. Тривалість занять приблизно 10–15 хв. Потім заняття посту-
пово збільшувалися до 25–30 хв. Заняття проводилися п’ять разів 
на тиждень погрупово. Після закінчення занять хворим проводили-
ся фізіотерапевтичні процедури. 
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Фізіотерапія: електросон (залежно від переживання), пацієнтам з 
вираженим підвищенням тонусу симпатичної системи, психоемоцій-
ним напруженням застосовувалися низькочастотні струми (магніто-
терапія, ампліпульс, гальванізація, електростимуляція), пацієнтам з 
пригнобленням психомоційної активності застосовувалися високо-
частотні струми (дарсонваль, УВЧ). Курс лікування складав 10–15 
процедур по 10–20 хв. Але в експериментальній групі ще застосову-
валася бальнеотерапія (хвойні ванни температура 36–35 °С, ванни  
з бробаліном, відваром із корнів, вогкі укутування простирадлом 
33–32 °С, душ Шарко 3 хвилини). Курс лікування 10–15 процедур 
по 10–15 хв. кожен день чи через день. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що головним крите-
рієм ефективності реабілітаційного лікування є динаміка показників 
якості життя що зумовлюює загальне покращення самопочуття та 
зміна ставлення до своєї хвороби, що дало змогу не тільки переос-
мислити свої можливості, а й розширити відповідно до них фізичну 
активність. Також нормалізувався сон, зменшився рівень репресив-
ності, зникли нав’язливі їдеї, страх, симптоми сильних переживань, 
головні болі,відчуття слабкості в кінцівках, хвилювання, роздрато-
ваності, знизилася невдоволеність собою, покращилося дихання, сер-
цева діяльність 

Таким чином, запропонована реабілітаційна програма, яка була 
спрямована на нормалізацію психоемоційного стану пацієнтів, до-
зволила досягнути значного покращання їх фізичного стану, відно-
влення працездатності та соціальної активності. Позитивні зрушення, 
які відбулися у пацієнтів, сприяли підвищенню якості життя у пері-
од ремісії, що безперечно має велике медичне та соціальне значен-
ня та значно підвищився рівень життєдіяльності. 
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АРМСПОРТ ЯК АДАПТИВНИЙ ВИД 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Поцілуйко І. І., 
ст. викладач кафедри здоров’я людини, 

фізичної культури та спорту 
Кіровоградського інституту розвитку людини, 

к. тел. (0522) 22-74-89 

В сучасному спорті армспорт є дуже популярним серед населен-
ня, у нашій країні він посідає одне з провідних місць серед силових 
видів спорту. Цим видом спорту починає займатися все більше лю-
дей. Популярність армспорту пояснюється його доступністю, швид-
ким зростанням результатів і позитивним впливом на фізичний роз-
виток та здоров’я спортсмена [1, с. 30]. 

Основна ідея нашого дослідження полягає у залученню людей з 
обмеженими потребами до занять армспортом котрі спрямовані на 
виховання і формування ступенів спортивної майстерності. Армспорт 
передбачає участь у змаганнях і досягнення добрих результатів. 
Основна мета — це залучення до спорту, освоєння інтелектуальних, 
технологічних та мобілізаційних цінностей фізкультури. 

Активізація роботи з інвалідами в галузі фізичної культури і спор-
ту, поза сумнівом, сприяє гуманізації самого суспільства, зміни його 
ставлення до цієї групи населення, і тим самим має велике соціальне 
значення. Треба визнати, що проблеми фізичної реабілітації та со-
ціальної інтеграції людей з особливими потребами засобами фізич-
ної культури і спорту вирішуються повільно [2, с. 105]. 
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Основними причинами слабкого розвитку фізичної культури і спор-
ту серед інвалідів є практична відсутність спеціалізованих фізкуль-
турно-оздоровчих і спортивних споруд, нестача обладнання та інвен-
тарю, нерозвиненість мережі фізкультурно-спортивних клубів, дитячо-
юнацьких спортивних шкіл та відділень для інвалідів [5, с. 25]. 

У сфері фізичної реабілітації як і раніше існує недооцінка тієї об-
ставини, що фізкультура і спорт набагато більш важливі для люди-
ни з обмеженими можливостями, ніж для благополучних у цьому 
відношенні людей [3, с. 60]. 

Активні фізкультурно-спортивні заняття, участь в спортивних зма-
ганнях є формою так гостро необхідного спілкування котра віднов-
лює психічну рівновагу, знімає відчуття ізольованості, повертає від-
чуття впевненості та поваги до себе, дає можливість повернутися 
до активного життя [4, с. 90]. 

Головним завданням все ж таки залишається залучення до занять 
спортом якомога більшого числа людей з обмеженими можливостя-
ми з метою використання фізкультури і спорту як одного з найваж-
ливіших засобів для їх адаптації та інтеграції в життя суспільства, 
оскільки ці заняття створюють психічні установки, вкрай необхідні 
для успішного возз’єднання з суспільством. Застосування засобів 
фізичної культури і спорту є ефективним, а в ряді випадків єдиним 
методом фізичної реабілітації та соціальної адаптації [5, с. 45]. 
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ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
НИЗЬКОВЕНТИЛЯЦІЙНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

У РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 

Ревуцька О. В., 
магістр з фізреабілітації, 

ФОП, 04211, м. Київ, вул. Лайоша Гавро, б. 18, кв. 1, 
к. тел. 0933704999; е-mail: geolania@i.ua; 
науковий керівник: Коваленченко В. Ф., 

кандидат медичних наук, доцент 

Як відомо, гіпервентиляція є загальним показником неблагопо-
луччя життєдіяльності людини [1]. Аналіз реакцій дихання на зов-
нішні і внутрішні впливи дозволив розробити авторську систему 
формування постійного низьковентиляційного стану організму, при 
якому фізіологічне дихання здійснюється без істотних екскурсій 
грудної клітки. Відмінність цієї системи від існуючих гіповентиля-
ційних дихальних методик [1] полягає в тому, що застосування ре-
комендованого способу життя не викликає потреби у посиленні вен-
тиляційної функції і тому відсутня необхідність вольового втручання 
в режим вентиляції. Гіповентилюючий ефект мають також вегета-
ріанство та медитативні техніки [3, 6]. 

Рекомендований низьковентиляційний спосіб життя (НВСЖ) до-
сягається за рахунок: постійного носового дихання, особливо при 
фізичних навантаженнях, розмові, співі, сні, алгоритм якого відріз-
няється від існуючих рекомендацій [2]; видового харчування, яке 
складається із продуктів, що не збуджують дихальний центр; спо-
живання нутрієнтів в розробленій автором послідовності, особливі-
стю якої є використання фізіологічного пошарового травлення, що 
зберігає кислотно-лужне середовище для активності селективних фер-
ментів; навчання і практикування розробленої автором саногенетич-
ної і динамічної медитації; самоспостереження та аналіза причин 
появи глибокого дихання [4]. 

Вивчення процесу оздоровлення за рахунок НВСЖ здійснюва-
лось протягом 25 років за участю 36 добровольців і показало висо-
ку універсальність, доступність, ефективність і розвиток здоров’я на 
віддалених етапах [4]. Аналіз динаміки змін функціонального ста-
ну досліджуваних дозволив виділити три фази саногенезу: 1. фаза 
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зникнення симптомів і органічних змін на фоні гіповентиляційного 
стану та вироблення механізмів самооздоровлення у нових умовах; 
2. фаза стабілізації здоров’я, під час якої закріплюються механізми 
оптимізації і економізації функцій; 3. фаза розвитку здоров’я, а са-
ме, накопичення резервів, набування нових функціональних зв’язків. 

Система показала свою високу ефективність у широкому діапа-
зоні хвороб, а саме при гіпертонічній хворобі, цукровому діабеті, 
офтальмологічних хворобах, бронхіальній астмі, виразкових хворо-
бах ШКТ та інших[4, 5]. 

Метод демонструє оздоровчу універсальність і має велику пер-
спективу як при різноманітних патологічних станах, так і в профі-
лактиці хвороб. НВСЖ можна рекомендувати для широкого кола 
населення як здоровий спосіб життя. 

Автор продовжує вдосконалювати свою систему, особливо в ме-
дитативній частині. 
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ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
ЕНЕРГОПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДИНИ 

ДИХАЛЬНОЮ ГІМНАСТИКОЮ ТА МАСАЖЕМ 

Семенов А. М., 
асистент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання, 

к. тел. 097-498-60-39; 
науковий керівник: Клименко В. В., 
доктор психологічних наук, професор 

Одна з головних причин виникнення багатьох патологічних ста-
нів — це втрата організмом здатності постійно підтримувати в ар-
теріальній крові вміст СO2 близький до норми (гіпокапніемія — це 
пряма причина постійного ненормального звуженого стану артері-
ол і дрібних артерій). У здорових людей рівень вентиляції легень 
(частота і глибина дихання) такий, що СO2 видаляється з організму 
рівно в такій кількості, щоб його завжди залишалося в артеріальній 
крові не менше 6% і підвищення не більше 6,5%. Засвоєння кисню 
організмом, що потрапляє в нього через легені залежить від вмісту 
в організмі вуглекислого газу СO2. Чим більше у крові СO2, тим 
більше O2 доходить до клітин і засвоюється ними. Це явище було 
відкрите російським фізіологом Б. Ф. Веріго ще в кінці XVIII сто-
ліття, а через 10 років підтверджено данцем Х. Бором, і тому нази-
вається «Ефект Веріго – Бора». 

Мета роботи — визначити та вивчити особливості формування 
оптимального енергопотенціалу людини дихальною гімнастикою та 
масажем. 

Дихальна гімнастика відновлює та формує оптимальний енерго-
потенціал людини, сприяючі зниженню вимивання вуглекислоти, зі 
збільшенням концентрації якої до нормального рівня знімається спазм 
кровоносних судин. На підставі цього, Дуриманов Віталій Костян-
тинович запропонував так зване ритмічне дихання. Воно виконуєть-
ся регулярно, кілька разів на день: спокійний видих — пауза (3 се-
кунди) при повному м’язовому розслабленні — тут же «довидих» 
без напруги — знову пауза (3 секунди) при подальшому розслаб-
ленні — природний вдих. Повторити цей дихальний цикл протягом 
7 хвилин, знаходячись в будь-якому початковому положенні: лежа-
чи, сидячи, стоячи, в русі. Крім того, він звернув увагу на характер 
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сміху, при якому ми видихаємо ривками, і розробив порціальне ди-
хання, або дихання уступами. Виконувати його дуже просто: 3–4 ко-
ротких активних видихи підряд, потім стільки ж коротких вдихів. 

Формування оптимального енергопотенціалу також проводить-
ся за допомогою лікувально-реабілітаційного масажу, який запус-
кає процеси саморегуляції, відновлює енергетичний каркас та нор-
малізує роботу всіх органів і систем. В процесі проведення масажу 
відбуваються взаємні енергоінформаційні впливи масажиста та па-
цієнта. Причому, для масажиста це є контакт з патологічно зміненою 
енергетичною системою, тому він повинен вміти захистити себе від 
шкідливого впливу енергоінформаційних структур. Відчуття люди-
ни під час масажу поділяються на: 

1. Позитивні: тепло в тілі, розігрівання, поколювання, вібрація, 
«важкість у руках і ногах», холод, сонливість, підвищення діурезу — 
бажані відчуття, можна продовжувати відновні заходи, це свідчить 
про їх ефективність. 

2. Нейтральні: відсутність відчуттів — вони не допомагають і не 
шкодять. Краще, коли людина має відчуття, це необхідно для зво-
ротного зв’язку. 

3. Негативні: дрижання в колінах, несвідомий страх, холодний 
липкий піт, перезбудження — це небажані відчуття, необхідно при-
пинити сеанс. Ці відчуття є наслідком передозування впливу чи не-
правильної роботи, інколи це може бути зумовлене тим, що люди-
на має підвищену чутливість, вона фізично слабка. 

Рука — це інструмент, і випромінювання енергії руки в цілому 
та окремих її пальців є як стабільним, незмінним, так і тим, що змі-
нюється. Якщо біополе долонь масажиста дотикається до здорового 
поля людини, то ніяких відчуттів не виникає. При цьому необхідно 
пам’ятати, що три органи в нашому тілі дають специфічні відчуття: 
нирки — легку прохолоду, серце — тепло, легені — легку вібра-
цію. Якщо біополе долоні масажиста дотикається до поля хворого, 
то в долонях виникають відчуття, які відрізняються від звичних. Крім 
цього, під час процедури масажист повинен бути спокійним, роз-
слабленим, долоні повинні бути нейтральними (інакше власні від-
чуття в долонях можуть бути помилково сприйняті за відчуття від 
органів). Отже, в процесі використання лікувально-реабілітаційного 
масажу, спеціалісту потрібно навчитися психофізіологічно налаш-
товуватися на процедуру для ефективного формування оптимально-
го енергопотенціалу. 
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ЗМІСТ ТА ОБСЯГИ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ 
ЦЕНТРІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Терещенко Л. О., 
старший викладач 

Кіровоградського інституту розвитку людини 
Незважаючи на успіхи медицини, кількість осіб з особливими по-

требами поступово і невпинно зростає. Зокрема за оцінками експер-
тів станом на 1 січня 2008 року у світі проживає 650 млн. осіб з особ-
ливими потребами, у тому числі приблизно 3 млн. — в Україні [1]. 
Така ситуація вимагає створення відповідних умов реабілітації та 
інтеграції неповносправних у суспільство. 

За кордоном багато лікарень та реабілітаційних центрів вклада-
ють великі матеріальні ресурси в планування та реалізацію управ-
лінських функцій, оскільки розуміють важливість цього компонен-
ту у забезпеченні ефективності їхньої роботи [4]. На думку багатьох 
дослідників, працівники, які будуть приділяти недостатню уваги ви-
вченню змісту та обсягів діяльності закладів, у яких вони працюють, 
втратять пріорітети у своїй конкурентоспроможності. Окрім того, за 
словами інших авторів, відсутні чіткі уявлення не тільки про обся-
ги діяльності закладів, в яких вони працюють, але і про зміст робо-
ти цих установ [3]. Це зумовлено, на нашу думку, низьким рівнем 
знань персоналу організацій цього питання. 

Для визначення змісту діяльності реабілітаційних центрів міста 
Кіровограда, класифікації його за функціями управління та визначен-
ня їх обсягу використовувався метод системного аналізу. Вивчалась 
діяльність закладів, яка була запланована і реально виконана впро-
довж календарного року. Для цього аналізувались статути та зако-
нодавчі положення реабілітаційних центрів, протоколи засідань ко-
легіальних органів: Міжрегіонального центру соціально-трудової, 
професійної та медичної реабілітації інвалідів, Навчально-реабілі-
таційного центру для дітей з вадами зору та слуху «Малятко», На-
вчально-реабілітаційного центру «Надія», Центру соціального захис-
ту та реабілітації інвалідів «Серце матері». Інструментом аналізу 
були «Класифікатори функцій», розробленні О. М. Ждановою, які 
були модифіковані нами згідно завдань дослідження [2]. В цілому 
було піддано системному аналізу 57 одиниць документації. 
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Системний аналіз документації планування діяльності реабіліта-
ційних центрів дозволив виявити наступні обсяги функцій (табл. 1). 
Таблиця 1 — Заплановані та реально виконані обсяги управлінських 

функцій в діяльності центрів реабілітації осіб з особли-
вими по-требами (у % до загальних обсягів діяльності) 

Код функції та її назва Заплановані 
обсяги 

Реалізовані 
обсяги 

01 — планування діяльності 6,3 5,1 
02 — навчально-методичне та програмне забезпе-
чення 16,6 18,6 

03 — інтеграційно-адаптаційна діяльність 9,7 11,9 
04 — мотивація діяльності працівників 2,7 3,2 
05 — робота з кадрами 7,3 8,1 
06 — співпраця з науково-дослідними та навчаль-
но-виховними закладами 6,6 5,1 

07 — збір соціологічної інформації 5,5 2,3 
08 — накопичення статистичної інформації 4,6 4,8 
09 — матеріально-технічне забезпечення 18,4 15,1 
10 — контроль діяльності 0,5 4,9 
11– консультаційна допомога 0,5 4 
12 — юридична допомога 0,5 – 
13 — профілактична діяльність 2,8 3,3 
14 — зв’язки з громадськістю 18 13,6 
Всього: 100 100 

Інформація, яка міститься в таблиці, свідчить про те, що біль-
шість функцій «Класифікатора – 1» плануються. На першому місці 
за обсягами у планах роботи знаходиться матеріально-технічне за-
безпечення, (функція 09 — 18,4%), на другому — зв’язки з громад-
ськістю (функція 14 — 18%), на третьому — навчально-методичне 
та програмне забезпечення (функція 02 — 16,6%). 

Документи реалізації запланованої діяльності, на відміну від до-
кументів планування, містять меншу кількість функцій, включених 
до складу «Класифікатора – 1». Це свідчить про те, що окремі види 
діяльності, які мають місце в реальній практиці, не виконуються, але 
плануються. 

За обсягом реальних дій перевага надається навчально-методичному 
та програмному забезпеченню (функція 02 — 18,6%). Матеріально-
технічному забезпеченню надається 15,1% (функція 09), зв’язкам з 
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громадськістю — 13,6% (функція 14). У документах реалізації діяль-
ності не виявлено однієї управлінської функції — юридичної допо-
моги (12). 

Висновок. За допомогою системного аналізу документації ви-
значений зміст діяльності реабілітаційних центрів, який містить 14 
управлінських функцій. Виявлено, що плановані та реалізовані об-
сяги управлінських функцій не значно відрізняються між собою, що 
свідчить про ефективне продумане планування та реалізацію фун-
кцій управління у діяльності досліджуваних реабілітаційних центрів. 
Проте, аналіз діяльності кожного реабілітаційного центру окремо, 
надав можливість встановити, що реалізовані обсяги значно переви-
щують заплановані у всіх досліджуваних реабілітаційних центрах по 
всіх видах управлінських функцій. Даний факт може свідчити про 
недоліки планування діяльності реабілітаційних установ. 

Таким чином можна констатувати наявність резервів підвищення 
ефективності планування та реалізації управлінських функцій, адже 
відсутність деяких різновидів дій у діяльності реабілітаційних цен-
трів та наявність різниці між запланованими та реалізованими об-
сягами функцій управління сприяє зниженню їх результативності. 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Топчій А. А., 
V курс, група МО-51/13, спеціальність «Менеджмент організації», 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 

к. тел. (063) 314-44-84; 
науковий керівник: Нестеренко С. С. 

Медична реабілітація — це комплекс лікувальних і профілактич-
них заходів, який спрямований на максимально можливе віднов-
лення втрачених здібностей пацієнта після різних захворювань. Реа-
білітація також спрямована на відновлення м’язової сили пацієнта, 
а також попередження повторного захворювання або виникнення 
ускладнень. 

До основних принципів медичної реабілітації належать: 
• ранній початок проведення реабілітаційних заходів; 
• комплексність застосування необхідних засобів; 
• індивідуалізація програми реабілітації; 
• етапність реабілітації; 
• безперервність і послідовність протягом усіх етапів реабілітації; 
• поєднання загального та спеціального дій; 
• соціальна спрямованість реабілітаційних заходів; 
• використання методів контролю адекватності навантажень та 

ефективності реабілітації. 
Сьогодні медична реабілітація це не просто призначення яких-

небудь вправ після виписки з лікарні або курс фізіотерапії в кінці 
стаціонарного періоду. Реабілітація — це комплекс заходів, які вклю-
чають в себе участь лікарів різних сфер: фізіотерапевтів, масажис-
тів, трудотерапевти, психологів, логопедів тощо. 

Важливу роль в реабілітації відводять фізичним вправам. Успіх 
лікування залежить, як від правильно встановленого діагнозу, так і 
від оптимально підібраного і проведеного лікування, а також пра-
вильної та своєчасної реабілітації пацієнта. 

Реабілітація має одну єдину мету — по можливості максимально 
повне відновлення втрачених функцій у пацієнта, виходячи з наяв-
них наслідків травми або захворювання, і проведеного лікування. 
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Залежно від галузі застосування, реабілітація може бути: 
• ортопедична; 
• неврологічна і нейрохірургічна; 
• кардіологічна. 
Метою реабілітації є швидка регенерація м’язів при їх атрофіях, 

пов’язаних з тривалою гіподинамією, з метою відновлення сили і 
тонусу кінцівки, відновлення повного обсягу рухів у суглобах піс-
ля іммобілізації (після переломів), прискорення регенерації ткани-
ни хрящів, відновлення фізичної активності після інсультів тощо. 

До методів медичної реабілітації ставляться наступні методи: лі-
кувальна гімнастика, електроміостімуляція, кріотерапія. 

Правильно підібраний комплекс реабілітаційної програми допо-
може пацієнту максимально швидко відновитися після перенесеної 
травми або операції, поверне йому відчуття свободи рухів і можли-
вість спілкування з оточуючими людьми, друзями, рідними та коле-
гами без будь-яких обмежень. 

Медична реабілітація може бути успішною тільки в разі враху-
вання характеру і особливостей перебігу відновних процесів, пору-
шених при тому чи іншому захворюванні функцій. Для призначення 
адекватного комплексного диференційованого відновного лікування 
необхідна правильна оцінка стану хворого за показниками, які ві-
дображають ефективність реабілітації, а для його проведення сучас-
на реабілітаційна аппаратура. 
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ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ 
ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ 

Шафранова К. В., 
кандидат економічних наук, 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університет «Україна» 

Питання захисту інвалідів набуває особливого значення в Україні 
у зв’язку зі зростанням їх частки в загальній чисельності населен-
ня. Нині в Україні мешкає понад 2,7 млн. її громадян, визнаних у 
встановленому порядку інвалідами, або 5% чисельності усього на-
селення. У перспективі можливе зростання чисельності цієї катего-
рії громадян як в абсолютному, так і відносному виразі [2]. 

На сьогодні як такого правового закріплення принципу рівних 
прав інвалідів з іншими громадянами, заборони дискримінації лю-
дини через інвалідність в Україні немає, що ускладнює реалізацію 
інвалідами окремих норм, установлених для них чинним законо-
давством [1]. Відповідно до цього, протягом останніх років урядом 
України було прийнято ряд відповідних загальнодержавних програм. 
Створено Всеукраїнський центр, 38 регіональних центрів профе-
сійної реабілітації інвалідів. Створено додатково близько 1,5 тисячі 
робочих місць для інвалідів. 373 підприємства всеукраїнських інва-
лідських організацій, а також 190 підприємств, заснованих регіо-
нальними громадськими формуваннями, користуються податковими 
пільгами. Крім того, для інвалідів в Україні передбачена система 
пільг і компенсацій, що сприяють їхній реабілітації та інтеграції у 
суспільство. До них належать пільгове забезпечення інвалідів жит-
ловою площею з урахуванням стану здоров’я та інших обставин, 
знижка на квартирну плату й оплату комунальних послуг, безкош-
товне або пільгове соціально-побутове обслуговування, створення 
умов для вільного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфра-
структури, зокрема транспорту [1]. 

В Україні досить гострою є проблема працевлаштування людей 
з фізичними вадами, проте законодавство гарантує працевлашту-
вання інвалідів. Відсутність у інваліда професійної підготовки або 
неадекватність її рівня потребам ринку праці зменшує його шанси 
на працевлаштування і, як наслідок, — на активну життєдіяльність. 
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Під час здійснення професійної реабілітації осіб з обмеженими 
фізичними можливостями мають враховуватись бажання, мотиви, 
стимули до праці та професійної реабілітації означеної категорії на-
селення. Проте як раніше, так і нині проблемам трудової мотивації 
та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можли-
востями в Україні не приділяється належна увага. Головна причина 
такого стану полягає у пасивності інваліда. Здебільшого проявля-
ється пасивне ставлення до інваліда, як до людини, яка фізично та 
психологічно не готова працювати у суспільній сфері виробництва. 
Цьому сприяли, зокрема, тривале замовчування від суспільства справ-
жніх масштабів проблем інвалідів, негласна соціальна ізоляція бі-
льшості з них. Здебільшого ці люди залишались наодинці зі своїми 
проблемами. Все піклування зводилось до надання грошової допо-
моги і частині з них — професійної освіти та робочих місць на дер-
жавних підприємствах і організаціях. 

Важливим завданням соціальної політики є розвиток нетради-
ційних гнучких форм зайнятості інвалідів, серед яких — програми 
працевлаштування на навчально-виробничих підприємствах; програ-
ми організації підприємницької діяльності, працевлаштування на 
спеціалізованих підприємствах, у цехах та дільницях; надомна праця. 
Наприклад, люди з обмеженими можливостями отримують шанс 
працювати нарівні з іншими членами суспільства в сфері комп’ю-
терних технологій, домашній комп’ютер реально може стати не 
тільки засобом комунікації, але й інструментом заробітку. 
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ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ 
З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Шрамко К., 
студентка Зл3д; 

науковий керівник: Сєдова Н. А., 
кандидат психологічних наук,  
начальник наукового відділу 

Кіровоградського інституту розвитку людини, 
e-mail: nas201050@mail.ru 

На даний час існує проблема реабілітації осіб з обмеженими фі-
зичними можливостями. За показниками статистичних обстежень в 
Україні 2 млн. людей (за останніми даними — 2,5 млн.) офіційно за-
раховані до осіб з фізичними та розумовими вадами. Це означає, що 
майже кожний 20-й громадянин України потребує спеціальної під-
тримки. З них фізкультурно-реабілітаційною роботою охоплено всього 
16,7 тис. чоловік, що складає менше 1% від кількості непрацездатних. 

В Кіровоградській області нараховується близько 40,0 тисяч лю-
дей з обмеженими фізичними можливостями (надалі інвалідів), що 
становить 15,9% від усього населення області, з них 4102 молодих ін.-
валідів, які можуть при відповідних умовах заробляти собі на життя. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВОЗ) показ-
ник кількості інвалідів всієї земної кулі складає 10% від усього на-
селення планети. 

Цей показник достатній, щоб вважати дослідження проблеми по-
вернення до активного життя людей з обмеженими фізичними мо-
жливостями. 

В публікації Г. С. Юмашева і К. Ренкера, реабілітація є не що 
інше, як адаптація інваліда до нових умов діяльності. Вона повинна 
бути направлена на такі сторони його життя: по-перше, адаптацію 
на попередньому робочому місці; по-друге, реадаптацію — робота 
на новому робочому місці із зміненими умовами праці; по-третє, 
адаптацію до нового місця роботи у відповідності з набутою новою 
кваліфікацією, близькою до попереднього фаху, але з меншим на-
вантаженням; по-четверте, повна перекваліфікація з наступним пра-
цевлаштуванням. 
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Очевидно, означений перелік напрямів реабілітації не є повним, 
оскільки не враховує адаптацію інвалідів до побуту, сім’ї, важливи-
ми аспектами якої є пристосування реабілітанта до самообслугову-
вання та участі у колективному веденні домашнього господарства. 
Це є перший крок, без якого неможлива його подальша реабілітація. 

Згадані напрями не враховують особливості завдань дитячої ре-
абілітації, специфіку та закономірності адаптаційних процесів інва-
лідів різних форм нозологій тощо. 

За останній час була прийнята низка важливих документів між-
народного значення, які сприяли покращанню роботи з інвалідами, 
серед них: Резолюція ООН від 9 грудня 1975 року, Всесвітня про-
грама дій щодо інвалідів та стандартні правила ООН по реалізації 
рівних можливостей інвалідів. 

Головна мета — відновлення втраченого контакту людей з обме-
женими фізичними можливостями з оточуючим середовищем, ство-
рення необхідних умов для їх об’єднання із суспільством, участь у 
загально-корисній праці, реабілітація фізичних можливостей та со-
ціального статусу. 

Таким чином, фізичною реабілітацією людей з обмеженими фі-
зичними можливостями зайнялися фахівці фізичної культури і спор-
ту, які відчутно розширили межі у методах, засобах та напрямах 
реабілітації. У співпраці з лікарями і працівниками соціальних служб, 
вони закладають основи національної системи фізичної реабілітації 
людей з обмеженими фізичними можливостями. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЛФК ТА МАСАЖУ 
ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ 

Шуба В., 
студентка Зл-3д, 

Кіровоградський інститут розвитку людини 
Здоров’я, працездатність, довголіття людей залежить від рівня фун-

кціональних можливостей дихальної системи, розвитку й організа-
ції пульманологічної допомоги населенню. У зв’язку з цим питан-
ня лікування, реабілітації та профілактики хворих на захворювання 
органів дихання, які у зв’язку з екологічною кризою в останні роки 
мають тенденцію до значного збільшення, набувають особливої акту-
альності. Переважно поширені хронічні хвороби органів дихання 
серед дітей та підлітків. Патологічні порушення дихальної функції 
можуть виникнути внаслідок обмеження рухливості грудної клітки 
й легень, порушення прохідності дихальних шляхів, зменшення ди-
хальної поверхні легень, втрат еластичності дихальних шляхів, втрат 
еластичності паренхіми, порушення дифузії газів у легенях і цен-
тральної регуляції дихання й кровообігу в легенях. 

За останні роки в усьому світі, в тому числі й Україні, спостері-
гається тенденція до зростання захворюваності на БА дітей, змі-
щення її початку на більш ранній вік, її важчий перебіг, при цьому 
поширеність захворювання не однакова в різних популяціях і регіо-
нах земної кулі та залежить від інтенсивності експозицій алергенів, 
забруднення навколишнього середовища, змін харчового раціону, 
імунної реактивності та генетичних особливостей людей. Крім цього, 
частота виявлення БА залежить від діагностичних критеріїв, що ви-
користовуються, покращення поінформованості медичних праців-
ників і населення про це захворювання, визначення таких випадків, 
що раніше трактувалися як астматичний бронхіт. Низка досліджень, 
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здійснених згідно з рекомендаціями Європейського товариства пуль-
монологів, свідчить про те, що близько 7% дитячого населення страж-
дають на БА. Зважаючи на це, проблема профілактики, діагностики 
та лікування цього захворювання набуває першочергового значення. 

Нами використовувалися прості методи досліджування, які не по-
требують складного обладнання високої вартості: анамнез, визна-
чення ЧСС і АТ. Засоби якими досягалась чистота експерименту: 
анамнез, пальпація, секундомір, тонометр, сантиметрова стрічка, лі-
нійка, олівець. 

За організацією обстеження було розподілене на первинне та по-
вторне. Первинне обстеження проводилось перед початком занять, 
була проведена оцінка функціонального стану організму, виявлення 
певних недоліків в стані здоров’я. Повторні обстеження проводились 
з метою внесення коректив у занятті. 

В заняття ЛФК були включені вправи для м’язів поясу верхніх 
кінцівок, спини і живота, для стимуляції обмінних процесів в обла-
сті грудної клітини. 

Заняття проводилось в залі ЛФК, кабінеті масажу і фізіотерапії 
у другій половині дня, три рази в тиждень по 30–45 хв. Настрій до-
сліджуваних на початку та в завершальній частині занять можна 
оцінити загалом як позитивний. У кінці занять відмічалось значне 
його підняття. Заняття проходили активно, досліджувані ретельно 
дотримувалися вказівок які їм надавалися. 

Протипоказанням до виконання вправ вважалося: дихальна та сер-
цева недостатність із декомпенсацією функцій цих систем, венти-
ляційна недостатність, яка наростає. 

Призначалися дихальні вправи з оптимальним вдихом, видихом 
та паузою на видиху для забезпечення накопичення СО2 в бронхах 
і бронхіолах, чим послаблювався або ліквідовувався бронхоспазм. 
Коли хворий відчуває наближення приступу ядухи (і в період при-
ступу), йому пропонувалося сісти, опустити руки на коліна або по-
класти їх на край столу, розслабити м’язи плечового поясу, спини 
та живота, дихати спокійніше, менш глибоко, ніж звичайно. Нама-
гатися зменшити об’єм вдиху зі збереженням попередньої (або на-
віть більшої) частоти дихання. Не розмовляти. Стримувати кашель, 
глибоко не вдихати. Під час вдиху можна піднімати пальцем кін-
чик носа, розширюючи ніздрі, що рефлекторно призводить до змен-
шення бронхоспазму. Ефективний також подовжений видих через 
рот вузьким струменем. 
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Дослідження проводилось 2014 році на базі лікувально-діагно-
стичного центру. Хворі перебувають у лікарняному періоді. 

Характеристика контингенту досліджуваних: 
– загальна кількість досліджуваних — 20; 
– вік досліджуваних — 12–15; 
– кількість отриманих процедур — 10 
– діагноз «бронхіальна астма» — 20. 
Після пороведення нашого дослідження та проходження всіх його 

етапів ми можемо зробити висновок про те що, відбулося покращення 
результатів в порівнянні з вихідними показниками, як у експеримен-
тальній так і в контрольній групах досліджуваних. 

Отже, в ході даного експерименту дослідження нами було про-
ведено ряд заходів саме методика поєднання масажу та лікувальної 
фізичної культури при бронхіальній астмі в після лікарняний пері-
од, впроваджено в реабілітаційну практику майбутніх спеціалістів 
фізичної реабілітації. Доведено що практична значущість цього за-
вдання полягає в розробці найефективніших методів та методик ре-
абілітації даного захворювання включаючи якомога менше медика-
ментозного лікування. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ 

Костюченко О. В., 
студент V курсу, ЗФР-51, 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна» 

Гіпертонічна хвороба (ГХ) знаходить неухильну тенденцію до 
зростання і пов’язано це, перш за все з тим, що гіпертонічна хво-
роба —– це хвороба цивілізації, її негативних сторін (зокрема, ін-
формаційного буму, збільшеного темпу життя, гіпокінезії тощо). Все 
це викликає неврози, у тому числі серцево-судинні, негативно впли-
ваючи на організм і його регуляторні механізми, у тому числі на 
регуляцію судинного тонусу. Крім цього, неврози і стреси ведуть 
до зайвого викиду в кров катехоламинів і тим самим сприяють роз-
витку атеросклерозу. ГХ — це хронічне захворювання, що вражає 
різні системи організму, що характеризується підвищенням артері-
ального тиску вище за норму, найпоширеніше захворювання серцево-
судинної системи. Встановлено, що хворі на ГХ складають 15–20% 
дорослого населення за даними різних епідеміологічних досліджень. 
ГХ досить часто приводить до інвалідності і смерті. Згідно з класи-
фікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, виділяють 3 ста-
дії гіпертонічної хвороби. У більшості випадків хворі 3 стадії — 
інваліди II групи. В основі захворювання лежить артеріальна гіпер-
тензія. Вона є одним з головних чинників ризику розвитку ішеміч-
ної хвороби серця, мозкового інсульту і інших захворювань. 

Причинами виникнення ГХ є атеросклерозні ураження перифе-
ричних судин і порушення нейроендокринної регуляції. Повної ясно-
сті в розумінні етіології хвороби немає. Зате добре відомі чинники, 
сприяючі розвитку захворювання, а саме: нейропсихічне перена-
пруження, емоційний стрес; спадково-конституційні особливості; зло-
вживання курінням і алкоголем; вікова перебудова регуляторних 
механізмів (юнацька гіпертонія, клімакс у жінок); травми черепа; 
хвороби нирок; атеросклероз; алергічні захворювання та ін. 

Реабілітація хворих на ГХ повинна бути строго індивідуальною. 
Фізичне навантаження повинне відповідати стану хворого, стадії про-
цесу і формі захворювання. Лікувальна фізкультура хворих постіль-
ного режиму проводиться у формі лікувальної гімнастики, ранко-
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вої гігієнічної гімнастики, самостійних занять. Заняття лікувальною 
гімнастикою проводиться лежачи на спині з високо підведеним 
узголів’ям і сидячи (обмежено). Застосовуються вправи для всіх 
м’язових груп, темп повільний. Виконують елементарні гімнастич-
ні вправи для верхніх і нижніх кінцівок без зусилля, з обмеженою і 
поступово зростаючою амплітудою рухів в дрібних і середніх сугло-
бах кінцівок, чергуючи їх з дихальними вправами (2:1). Кількість 
повторень 4–6 разів, тривалість занять 15–20 хв. В заняття включа-
ють вправи на розслаблення, поступове тренування вестибулярно-
го апарату і діафрагмального дихання. Лікувальна гімнастика поєд-
нується з масажем стоп, гомілки і комірної зони. 

Заняття лікувальною гімнастикою хворих ліжкового режиму прово-
дяться в положеннях сидячи і стоячи (обмежено) для всіх м’язових 
груп з невеликим м’язовим зусиллям в повільному і середньому 
темпі. Хворий виконує елементарні фізичні вправи переважно для 
суглобів верхніх і нижніх кінцівок з повною амплітудою, рекоменду-
ється застосування вправ статичного і динамічного характеру в поєд-
нанні з диханням (2:1). Загальна тривалість занять до 25хв. Вправи 
повторюються 4–6 разів. Призначається масаж комірної зони, при 
якому проводиться глибоке погладжування, розтирання, розминка 
трапецієвидних м’язів. Положення пацієнта сидячи, масаж почина-
ється з волосистої частини голови, потім масажується задня частина 
шиї і закінчують на надпліччях. Тривалість сеансу 10–12 хв. Ши-
роко використовуються вправи на розслаблення м’язів, а за наявно-
сті тренажерів заняття на них найбільш підходять для хворих з ГХ: 
велотренажер, крокуючий тренажер. При цьому АТ не повинен пе-
ревищувати 180/110мм рт.ст., а ЧСС 110–120 уд/хв. Широко вико-
ристовується дозована ходьба, починаючи з 2–3м/день і до відстані 
1–2 км при швидкості 80–90 кроків/хв. Широко використовуються 
вправи на координацію рухів, рівновагу, тренування вестибулярного 
апарату, дихальні вправи. Застосовуються окремі елементи спор-
тивних ігор: кидки, передачі м’яча, гра через сітку, але необхідно 
пам’ятати про емоційний характер ігор і їх вплив на організм, і про 
суворий контроль і дозування. 

Отже, в реабілітації хворих з ГХ найбільш ефективний комплекс-
ний підхід, що включає лікувальну фізичну культуру, масаж, фізіо-
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терапію, мануальну терапію, а також пасивну профілактику, саме 
корекцію хребта, спеціальні вправи та ін. В реабілітації хворих з ГХ 
основне значення мають фізичні вправи. Вправи необхідно розгля-
дати як найбільш важливий зміцнюючий і лікувальний засіб для від-
новлення будь-якої угасаючої функції ослабленого органу. Вправи 
надають безпосередню лікувальну дію, стимулюючи захисні меха-
нізми, покращуючи обмін речовин і репаративні процеси, відновлю-
ючи порушені функції; перебудовується функціональний стан ве-
гетативних центрів, які покращують трофіку внутрішніх органів і 
опорно-рухового апарату, покращуючи обмін речовин і репаратив-
ні процеси, відновлюючи порушені функції. 
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СЕКЦІЯ ІV 

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 
НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ  
І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ-ІНВАЛІДИ ТА ЇХ ПРАВА 

Вайман І. М., 
Голова Марьїнської районної громадської організації інвалідів 

«Сфера милосердя», соціальна газета «Сфера» 

На початку питання хто такий біженець і вимушений переселе-
нець? 

Поділ відбувається, перш за все, за принципом громадянства: бі-
женцем може бути визнана людина, яка щойно приїхала в нашу краї-
ну в силу обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань 
за ознакою раси, віросповідання, громадянства, національності, належ-
ності до певної соціальної групи або політичного інакомислення. 

Вимушений переселенець — це громадянин України, а біже-
нець — нi. Задум законодавців полягав у тому, щоб відокремити 
громадян недавно єдиної держави від біженців-іноземців. 

Порядок визнання особи біженцем і вимушеним переселенцем. 
Вимушений переселенець — громадянин України, що виїхав з міс-
ця проживання внаслідок реальної небезпеки, що стала підставою 
для проведення ворожих кампаній, масових порушень громадсько-
го порядку. 

Поняття «вимушений переселенець» відрізняється від поняття 
«біженець» ще й тим, що до перших відносяться жертви не тільки 
дискримінації та переслідування, а й масових заворушень в поки-
нутих ними регіонах, покинувши її в період військових дій, неза-
лежно від того, чи піддавалися вони особисто національній, полі-
тичній чи іншій дискримінації. 
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Вимушеними переселенцями люди стають не в силу офіційного 
визнання, а визнаються такими саме тому, що реально є вимушени-
ми переселенцями. Таким чином, визнання та надання статусу зав-
жди передує тим сумним обставинам, що людина вже фактично пе-
ретворилася на вимушеного переселенця. Вся подальша процедура 
визнання та надання йому статусу є лише юридичне підтвердження 
об’єктивного факту. 

Але ж від знання закону залежить як виваженість самого вчинку, 
так і можливість оскарження дії (бездіяльності) органу влади який 
не забезпечує реалізацію законних прав. 

Але, на жаль, переселенцям-інвалідам доводиться стикатися з по-
рушенням їх прав та інтересів, а також дискримінації. Найбільш 
гострим залишається питання про проживання людей з обмеженими 
можливостями. Не бажання властей сприяти допомозі інвалідам. 
Найчастіше в місцях нового проживання не має пандуса, не присто-
совані туалети, немає обігріву. 

Тому людям з обмеженими можливостями необхідна в першу 
чергу інформаційна і правова підтримка з боку соціальних служб та 
громадських організацій приймаючих регіонів. 

Соціальна активність на новому місці проживання повинна бути 
високою. Люди з обмеженими можливостями об’єднуються для за-
хисту власних прав та інтересів. Соціальна адаптація цієї категорії 
населення, йде ефективніше в місцях компактного поселення. Це 
дозволяє організувати психологічну підтримку, успішно вести жи-
тлове облаштування, вирішувати багато соціальних проблем, вста-
новлювати міцні зв’язки з населенням і зберігати власне життя. 

Переселенцям із зони АТО з інвалідністю після переїзду мають 
надати технічні засоби реабілітації або реабілітаційні послуги. 

Уряд України почав приймати постанову, якою вніс зміни до «По-
рядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг», 
а також в «Порядок забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій гро-
мадян». Тепер ці постанови повинні почати працювати. 

Прес-служба Міністерства соціальної політики України повідом-
ляє на справді все по іншому ось приклад постанов: «Щоб отрима-
ти технічні засоби реабілітації або реабілітаційні послуги, переселе-
нець повинен звернутися до місцевого органу соціального захисту  
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населення. Відповідний орган перевірить документи, надані особою, а 
в разі їх відсутності — сприяє в отриманні». У громадян, що пере-
селилися з районів проведення антитерористичної операції, у разі 
відсутності документів, що підтверджують право на реабілітаційні 
засоби та послуги, орган соціального захисту населення організовує 
його реалізацію на підставі відповідної інформації, яка міститься у 
централізованому банку даних з проблем інвалідності. Якщо в бан-
ку даних такої інформації не буде, орган соцзахисту звертатиметься 
по необхідні документи за зареєстрованим місцем проживання чи 
перебування осіб з інвалідністю». 

Але в даний час все це не так. Людина з обмеженими можливос-
тями проходить кола пекла щоб чогось добитися. Фахівці з соцза-
хисту просто не знають, як працювати з такими людьми і як вико-
нувати всі вищесказані постанови. 

Ми твердо віримо, що будь-які проблеми будуть вирішуватися, і 
інваліди не будуть приреченими на жалюгідне існування. 

 
 

ЩОДО СУЧАСНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ 
РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

СЕРЕД ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

М. Г. Гришко, 
студентка Полтавського інституту економіки і права, 

П. В. Коломієць, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства 

Незважаючи на накопичені теоретичні та практичні розробки сто-
совно навчання, виховання і працевлаштування людей з інвалідніс-
тю в інтегрованому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН 
про права інвалідів, актуальною на сьогодні залишається потреба у 
систематизації знань, всебічному аналізі та узагальненні напрацю-
вань щодо правового регулювання суспільних відносин, які склада-
ються у сфері розвитку малого підприємництва і самостійної заня-
тості серед людей з інвалідністю. 
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Виходячи із стратегічних завдань, якими є побудова конкурен-
тоспроможної ринкової економіки з подальшою інтеграцією у єв-
ропейське співтовариство згідно із положеннями Конституції Укра-
їни, завданнями державної політики у сфері вищої освіти, що ре-
гламентовані нормами нового Закону України від 1 липня 2014 ро-
ку № 1556-VII «Про вищу освіту» та реалізуючи загальні концепції 
Закону України від 22 березня 2012 року № 4618-VI «Про розвиток 
та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Украї-
ні», слід наголосити, що значна частина положень соціально-еко-
номічної політики нашої країни щодо людей з інвалідністю заста-
ріла і не відповідає потребам сьогодення, а також не узгоджується 
із загальновизнаними високогуманними міжнародними нормами і 
стандартами. 

Недосконала фінансово-кредитна політика, несприятливе оподат-
кування, бюрократизм, низька конкурентоздатність продукції, вироб-
леної людьми з інвалідністю, та неготовність їх до ведення власної 
справи є основними причинами, що стають на заваді розвитку ма-
лого підприємництва серед людей з інвалідністю. 

Перспективними, на нашу думку, шляхами удосконалення наці-
ональної політики у сфері подальшого розвитку малого підприєм-
ництва і самостійної зайнятості серед людей з інвалідністю є: 1) у 
сфері фінансово-кредитної політики — надання можливості отриман-
ня кредиту для організації власної справи на пільгових умовах та на-
дання інвалідам-підприємцям пільгової фінансової підтримки від-
повідно до положень Закону України від 23 вересня 1999 № 1105-
XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності»; 2) у сфері оподаткування — 
реалізація основних засад Концепції реформування податкової си-
стеми, яка проводитиметься протягом 2014–2015 років шляхом запро-
вадження повного звільнення від оподаткування не менше як на 5 
років малого підприємництва, заснованого людьми з інвалідністю; 
3) в адміністративно-організаційній сфері — виконання вимог пунк-
ту 89 Всесвітньої програми дій щодо інвалідів (від 3 грудня 1982 
року), у якому визначено, що проблеми, які стосуються інвалідів, 
повинні розглядатися у відповідному загальному контексті, а не 
ізольовано. Тобто, уряди повинні створити координаційні центри 
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(наприклад, національну комісію, комітет або аналогічний орган) для 
аналізу та контролю заходів різних міністерств, інших урядових 
установ та неурядових організацій, щодо їх дій стосовно інвалідів. 
Сучасна проблематика українського уряду — це ліквідація дублю-
вання ряду функцій кількома управлінськими органами, які займа-
ються вирішенням проблем життєдіяльності людей з інвалідністю 
шляхом удосконалення організаційних засад системи працевлаш-
тування, професійної реабілітації і освіти останніх та визначення 
єдиного органу, який би повністю відповідав за вказану роботу з 
інвалідами і координував її; 4) з метою підвищення конкурентоздат-
ності продукції, виробленої людьми з інвалідністю — забезпечення 
постійної підтримки інвалідів-підприємців у збуті та рекламі виго-
товленої ними продукції; 5) для підготовки людей з інвалідністю до 
ведення власної справи — створення бізнес-інкубаторів, завданням 
яких буде виявлення інвалідів, здатних до підприємницької діяль-
ності та організація безплатного навчання майбутніх підприємців, 
а також здійснення постійного консультування та інформаційного 
супроводження інвалідів-підприємців. 
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Підвищення авторитету України як держави, яка прагне до ство-
рення соціально-орієнтованої економіки зокрема по відношенню до 
осіб з обмеженими можливостями, неможливо без забезпечення учас-
ті інвалідів у житті суспільства та створення умов для їх залучення 
у сферу праці. 

Саме від роботодавців, їх можливостей залежить створення не-
обхідних умов для забезпечення інвалідів гідною працею та їх ефек-
тивне працевлаштування. Метою такого стимулювання є підвищен-
ня зацікавленості роботодавців у створенні робочих місць для осіб 
з інвалідністю. 
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Як свідчить зарубіжна практика, на сьогодні найбільш ефектив-
ним та прогресивним стратегічним напрямом у вирішенні проблем 
зайнятості людей з інвалідністю є одночасне застосування методу 
квотування з заходами економічного стимулювання роботодавців. 

На сьогодні в Україні забезпечення працевлаштування осіб з ін-
валідністю відбувається в межах встановленого Законом України 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» нормати-
ву створення робочих місць для вказаної категорії населення. Про-
те вітчизняна теорія та практика довела недостатню ефективність 
існуючої системи економічного стимулювання роботодавців, яка не 
забезпечує вирішення проблем працевлаштування та у повній мірі 
потреби інвалідів у отриманні робочого місця [2, с. 116]. 

З урахуванням думки роботодавців та кращого зарубіжного до-
свіду, удосконалення механізмів стимулювання роботодавців до пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю слід провести за такими основ-
ними напрямами: 

1) удосконалення законодавчо-нормативної бази з питань стиму-
лювання вітчизняних роботодавців до створення робочих місць для 
працевлаштування інвалідів; 

2) удосконалення фінансово-економічних механізмів стимулю-
вання роботодавців до працевлаштування інвалідів; 

3) організаційні заходи стимулювання роботодавців до праце-
влаштування інвалідів [1, с. 25]. 

В рамках законодавчо-нормативних заходів необхідно внести зміни 
до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» та наступних нормативних актів: Порядку використання 
суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконан-
ня нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що 
надійшли до державного бюджету; Порядку надання дотації робо-
тодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на 
створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих 
у державній службі зайнятості; Порядку надання роботодавцю до-
тації на створення додаткових робочих місць для працевлаштуван-
ня безробітних та інших інвалідів. 

Таким чином, удосконалення та підвищення ефективності діючих 
механізмів економічного стимулювання роботодавців щодо створен-
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ня робочих місць для працевлаштування інвалідів дозволить поси-
лити заінтересованість роботодавців у працевлаштуванні інвалідів 
та слугуватиме позитивним стимулом для вирішення проблем пра-
цевлаштування вказаної категорії населення. 
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У більшості країн Європейського Союзу відповідальність за впро-
вадження інклюзивної освіти покладена на уряди й профільні міні-
стерства. Так, у Швеції, Голландії, Франції й Німеччині втілюють-
ся міністерські проекти, програми й розробляється законодавство, 
наслідком чого є фінансування інклюзії та контроль за її впрова-
дженням з боку держави. 

Країною, яка має найдавніший досвід розвитку законодавства й 
фактичного втілення освіти для неповносправних за схемою «звер-
ху – вниз», є Франція. 

Впровадження інтегративних тенденцій на рівні вищої школи 
пов’язане з а) контрактним принципом функціонування вищих на-
вчальних закладів, б) контролюючими функціями держави, яка слід-
кує за використанням квоти людей з обмеженими можливостями як 
об’єктів навчального процесу. Контрактний принцип функціону-
вання університетів був запроваджений 1989 року замість щорічної 
акредитації. Завдяки цьому принципу, з одного боку, ВНЗ отрима-
ли більшу самостійність у вирішенні наукових та господарчих пи-
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тань, з іншого, — запроваджено практику складання проектів ви-
щих шкіл, які мають враховувати загальнодержавні інтереси й по-
треби освіти в регіонах, в тому числі й участь дітей з обмеженими 
можливостями. Забезпечення таких дітей освітою контролюється 
Національним оціночним комітетом, Головною інспекцією управ-
ління національною освітою і наукою. Ця функція була доповнена 
в 2000 році діяльністю Національного аудиторського агентства, що 
включає у свої члени державних та місцевих представників усіх 
учасників навчально-виховного процесу — держслужбовців, педа-
гогів, батьків, представників студентства, координованих Департа-
ментом з оцінки та розвитку освіти Міністерства освіти Франції. 

Законодавче регулювання освітнього процесу у Французькій ре-
спубліці базується на Конституції Франції 1946 року, де зазнача-
ється, що кожен громадянин має право на безкоштовну обов’язкову 
освіту від трьох до шістнадцяти років, при чому держава гарантує 
однаковий і повноцінний доступ громадян до освіти, культури й 
професії [1]. 

Розвиток і впровадження інклюзивної освіти в державі пов’язаний 
з прийняттям низки законів, що стосуються децентралізації управ-
ління й надання автономії французьким університетам. У низці за-
конів, прийнятих з 1982 по 2003 роки було розширено компетенцію 
територіальних громад і місцевих департаментів освіти, яку пере-
ведено на субсидіарний принцип фінансування. Відбувся розподіл 
функцій між державною та регіональною сферами управління осві-
тою, згідно з яким держава розробляє загальну концепцію, завдання 
й цілі розвитку освіти. Натомість регіони й місцеві громади (кому-
ни) розроблятимуть ефективну співпрацю навчальних закладів за 
територіальним принципом, контакти освітніх закладів з територі-
альними громадами, громадянами, учнями. 

На сучасному етапі у Франції відбувається реформування освіти, 
в основі якого лежить принцип різноманітності. Він стосується як 
організації навчання учнів, так і контингенту школярів, які мають різ-
ні можливості, інтереси й потреби. Реформа стосується передовсім 
початкової школи, яка набуває статусу першої соціальної служби, 
також розплановано еволюцію кадрового, економічного й змістово-
го компоненту французької освіти на найближчі роки в бік повно 
забезпеченої багатосторонньої інклюзивної перспективи. 
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Таким чином, серед сучасних освітніх законів (1982–2006 рр.) най-
важливіші «Про орієнтацію і програму для майбутнього школи» 
(передбачає реформу освіти до 2010) та закон «Про рівні права та 
можливості, участь та громадянство осіб з обмеженими можливос-
тями», а також «Доктрина про будівництво школи ХХІ століття». 
Згідно з цими документами дитина з вадами розвитку має право отри-
мувати освіту у звичайній школі й регулярно піддається оцінюванню 
соціальної компетентності як показника інтегрованості в суспільство 
на основі загальноєвропейських культурно-гуманітарних традицій. 
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старший викладач 

Інвалідом вважається особа, яка у зв’язку з обмеженням життє-
діяльності внаслідок наявності фізичних або розумових вад, потре-
бує соціальної допомоги або захисту. Звичайно, інваліди отримують 
від держави фінансову, медикаментозну підтримку, пільгове забез-
печення, але всього цього в більшій мірі не достатньо для нормаль-
ного існування в суспільстві, забезпечення повноцінного життя та 
можливості реалізації своїх прав і свобод. 

Діти-інваліди завжди мають потребу в їжі, одязі, іграшках, а та-
кож у реабілітаційних програмах, які допоможуть їм жити в соціу-
мі нарівні з однолітками. В даний час таких програм дуже мало, а 
наявні допомагають лише 2–5% дітей. 
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Таким людям необхідно мати повну освіту. Якість викладання в 
спеціалізованих школах не вселяє особливої довіри. Більшість дітей 
навіть не розраховують після навчання влаштуватися на роботу. Во-
ни знаходяться в зоні ризику, і майбутнє таких дітей невизначено. 

Соціальна реабілітація — найголовніша проблема в житті людей-
інвалідів. Вона спрямована на відновлення функцій людини, її со-
ціального і психологічного статусу в суспільстві. 

Фізичний, сенсорний (порушення слуху або зору) або інтелекту-
ально-психологічний недоліки ізолюють хворого від суспільства, за-
важають йому самостійно пересуватися і орієнтуватися в просторі. 

Люди з обмеженими можливостями не мають великих можли-
востей знайти нормальну роботу. Зазвичай доводиться існувати на 
свою допомогу або на невелику зарплату. Найчастіше підприємці 
негативно налаштовані з приводу працевлаштування працівників-
інвалідів, воліють платити штрафи, але не приймати їх на роботу. 

За статистикою кожен шостий працюючий інвалід не задоволе-
ний своєю заробітною платою. Ставлення до себе за п’ятибальною 
шкалою колективу оцінюється ним в 4,3 бала, адміністрації — мен-
ше одного. 

На першому місці серед потреб в роботі інваліди визнають ма-
теріальне забезпечення (близько 70%). На другому — бажання бу-
ти повноцінним членом суспільства, на третьому — потреба в спіл-
куванні, існуючи разом з колективом. 

Інвалідів дуже хвилює питання про ставлення до себе оточуючих 
людей. При цьому третина з них відчуває зневажливе ставлення. Здо-
рові люди не хочуть спілкуватися з ними, віддають перевагу спілку-
ванню, яке не потребує тісного контакту. Більшості легше контакту-
вати «на рівних», коли людина-інвалід є його сусідом чи колегою. 

Вони часто вважають людей з обмеженими можливостями нещас-
ними, підозрілими, замкнутими і злими. Тому таке ставлення поряд 
з симпатією і співчуттям породжує неприйняття і ворожість. З’яв-
ляється напруженість у спілкуванні, нещирість, бажання припини-
ти контакт та інше. 

Всі ці обставини призводять до того, що, маючи потенційні мож-
ливості, інвалід не може брати активну участь у соціальному жит-
ті. Людина, незадоволена в особистому і інтимному житті, відчуває 
жалість до себе, недоброзичливе ставлення до оточуючих його лю-
дей, чекає величезної опіки над собою. 
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Зазвичай вони об’єднуються в групи людей, що мають однакові 
захворювання, і негативно ставляться до інших хворих. 

Інтеграція інвалідів у суспільстві дуже важлива. Цей процес від-
новлення зруйнованих відносин інвалідів повинен забезпечувати йо-
го залученість в основні сфери життєдіяльності: працю, відпочинок 
і побут. Люди з обмеженими можливостями мають величезний твор-
чий і розумовий потенціал. Він потрібен нашій країні. 

Тому необхідно створити всі умови, щоб цей потенціал був реалі-
зований. А саме, забезпечення їх соціальної захищеності, створен-
ня необхідних передумов для розвитку здібностей інвалідів. Необ-
хідно зрівняти шанси хворих і здорових людей, ставитися до них з 
добрими намірами. 
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науковий керівник: Дабіжа В. В., 
старший викладач кафедри теорії права 

та міжнародної інформації ВМУРоЛ «Україна» 

Рівень державного захисту осіб з інвалідністю є відображенням 
рівня розвитку суспільства в цілому. Обов’язком держави є ство-
рення в суспільстві умов для забезпечення безперешкодного життє-
вого середовища для таких осіб. Саме з метою визнання рівності прав 
людей з інвалідністю на повноцінне життя у суспільстві, Україною 
у грудні 2009 року було ратифіковано Конвенцію ООН про права 
інвалідів. Зокрема Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотри-
мання загальнолюдських прав цієї групи громадян. Згідно із статтею 
9 КПІ держава повинна вживати належних заходів для створення 
безперешкодного доступу до фізичного оточення, транспорту, інфор-
мації та зв’язку, оскільки участь людей з інвалідністю в суспільно-
значущих процесах неможлива без належного доступу до необхід-
них соціальних об’єктів. 
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Також, необхідно надати увагу статті 19 Конвенції прав інвалі-
дів, що зобов’язує державу-учасника сприяти у веденні самостій-
ного способу життя людям з інвалідністю. Не дивлячись на те, що 
Україна ратифікувала вищезазначену Конвенцію, в державі все ж та-
ки спостерігається систематичне порушення прав людей з інвалід-
ністю на доступність інформації, що в свою чергу призводить до 
обмеження можливостей їх вільного пересування та мобільності, а 
отже порушує їх право на самостійний спосіб життя. 

Серед головних порушень відзначають відсутність дублювання у 
громадських місцях візуальної інформації звуковою інформацією чи 
інформацією, відображеною шрифтом Брайля тощо. Зокрема, в усіх 
об’єктах громадського призначення має бути візуальна інформація 
про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць та 
послуг. Інформація має бути представлена відповідними піктогра-
мами та символами, що застосовуються у міжнародній практиці. Роз-
ташування візуальної інформації в будівлях і спорудах повинно бути 
зручним для користування людей з інвалідністю на кріслах-візках. 
Попереджувальну інформацію про наближення до перешкод для лю-
дей з інвалідністю з вадами зору рекомендується забезпечувати змі-
ною кольору і фактури поверхні поля. 

Водночас в Національній доповіді про становище інвалідів в Укра-
їні наголошується, що на сьогодні доступність певною мірою забез-
печено лише для осіб з порушенням слуху (державою на законодав-
чому рівні визнано дактильно-жестову мову як засіб міжособистіс-
ного спілкування та навчання інвалідів із вадами слуху, випуск но-
вин на національному телеканалі супроводжується сурдоперекладом). 

Найсучаснішим засобом інформації на сьогоднішній день є Ін-
тернет. Інтернет-сайти містять найрізноманітнішу інформацію що-
до освіти, можливостей працевлаштування, отримання медичних по-
слуг тощо. Крім того, ці сайти є каналами виявлення громадської 
активності та побудови соціальних мереж. Однак, в Україні вони за-
лишаються майже недоступними для людей з інвалідністю. 

Потрібно зазначити, що одним з факторів, які б сприяли дотри-
манню принципу доступності є проведення громадських експертиз, 
виконання затверджених державою планів і заходів щодо доступно-
сті. Принаймні, в тих регіонах, де вони відбувалися, це приносило 
певні результати. 
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Отже, в кожній сучасній країні прийнято приділяти достатньо 
уваги людям з вадами через впровадження різноманітних заходів у 
всі сфери життєдіяльності для дотримання рівноваги в суспільстві. 

 
 

ПРОБЛЕМА ІНВАЛІДНОСТІ СЕРЕД ЛЮДЕЙ, 
ЯК ЧАСТИНА ЖИТТЄВОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

Іванова А. Є., 
ІII курс, група ОА-31, спеціальність «Облік і аудит», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; 
науковий керівник: Нестеренко С. С. 

Загальна статистика ООН стверджує, що кожна десята людина на 
планеті має інвалідність. Згідно до визначення, інвалідом є людина 
у якої здібності життєдіяльності у суспільстві обмежені в силу фі-
зичних, психічних, розумових або сенсорних відхилень. Інвалідність 
це складний феномен і є проблемою як на рівні організму так і на 
соціальному рівні. У суспільстві довготривалий час панувала ме-
дична модель при вирішенні питань прав та свобод інвалідів, тому 
інваліди в більшій частині були ізольовані. Присвоєння статусу ін-
валіда набуває юридичного та соціального змісту — в силу всту-
пають особливі взаємовідношення з суспільством: отримання пільг, 
виплат, обмеження в працездатності. Поряд гостро стоїть проблема 
інформаційного бар’єру за яким знаходиться більша частина людей 
з фізичними вадами. Окремі фахівці вважають інвалідність формою 
соціальної нерівності. 

В контексті сучасної соціальної інженерії, з оглядом на міжна-
родну практику та досвід, в умовах переходу України від планової 
економіки до ринкових відносин ефективна інтеграція інвалідів до 
суспільства набуває конкретного змісту — через розвиток системи 
освіти та системи працевлаштування. Проведення просвітницької 
роботи серед батьків та педагогів масових навчальних закладів та 
інтернатів, проведення просвітницької роботи на підприємствах що-
до особливостей інвалідів та ефективного залучення їх як праців-
ників до трудового процесу формуватиме нову громадську думку з 
приводу ставлення до інвалідів в суспільстві — з категорії суто дер-
жавних споживачів і об’єктів благодійності, до категорії активних 
учасників виробничого процесу. 
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Ефективна інтеграція цих громадян у суспільство можлива за умов 
опанування ними професій, що користуються попитом на сучасно-
му ринку праці та створенні умов для їхнього працевлаштування. 
Звичайно, здібність до праці у інвалідів обмежена, але завдання су-
спільства і держави саме і полягає в тому, щоб допомогти якомога 
повніше реалізувати ці обмежені здібності. З появою Інтернет ме-
режі у інвалідів з’являється можливість працювати безпосередньо 
зі свого будинку, не пересуваючись отримувати соціально-правові 
та медичні консультації, покращити своє матеріальне становище. 

Опанувати професії бухгалтера, програміста, web-дизайнера та 
інші, які не потребують присутності на підприємстві, відкрити свою 
справу. Інтернет надає також можливість спілкування, яким так обді-
лені в реальному житті інваліди, здобути потрібну освіту дистан-
ційно, що особливо є актуальним для людей, які позбавлені руху. 

Дистанційна освіта — це нова, актуальна форма організації осві-
ти, яка базується на поєднанні нових комп’ютерних та традиційних 
освітніх технологій. Така форма надає можливість застосування осо-
бисто-орієнтованих методик навчання щодо різних категорій інва-
лідів, оптимізує та робить освітній процес інвалідів економічно об-
ґрунтованим. Посередньо Інтернету інваліди будуть приймати участь 
у розвитку суспільства на рівні зі здоровими людьми. Участь у праці 
в змозі забезпечити інвалідові рівне з його співвітчизниками стано-
вище у всіх сферах суспільного життя. 

Для того, щоб в повній мірі забезпечити самостійний спосіб життя 
людей з інвалідністю, держава повинна створити безбар’єрне сере-
довище. На сьогодні архітектурне середовище є малодоступним, а 
в деяких містах України зовсім недоступним для людей з інвалідні-
стю, особливо це стосується населених пунктів зі старим житловим 
фондам та сільської місцевості. Однак, як і всі соціально незахище-
ні верстви населення в Україні, люди з інвалідністю перебувають 
на межі, а часто за межею бідності. Оскільки видатки на соціальні 
потреби фінансуються за принципом фінансових можливостей бю-
джету, то всі пенсії, виплати і пільги є скоріше моральною, а не ма-
теріальною підтримкою людей з інвалідністю державою. 

Отже, існуючий механізм реалізації права людини із інвалідніс-
тю на працю не здатен залучити їх до реальної праці та соціального 
життя, а роботодавців змусити працевлаштовувати людей з інвалід-
ністю. 
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ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВАЛІДАМИ 
ПРАВА НА РІВНІСТЬ МОЖЛИВОСТЕЙ 

У СУСПІЛЬСТВІ ТА ДЕРЖАВІ 

Ірклієнко А. І., 
студент ІІ курсу, групи ПЗ-21 ІПСВ Університету «Україна»; 

науковий керівник: Сенченко Л. В., 
кандидат юридичних наук 

Проблема підтримки та реабілітації інвалідів для України є дуже 
гострою, адже за офіційними даними у державі понад 2 млн. 700 ти-
сяч громадян мають обмежені фізичні можливості. Проте інваліди — 
рівні члени суспільства і можуть приносити користь як суспільству, 
так і Батьківщині. 

Чи може сьогодні в нашій країні людина з обмеженими можли-
востями реалізувати себе професійно? Щодо самореалізації інвалі-
дів, то підхід досить індивідуальний, тому що все залежить від лю-
дини і нозології (типу інвалідності). Зараз, завдяки сучасній техніці, 
спектр професій, якими займаються люди з інвалідністю розширю-
ється. Це юристи, психологи, перекладачі, оператори телефонного 
зв’язку, програмісти тощо. Тобто сьогодні для інвалідів є багато 
напрямків для самореалізації, інша справа, що далеко не у всіх лю-
дей з обмеженими можливостями є бажання розвиватися. 

13 грудня 2006 року була прийнята Конвенція ООН щодо прав 
інвалідів. Це перший документ такого рівня. Наша держава ратифі-
кувала цю конвенцію. Проте варто зазначити, що багато позитивних 
моментів вже були прописані в нашому законодавстві. Коли Наці-
ональна асамблея інвалідів України проводила моніторинг націо-
нального законодавства, то виявилося, що воно набагато прогресив-
ніше ніж в розвинутих країнах. Проблема в тому, що є закони, які або 
зовсім не виконуються, або виконуються не повністю. Наприклад, 
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Украї-
ні» від 21 березня 1991 року, яким у тому числі регулюються пра-
вові відносини щодо працевлаштування інвалідів. Так, встановлено 
для підприємств усіх форм власності, що кількість працюючих ін-
валідів повинна становити 4% від загальної кількості робітників.  
В разі порушення норми підприємство повинно сплатити значні кош-
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ти. На перший погляд позитивна норма. Вона є у багатьох країнах. 
Проте на практиці виникає часто така ситуація, коли формально укла-
дається з інвалідом трудовий догорів, а реально роботодавець не 
створює робочі місця. Навіть виник термін — «оренда трудової 
книжки» — коли інваліди отримують певні, зазвичай незначні, ко-
шти за передачу своєї трудової книжки роботодавцю. 

Згідно із Конвенцією про права інвалідів, інвалідність виникає 
внаслідок зіткнення з перешкодами, які ускладнюють пересування, 
орієнтування на місцевості й комунікацію. Усунення цих перешкод 
(коли людина отримує можливості дбати про себе самостійно) дає 
підстави для нівелювання інвалідності. 

Отож, «універсальний дизайн» — «дизайн для всіх», або «інклю-
зивний дизайн», це будь-який вид дизайну під кутом соціальної гар-
монії. «Універсальний дизайн» означає проектування архітектурно-
го середовища, окремих будівель і споруд, транспортних засобів за-
гального користування, речей, технологій, інформаційних видань чи 
засобів надання інформації й комунікації таким чином, щоб ними 
могли користуватися найширші кола населення, незважаючи на їх 
можливі функціональні обмеження. 

В Європі при проектуванні та будівництві керуються Хартією прав 
людини. Йдеться про те, що в основі планувальних, проектних роз-
робок має стати Людина. На сьогодні у Києві лише 4% об’єктів 
інфраструктури доступні, а кількість людей, яким не комфортно пе-
ресуватися містом, становить 55% — тобто практично кожен дру-
гий житель столиці. 

У Конституції України та ряді нормативних документів законо-
давчо закріплено право громадян з інвалідністю на участь у гро-
мадському житті, доступі до інформації, освіти, медичних послуг, 
працевлаштування, дозвілля тощо. 

Отже, інтеграція інвалідів у суспільстві дуже важлива. Це процес 
відновлення зруйнованих відносин інвалідів з соціумом, який по-
винен забезпечувати залучення їх в основні сфери життєдіяльності: 
працю, відпочинок і побут. Адже люди з обмеженими можливостя-
ми мають величезний творчий і розумовий потенціал. 

 
 



Секція ІV Правові та організаційні засади 
і працевлаштування людей 

 - 296 -

ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ 
І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Каражова А. І., 
ІII курс, група МО-31, спеціальність «Менеджмент організації», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; 
науковий керівник: Пішеніна Т. І. 

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні» у разі складення вступних іспитів (вступ-
них випробувань) з позитивним результатом до вищих навчальних 
закладів I–IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-
інваліди та інваліди першої і другої груп, яким не протипоказане 
навчання за обраною спеціальністю, до професійно-технічних на-
вчальних закладів — діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказа-
не навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією. 

За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих 
навчальних закладів I–IV рівнів акредитації та професійно-технічних 
навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, 
у яких: обидва батьки є інвалідами; один з батьків — інвалід, а ін-
ший помер; одинока матір з числа інвалідів; батько — інвалід, який 
виховує дитину без матері. 

Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та 
пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-
інвалідам) виплачуються в повному розмірі. 

Обдаровані діти-інваліди мають право на безплатне навчання му-
зики, образотворчого, художньо-прикладного мистецтва у загальних 
навчальних закладах або спеціальних позашкільних навчальних за-
кладах. 

Навчальні заклади надають освітні послуги інвалідам нарівні з 
іншими громадянами, у тому числі шляхом створення належного 
кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення ро-
зумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби інваліда. 

Після закінчення навчального закладу інвалідам надається пра-
во вибору місця роботи з наявних варіантів або надається за їх ба-
жанням право вільного працевлаштування. 
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При відмові у прийнятті на роботу, ненаданні роботи за спеціаль-
ністю інваліду, направленому за розподілом після закінчення на-
вчального закладу, або при недодержанні інших умов трудового до-
говору і законодавства про працю підприємство, установа та органі-
зація, фізична особа, яка використовує найману працю відшкодовує 
витрати на його проїзд до місця роботи і назад до місця, де він про-
живає, а також витрати на проїзд супровідника, якщо він є необхідним. 

Працевлаштування людини з інвалідністю і виконання нею сво-
їх робочих обов’язків наштовхується на низку перешкод. Причини 
цього швидше пов’язані з тим, як організовано роботу, та зі став-
ленням роботодавців, аніж з інвалідністю цих людей. В основі не-
гативного ставлення до людей з інвалідністю лежать стереотипи та 
упередження, які мають мало спільного з реальністю. 

 
 
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
Корчагіна В. Г., 

Новокаховський гуманітарний інститут, 
к. тел. (050) 6528113; е-mail: vitakorchagina@mail.ru 

Трудова діяльність для людини є не тільки способом економіч-
но забезпечити своє існування, але й можливістю реалізації своїх 
здібностей, залученням до системи необхідних цінностей. Пробле-
ма інтеграції людей з інклюзією в повноцінне суспільне життя ви-
значає необхідність цілісного підходу при визначенні сукупності ва-
желів працевлаштування цих людей. 

Система соціального захисту населення, сформульовані пріори-
тети соціальної політики України за сучасних умов розвитку еко-
номіки у сфері зайнятості людей з обмеженими можливостями та 
використання їх потенціалу на ринку праці визначають багатоас-
пектність проблеми працевлаштування людей даної категорії. Зок-
рема, політика держави щодо вирішення проблеми даної соціально-
демографічної групи спрямована на перехід від медичної до реабі-
літаційної та соціальної моделі інклюзії. Незважаючи на певні об-
меження їх до життєдіяльності, дана категорія громадян хоче, може 
і повинна бути залучена до праці у доступних їм за станом здоров’я 
професійно-виробничих умовах. 
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Особливості працевлаштування людей різних категорій сьогодні 
обумовлені впливом кризових явищ. Тому поява нових сфер тру-
дової діяльності та професій спрямовує до дій, коли працевлашту-
вання стає особистою справою кожної людини. 

На сьогоднішній день держава реально переклала відповідальність 
щодо працевлаштування людей з особливими потребами на самих 
роботодавців. Вони, як правило, відмовляючись приймати на робо-
ту інвалідів, керуються наступними аргументами — додаткові ви-
трати, необхідність лікування та надання інших соціальних пільг, 
психологічні особливості, неможливість задіяти в умовах ненормо-
ваного робочого дня тощо. 

Такий порядок призвів до того, що соціальний захист інвалідів в 
нашій державі став тягарем для суб’єктів господарювання, які за-
мість реального працевлаштування інвалідів обирають один із на-
ступних варіантів: щорічна сплата адміністративно-господарських 
санкцій (з прибутку); оформлення інвалідів на роботу без їх реаль-
ного працевлаштування (оренда трудових книжок); використання 
найманої праці без офіційного оформлення тощо. 

З урахуванням думки роботодавців та кращого зарубіжного до-
свіду пропозиції щодо удосконалення цілісного підходу стимулю-
вання роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю мають 
реалізовуватися за такими основними напрямами: удосконалення 
законодавчо-нормативної бази з питань стимулювання вітчизняних 
роботодавців до створення робочих місць, фінансово-економічних 
механізмів та організаційних заходів стимулювання роботодавців до 
працевлаштування інвалідів, врахування соціально-психологічних 
чинників в процес інтеграції інвалідів до суспільного життя. 

На сьогодні проблеми зайнятості та працевлаштування інвалідів 
не вирішені і носять комплексний характер. У зв’язку з несприятли-
вою економічною ситуацією держава не в змозі виділяти достатню 
кількість коштів на створення спеціальних робочих місць. Крім того, 
в нашій країні ще існує ставлення до інвалідів (у тому числі і з бо-
ку роботодавців) як до певного тягаря, що приносять більше кло-
поту, ніж користі. Ці застарілі погляди, які суперечать усім прийня-
тим нормам цивілізованого суспільства, треба викорінювати. 
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Для того, щоб вирішити проблеми інвалідів у сфері зайнятості та 
працевлаштування, або хоча б мінімізувати їх, безумовно, не достат-
ньо певного набору відповідних законодавчих інструментів які від-
повідають всім сучасним гуманним вимогам. Зміна моральних сте-
реотипів повинна обумовити усвідомлення того, що саме суспільству 
потрібно пристосовуватись до потреб такої категорії людей, а не на-
впаки. Тільки змінивши менталітет людей можна сподіватися на те, 
що проблеми зайнятості та працевлаштування інвалідів у сучасно-
му суспільстві вичерпають всю свою гостроту. 
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ЛІКВІДАЦІЯ ІНСТИТУТУ УРЯДОВОГО ОМБУДСМЕНА 

З ПРАВ ІНВАЛІДІВ: КРОК ВІД ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ? 
Кравченко Н. В., 

здобувач кафедри теорії права та міжнародної інформації 
Університету «Україна», к. тел. (097)184-29-12) 

Одним з основних правових принципів сучасної правової держа-
ви є, на нашу думку, принцип реальності прав і свобод людини і гро-
мадянина. Він передбачає, що права людини мають бути не лише 
задекларовані у нормативно-правових актах, а й забезпеченні і га-
рантуванні усіма соціальними суб’єктами, насамперед інститутами 
держави. У більшості країн світу, особливо європейських, останні де-
сятиліття стали періодом значних зрушень у вирівнюванні прав та 
можливостей вразливих груп населення, які потребують додатково-
го захисту та опіки. До кола таких осіб належать діти, жінки, особи 
літнього віку, особливо — інваліди. 
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В останні роки певна робота стосовно осіб з обмеженими мож-
ливостями, з врахуванням курсу на євроінтеграцію, почала здійсню-
ватись і в Україні. Одним з об’єктивних чинників цього є значна 
кількість таких осіб. Так, станом на 01 квітня 2014 року їх чисель-
ність становить більше 2,6 млн. осіб та 157 тис. дітей-інвалідів віком 
до 18 років (крім Автономної Республіки Крим та м. Севастополь). 

Особливого значення для реалізації зазначеного принципу на тере-
нах України до недавнього часу мав новітній інститут вітчизняної 
держави — інститут Урядового уповноваженого з прав інвалідів 
(далі — Уповноважений). Створення такого інституту, напевне, — 
єдиний позитивний державницький вчинок, здійснений колишньою 
олігархічно-клановою владою, спрямований на виконання вимог 
ст. 33 Конвенції про права інвалідів. 

Інститут спеціалізованого омбудсмена існує в багатьох державах 
(з прав дитини, з прав літніх людей, з питань рівних можливостей, 
з питань меншин, тощо), однак, Україна — одна з перших держав 
Європи, де був створений інститут омбудсмена з прав інвалідів. 

Протягом 11 місяців свого існування, інститут вітчизняного ом-
будсмена з прав інвалідів, відповідно до своїх повноважень розгля-
нув понад 750 звернень, створив Дорадчий комітет, до складу яко-
го увійшло 21 всеукраїнське громадське об’єднання інвалідів. Крім 
того, Уповноважений брав участь у підготовці, опрацюванні та по-
годженні проектів актів, що регулюють відносини в сфері життєді-
яльності інвалідів. 

Інститут цього спеціалізованого омбудсмена підпорядковувався 
Кабінету Міністрів України, а організаційним, інформаційним та ма-
теріально-технічним забезпеченням його діяльності займався Секре-
таріат Кабінету Міністрів України. Ми вважаємо, що аргументація 
щодо ліквідації посади омбудсмена з прав інвалідів необхідністю 
скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади та 
економією коштів є не досить обґрунтованим та доречним, зважа-
ючи хоча б на зазначену кількість інвалідів в Україні. Мабуть, таке 
рішення було викликане, перш за все, партійною приналежністю 
першого Уповноваженого. Вважаємо, що доцільніше було б Кабі-
нету Міністрів України внести до Верховної Ради України законо-
проект про зменшення кількості помічників-консультантів народних 
депутатів, які фінансуються з Державного бюджету або про присво-
єння їм не вище ніж восьмого рангу державного службовця. 
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Таким чином, сьогодні правове регулювання в сфері захисту прав 
інвалідів носить суперечливий характер та перебуває на початковій 
стадії. Воно, з огляду на євроінтеграцію України, потребує віднов-
лення окремого правозахисного інституту — омбудсмена з прав ін-
валідів, наділеного владно-розпорядчими функціями та широкими 
повноваженнями. 

 
 

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ 
ЗА РІШЕННЯМИ АДМІНІСТАРИВНИХ СУДІВ 

Кудрявцев Д. В., 
студент групи ПЗ-61, ВМУРоЛ «Україна», 

e-mail: senctuary@mail.ru 

Проаналізовано основні аргументи прихильників віднесення вико-
навчого провадження до адміністративного (або адміністративно-
процесуального) права. 

Наукова дискусія щодо місця норм, які регулюють виконавче про-
вадження, в системі права України триває і досі. У науковій літера-
турі немає єдиної позиції щодо місця виконавчого провадження в 
системі права України. В практиці існують проблеми, щодо вико-
нання рішень за участі інвалідів. 

Думки науковців з даної проблеми розподілились на три основ-
ні напрямки, які умовно можна визначити як три основні концепції 
(теорії). 

Прихильники першої з них відносять виконавче провадження до 
господарського та цивільного процесів (судова теорія). Представни-
ками цієї концепції виступають Амельченко М. В., Гринько Ю.І., За-
воротько П. П., Притика Д. М., Штефан М. Й. та інші. 

Прихильники другої концепції називають виконавче провадження 
самостійною галуззю права (теорія самостійності). Найбільш яск-
равими її представниками є Білоусов Ю. В., Тертишніков В. І., Фур-
са С. Я., Шерстюк В. М., Юков М. К., Ярков В. В. та інші. 

Третя група науковців (Гук Б. М., Крупнова Л. В., Теліпко В. Е., 
Щербак С. В. та ін.) відносять виконавче провадження до системи 
адміністративного або адміністративно-процесуального права. 
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На сьогоднішній день у науковій літературі склалися різні точки 
зору відносно поняття «процес». Так, одні вчені вважають, що про-
цес — це лише діяльність судових органів, впорядкована нормами 
права, інші пов’язують процесуальні норми виключно із застосуван-
ням юридичних санкцій. Ще одна група вчених відстоює позицію, 
за якою процес — це форма життя будь-якого явища. 

Висновок. Таким чином, позиція науковців, які намагаються від-
нести виконавче провадження до адміністративного права (процесу), 
не є достатньо обґрунтованою і послідовною. 

Слід визначити неприйнятною точку зору про віднесення вико-
навчого провадження до адміністративного процесу (у вузькому його 
розумінні). Так само як і відсутні переконливі аргументи на користь 
віднесення його до сфери регулювання адміністративного права в 
якості однієї з його адміністративних процедур (проваджень) або 
адміністративного процесу в широкому його розумінні, а тому і цю 
позицію вважаємо неприйнятною. 

На сьогодні є всі підстави стверджувати, що в системі права Укра-
їни формується окрема галузь — виконавче право. Формування кола 
суспільних відносин, які мають регулюватися ним, повинно здійсню-
ватись за рахунок наявності того «оригінального», не притаманного 
будь-якій іншій галузі права «ядра», яке складають виконавчі від-
носини, а також за рахунок включення до нього інших, пов’язаних 
з ними відносин (господарських процесуальних, цивільних процесу-
альних, адміністративних, адміністративних процесуальних тощо), — 
все це підпадає під особливості предмета саме комплексної галузі 
права, — приходимо до висновку, що перед нами — комплексна 
галузь права. 

В наш час для виконання деяких рішень суду, в яких учасника-
ми є люди з обмеженими можливостями, потрібні особливі умови. 
Наприклад, для німого — сурдоперекладач. Деякі державні устано-
ви не обладнані належним чином для інвалідів (бордюри, ліфти для 
колясочників). Потрібно забезпечити ці самі умови, що є складно, 
але можливо. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 
ЩОДО ЗАЙНЯТОСТІ ІНВАЛІДІВ: РІВНИЙ ДОСТУП 

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
Л. М. Лавриненко, 

кандидат економічних наук, 
доцент кафедри «Менеджмент і адміністрування», 

Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна» 
В Україні питання осіб з обмеженими можливостями стосуються 

2,8 млн. її громадян, які визнані у встановленому порядку інваліда-
ми. За даними Мінсоцполітики станом на 01.01.2013 р. чисельність 
осіб з інвалідністю становила 2 788 226 осіб або 6,1% від загальної 
чисельності населення. На сьогодні для України проблема соціаль-
ного захисту інвалідів набуває особливого значення у зв’язку з сут-
тєвою їх часткою в загальній структурі населення, що свідчить про 
масштабність проблеми інвалідності, та визначає необхідність вжиття 
на державному рівні комплексу заходів щодо розвитку системи соці-
ального захисту інвалідів та створенні умов для того, щоб вони мали 
змогу брати повноцінну участь у всіх сферах суспільного життя на-
рівні із іншими категоріями громадян. Однією з провідних серед та-
ких сфер є праця та зайнятість. З одного боку, зайнятість визначає 
можливості економічної автономії інваліда, створює ресурси соці-
ального розвитку та сімейного благополуччя. З іншого боку — зайня-
тість характеризує функціональну та статусну залученість інваліда 
до системи соціально-економічних відносин. У цьому контексті право 
інвалідів на працю та зайнятість визнано одним із найважливіших 
конституційних прав в Україні. У 2013 році чисельність працюючих 
інвалідів збільшилася на 32 343 інваліда і на початок 2014 року ста-
новить 740 660 осіб. 
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Однією із найуразливіших категорій населення на ринку праці 
України на сьогодні є молодь. Вона становить майже 26,0% загаль-
ної чисельності безробітних. І якщо головними обмеженнями моло-
ді без інвалідності при доступі до зайнятості є відсутність або недо-
статній досвід роботи, то у молоді з інвалідністю до цих обмежень 
додається ще й стан здоров’я. В Україні приймаються заходи щодо 
забезпечення доступу молоді з інвалідністю до загального ринку пра-
ці. Але, сьогодні лише близько третини молодих інвалідів в Україні 
належать до категорії працюючих. Для іншої частки молоді з інва-
лідністю проблема забезпечення доступу до зайнятості є відкритою. 

Гарантія права на працю для молоді, у т. ч. молоді з інвалідніс-
тю, закріплена Законом України від 05.02.1993 р. № 2998-XII «Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». 
Статтею 7 названого Закону передбачено, що «Держава гарантує 
працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю. 
Держава забезпечує працездатній молоді надання першого робо-
чого місця на строк не менше двох років після закінчення або при-
пинення навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 
навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепід-
готовки. Держава сприяє створенню молодіжних центрів праці, а 
також молодіжних громадських організацій для забезпечення пра-
цевлаштування молоді, реалізації програм професійного навчання 
молоді та вдосконалення її професійної майстерності». 

Іншим законодавчим документом, націленим, окрім іншого, на 
забезпечення доступу молоді в цілому, та молоді з інвалідністю зо-
крема, до загального ринку праці, є прийнятий в принципово новій 
редакції Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. 
№ 5067-VI. Статтею 28 названого Закону передбачено надання дер-
жавної підтримки молодим працівникам, залученим до роботи в се-
лах і селищах. Така державна підтримка включає надання житла на 
строк роботи молодого працівника у сільській місцевості, а також 
надання одноразової адресної допомоги у десятикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Держбюджету України. 

Таким чином, сучасна державна політика України щодо зайнято-
сті інвалідів спрямована на забезпечення їх права на працю, захист 
від дискримінації, забезпечення їх інтеграції в економічне та суспіль-
не життя, у т. ч. на основі рівного доступу до професійної освіти та 
працевлаштування. 
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ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ І РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ У СВІТІ 
Макарчук М. П., 

начальник відділу організації наукової діяльності 
НДЧ Університету «Україна» 

Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Німеччи-
на, Данія, Ізраїль, Індія, Іспанія, Канада, Польща, Португалія, США, 
Фінляндія, Франція, Швеція, Японія — всі ці країни мають чималий 
досвід з правового захисту і реабілітації інвалідів. 

Австрія має широку законодавчу базу щодо соціального захисту 
і реабілітації інвалідів: Акт про інтеграцію інвалідів, Акт про опіку 
інвалідів, Акт про медичне обслуговування жертв війни, Акт про 
туберкульоз, Загальний закон про соціальне забезпечення, Загальний 
закон про соціальне страхування, Закон про надання допомоги при 
працевлаштуванні. 

В Австрії організатором діяльності з соціального захисту інвалі-
дів є Міністерство соціальних справ і провінційні агентства у спра-
вах інвалідів. Крім того, діють два координуючих органи, членами 
яких є представники федеральних і регіональних урядів, професійних 
асоціацій, страхових організацій, громадських організацій інвалідів. 
Основна сфера їх діяльності — консультативні послуги апарату мі-
ністерства. Кожне провінційне управління має комісію з реабіліта-
ції інвалідів. 

Для працевлаштування інвалідів існує система квот і субсидій, 
заохочується створення спеціальних цехів і підприємств. Організо-
вано центри з профорієнтації інвалідів. 

Згідно із законодавством Австрії, приватні власники будинків та 
готелів отримують фінансові кошти від уряду, якщо добровільно 
дотримуються вимог архітектурних стандартів, що враховують по-
треби інвалідів. Реабілітаційні органи надають субсидії і позики на 
адаптацію квартир і будинків до потреб інвалідів. 

В Бельгії законодавством затверджено створення великої систе-
ми соціального страхування, в рамках якої здійснюється медична та 
соціальна реабілітація інвалідів. Установи, які надають різні види 
медичних реабілітаційних послуг, відносяться в основному до при-
ватного сектору. Оплата послуг частково (10–15%) здійснюється за 
рахунок інвалідів, решта суми виплачується за рахунок страхових 
коштів. 
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Закон про соціальне працевлаштування інвалідів передбачає ство-
рення національного фонду соціальної реабілітації інвалідів. Фонд 
повинен представляти субсидії для створення центрів і служб про-
фесійної реабілітації. Професійне навчання проводиться як за загаль-
ними, так і за спеціальними програмами. Законодавством передбаче-
ний принцип обов’язкового найму на роботу інвалідів. Підприємствам, 
що працевлаштовують інвалідів, надаються пільги. Також законом 
передбачено працевлаштування осіб, які страждають важким ступе-
нем інвалідності, в спеціальних цехах. Контроль за діяльністю в цій 
сфері здійснюють: Міністерство охорони здоров’я, Міністерство доб-
робуту, Міністерство праці та зайнятості та Національний інститут 
страхування по хворобі і інвалідності. 

Цікавий досвід Польщі з комплексної реабілітації інвалідів в рам-
ках кооперації, яка здійснює необхідні заходи з підбору відповідної 
професії та навчанню їй; забезпеченню умов праці, відповідальним 
станом здоров’я; по пристосуванню робочого місця до наявної но-
зології тощо. Кооперація інвалідів має можливості для проведення 
не тільки медичної, а й соціальної реабілітації: організація актив-
ного відпочинку під час роботи і поза нею, проведення відпустки, 
забезпечення різноманітних форм соціально-побутової допомоги 
інвалідам та їх сім’ям. 

Канада є першою країною, що включила в свою Конституцію по-
ложення про рівність інвалідів: «Кожен індивідуум рівний перед 
законом без будь-якої дискримінації, в тому числі за ознакою раси, 
національності, релігії, статі, віку, розумових або фізичних вад». Тому 
країна має велике законодавство, спрямоване на захист прав та інте-
ресів інвалідів. Зокрема, це Акт про сліпих, Акт про інвалідів, Акт 
про професійну реабілітацію інвалідів, Закон про права людини в 
Канаді, Закон про працю, Закон про компенсацію найманим праців-
никам та ряд інших. 

В Канаді програми, спрямовані на вирішення проблем інвалідів, 
існують більш ніж в 30 міністерствах, агентствах та інших держав-
них органах. Загальну координацію соціальної адаптації інвалідів 
здійснює міністерство розвитку людських ресурсів (бюро у справах 
інвалідів). 
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У Канаді існує спеціальне законодавство «Про житлові стандар-
ти для інвалідів». Відповідно до цього законодавства центральна іпо-
тека і корпорація житлового будівництва виробила стандарти жит-
ла для інвалідів з порушенням здатності до пересування. 

Питаннями організації соціального захисту та реабілітації інва-
лідів в Канаді займається Міністерство охорони здоров’я і соціаль-
ного розвитку. В країні діють служби експертизи працездатності, 
консультації, профорієнтації, реабілітації, інформації, профпідготовки 
та працевлаштування інвалідів. Існує безліч федеральних, провін-
ційних і локальних цільових програм з різних аспектів реабілітації 
інвалідів. У цій країні проведена величезна робота по створенню умов 
для реального забезпечення рівності інвалідів. До їх потреб адап-
тована інфраструктура міст, забезпечена доступність архітектурних 
споруд і всіх видів громадського транспорту. 

Система освіти в Канаді законодавчо передбачає можливість на-
вчання інвалідів на всіх рівнях від школи до університету. Перева-
жає форма інтеграційної освіти, застосовуються спеціальні технічні 
засоби та індивідуальні програми. Серед студентів канадських уні-
верситетів не менше 1% складають інваліди. 

В процесі реабілітації інвалідів передбачені особливі види фа-
хівців — терапевти по необхідній зайнятості і сестри-менеджери, 
діяльність яких спрямована на визначення індивідуальних потреб 
інвалідів та компенсацію обмежень життєдіяльності. 

 
 
ПРОБЛЕМИ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ ТА МОЖЛИВОСТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХНІХ ПРАВ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Марченко Л. М., 
студентка V курсу, групи ЗПЗ-52, ІПСВ Університету «Україна»; 

науковий керівник: Фрицький Ю. О., 
доктор юридичних наук, професор 

Традиції соціального захисту дітей-інвалідів в Україні мають дав-
ню історію і почали формуватися ще у часи Давньоруської держави. 
Українському народові завжди було притаманне добродійне, мило-
сердне ставлення до людей з тілесними ушкодженнями, важкими 
недугами, фізичними та розумовими вадами. 
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Принцип щодо соціального захисту дітей-інвалідів уперше було 
викладено в Декларації про права дитини: дитина, яка є неповноцін-
ною у фізичному, психічному чи соціальному відношенні, має бути 
забезпечена спеціальним режимом, освітою і турботою, які необхід-
ні з огляду на її особливий стан. 

Важливою і кропіткою справою є соціальний захист дітей-інвалідів, 
особливо тих, хто внаслідок особливостей свого захворювання (від-
хилення у психічному розвитку, обмежена здатність до самообслу-
говування тощо) виховуються і навчаються вдома. В суспільстві поки 
що мало змінилися психологічні стереотипи щодо інвалідів. Неві-
гластво, зневага, заборони, забобони, страх — ось ті причини, що 
стоять на заваді розвиткові здібностей інвалідів і призводять їх до 
ізоляції. Тому проблема інтеграції людей з особливими потребами 
тісно пов’язана із завданням допомогти всім здоровим людям знайти 
шляхи спілкування із співгромадянами, яких природа обділила слу-
хом чи зором, можливістю вільно пересуватися і повноцінно сприй-
мати світ, — і не за рахунок окремих акцій милосердя, а шляхом 
створення комплексної системи соціальної захищеності, адаптації 
цієї категорії людей. 

Правові засади, щодо задоволення особливих потреб дітей-інвалідів 
у соціальному захисті, навчанні, лікуванні, соціальній опіці та гро-
мадській діяльності визначено у спеціальному законодавстві України. 

Законодавство України створює правове поле щодо соціальної по-
літики відносно дітей-інвалідів, яке з першого погляду справді забез-
печує права в галузі охорони здоров’я, освіти та соціального захисту. 

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні», соціальний захист дітей-інвалідів з боку 
держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересуван-
ня, протезування, орієнтації та сприйняття інформації, пристосова-
ного житла, у встановленні опіки або стороннього догляду, а також 
пристосуванні забудови населених пунктів, громадського транспор-
ту, засобів комунікації зв’язку до особливостей інвалідів. 

Законами України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та 
«Про пенсійне забезпечення» гарантується право сімей на грошову 
допомогу у зв’язку з доглядом за дитиною-інвалідом до досягнен-
ня нею 16-річного віку, соціальну пенсію дітям-інвалідам віком до 
16 років та дітям-інвалідам, які втратили годувальника до 18 років. 
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Окремої уваги потребують права дітей-інвалідів на освіту. Так, 
в Законі «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 
держава гарантує інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти на 
рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям. Професійна 
підготовка або перепідготовка здійснюється з урахуванням медич-
них показань і протипоказань для подальшої трудової діяльності. 
Допускається застосування альтернативних форм навчання. Обда-
ровані діти-інваліди мають право на безоплатне музичне навчання, 
образотворче, художньо-прикладне мистецтво у загальних навчаль-
них закладах або спеціальних позашкільних закладах. На інших рів-
них умова інваліди мають переважне право на зарахування до ви-
щих і середніх спеціальних закладів. При цьому пенсія і стипендія 
інвалідам виплачується повністю. 

Отже, ми прагнемо побудувати демократичне суспільство, а це пе-
редбачає не лише рівні можливості для всіх, але й розуміння, толе-
рантність, бажання щось зробити для іншого. Саме тому вирішення 
проблем дітей-інвалідів — це благородна справа, за якою майбутнє. 

 
 

РОЛЬ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ 
ЯК ДОРОГОВКАЗ У РЕАЛІЗАЦІЇ РІВНОСТІ УЧАСТІ ОСІБ 

З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
В СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ 

Мурашин О. Г., 
доктор юридичних наук, професор 

Конвенція ООН про права інвалідів, яка набула чинності для 
Україні 6 березня 2010 р. визначила їх першочергові проблеми, пла-
нування, здійснення і оцінку послуг та заходів, які необхідно прий-
няти у сфері життєдіяльності інвалідів. Вона передбачає залучення 
громадських організацій інвалідів до розробки і оцінки відповідно-
го національного законодавства, використання їхнього досвіду при 
розробці та експертизі державних реабілітаційних програм, стан-
дартів і норм доступності для них життєвого середовища. У грудні 
2006 р. Конвенція стала основним міжнародним документом, який 
кидає виклик старим соціальним установкам та означає собою кар-
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динальні зміни в існуючих підходах до інвалідності. В ній вже не 
загострюється увага на вбачаємій «неправильності» людини, коли 
в порушенні здоров’я прочитується неповноцінність або вада. На-
впаки, проблема інвалідності в Конвенції розглядається як «пато-
логія суспільства», оскільки суспільство нездатне охопити усіх без 
виключення та вбрати у себе індивідуальні відмінності. Змінитися 
потрібно суспільствам, а не окремій людині, тому Конвенція для 
таких змін стала «дорожньою» мапою та являється відправною точ-
кою тих правових процесів та дій, які сьогодні лежать в основі рі-
шень проблем доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями 
до своїх фундаментальних політичних, соціальних, економічних та 
культурних прав. 

Вступ в силу Конвенції про права інвалідів та Факультативного 
протоколу до неї у травні 2008 р. свідчить про початок нового пе-
ріоду «в заохоченні, захисті та забезпеченні повного та рівного здій-
снення усіма інвалідами всіх прав людини та основних свобод, а 
також в заохоченні притаманного їм достоїнства», оскільки вона є 
першим міжнародно-правовим документом, який має обов’язкову 
юридичну силу для країн-учасниць. Держави, які підписали цю Кон-
венцію, взяли на себе зобов’язання забезпечувати та просувати у 
межах своєї юрисдикції здійснення усіх прав людини та основопо-
ложних свобод для людей з обмеженими можливостями без будь-
якої дискримінації за ознакою інвалідності. З цією метою, згідно з 
Конвенцією, держави взяли на себе велику кількість зобов’язань. 
Вони повинні стимулювати правотворчу ініціативу прийняття норма-
тивних актів по забезпеченню прав інвалідів і підштовхнути органи 
державної влади до вживання ефективних заходів по їх реалізації. 
Зрозуміло, що головну відповідальність за дотримання і забезпечен-
ня прав людей з обмеженими фізичними можливостями несуть без-
посередньо самі країни. В цьому полягає ключова відмінність Кон-
венції від інших міжнародних актів — її обов’язковий характер. Для 
гарантування якомога високої ефективності виконань положень Кон-
венції про права інвалідів держави-члени зобов’язані при плануванні 
політики та законодавчих мір застосовувати концепцію «універсаль-
ний дизайн». Вищезгадана концепція розроблена для впровадження 
такого планування оточуючого середовища, де кожен може отри-
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мувати доступ, зрозуміти та використати середовище у повному 
обсязі, незалежно та якомога природним шляхом, без спеціальних 
модифікацій або проектування. Іншими словами, задум полягає в 
полегшенні життя людей з обмеженими фізичними можливостями 
за допомогою того, що при невеликих витратах або без додаткових 
витрат забудоване середовище, продукція та комунікації станов-
ляться доступними, зрозумілими та придатними для використання. 
Конвенція про права інвалідів не є першим міжнародним докумен-
том з прав людини стосовно питань людей з інвалідністю. Проте, на 
відміну від попередніх документів, вона передбачає для осіб з обме-
женими фізичними можливостями безпрецедентний рівень захисту, 
оскільки вона детально визначає всі права, якими повинні користу-
ватися люди з інвалідністю а також зобов’язання держав та інших 
задіяних суб’єктів щодо забезпечення дотримання цих прав. Оскіль-
ки, як записано в статті 1 Конвенції про права інвалідів, мета цієї 
Конвенції полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного й 
рівного здійснення всіма інвалідами всіх прав людини й основопо-
ложних свобод, а також у заохоченні поваги їхньої гідності. 

Розробка Конвенції явила собою корінний зсув, який відбувся у 
підході до інвалідності та до осіб з обмеженими фізичними можли-
востями. Історично інвалідність розглядалась як особиста якість, 
втілена в людині. В якості індивідуального недоліку «становище 
інвалідності» вважалося природною причиною нездатності деяких 
людей відвідувати звичайну школу, отримати роботу або приймати 
участь в суспільному житті. Коли інвалідність розглядається в цьому 
ракурсі, реакція суспільства обмежується лише одним із двох варіантів: 

– людей можна «вилікувати» за допомогою ліків або реабіліта-
ційних заходів (медичний підхід); 

– чи їх можна охопити турботою у рамках благодійних або пік-
лувальних програм (благодійний підхід). 

Згідно з цією старою моделлю доля осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями узалежнюється від спеціалістів, які контролю-
ють прийняття основних рішень про те, де вони підуть до школи, 
яку підтримку вони будуть отримувати та де вони будуть жити. 
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Конвенція про права інвалідів не є першим міжнародним доку-
ментом з прав людини стосовно питань людей з інвалідністю. Про-
те, на відміну від попередніх документів, вона передбачає для осіб 
з обмеженими фізичними можливостями безпрецедентний рівень за-
хисту, оскільки вона детально визначає всі права, якими повинні ко-
ристуватися люди з інвалідністю, в тому числі особи з порушенням 
слуху, а також зобов’язання держав та інших задіяних суб’єктів щодо 
забезпечення дотримання цих прав. Оскільки, як написано в статті 
1 Конвенції про права інвалідів, мета цієї Конвенції полягає в зао-
хоченні, захисті й забезпеченні повного й рівного здійснення всіма 
інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод, а також у 
заохоченні поваги їхньої гідності [163]. 

 
 
ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 

Нагорна В. В., 
аспірант ІV курсу Інституту права 

та суспільних відносин ВМУРоЛ «Україна»; 
науковий керівник: Фрицький Ю. О., 

доктор юридичних наук, професор 
Медичне забезпечення дітей з особливими потребами є одним із 

найважливіших та надзвичайно складних завдань державної політи-
ки в галузі охорони здоров’я України. Декларування у Конституції 
України [1] права на безкоштовну медичну допомогу передбачило 
обов’язок держави забезпечити належним чином реалізацію такого 
права. Тому, Міністерство охорони здоров’я України, відповідно до 
Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» [2], працює 
над впровадженням державних реабілітаційних стандартів і контро-
лю за якістю реабілітаційних послуг. 

Держава гарантує дитині право на охорону здоров’я, безоплатну 
кваліфіковану медичну допомогу. Однак, стан здоров’я дітей в Украї-
ні є незадовільним з тенденцією до зростання захворюваності, поши-
реності хвороб та інвалідності. Негативні тенденції в системі охорони 
здоров’я в Україні розпочалися ще з 1990 року, тому збереження 
життя і здоров’я кожної дитини, а особливо дитини з обмеженими 
можливостями набуває пріоритетного значення. 
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Україна стала однією з країн, які у 2001 році ініціювали прове-
дення Спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН з ВІЛ/СНІДУ. 
Однак, лише 2009 р. Верховною Радою України прийнятий Закон 
України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 
2016 року» [3;4]. 

Медична реабілітація дитини з особливими потребами також пе-
редбачає комплекс медичних заходів, спрямованих на відновлення 
або компенсацію порушених або втрачених функцій організму. Тому, 
належного фінансування за рахунок коштів державного бюджету 
потребує діяльність оздоровлення дітей з особливими потребами, 
особливо щодо організації санаторно-курортного лікування. Хроніч-
на захворюваність дітей зростає, водночас мережа дитячих санатор-
них закладів не збільшилася. Для більшості дітей-інвалідів право на 
оздоровлення протягом останніх років залишається декларативним, 
незважаючи на те, що згідно із ст. 60 Основ законодавства України 
про охорону здоров’я до державних дитячих санаторіїв путівки дітям 
надаються безоплатно [5]. 

Основними формами реабілітаційних заходів є: надання реабілі-
таційних послуг; забезпечення технічними та іншими засобами ре-
абілітації, виробами медичного призначення; матеріальне забезпе-
чення, при цьому визначається вік дитини з особливими потребами та 
проводиться диференціація залежно від причин інвалідності (пси-
хічні захворювання, розумова відсталість, з ураженням органів зо-
ру, з ураженням внутрішніх органів, з онкологічними захворюван-
нями) [6; 7]. 

Незважаючи на позитивні тенденції в сфері реабілітації, залиша-
ється низьким рівень фінансування реабілітаційних установ; мере-
жа реабілітаційних установ не забезпечує системність і доступність 
реабілітаційних послуг для дітей з особливими потребами; у них 
або відсутня необхідна матеріальна база чи бракує кваліфікованих 
кадрів, або якість їх роботи не відповідає вимогам професійної або 
соціальної реабілітації; гальмує реабілітаційні процеси, неефективна 
система підвищення кваліфікації кадрів працівників реабілітаційних 
установ. 
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Медичне забезпечення дітей з особливими потребами має скла-
датися з надання послуг фізіологічного та психологічного характе-
ру. Про необхідність психологічного забезпечення свідчить немож-
ливість закінчити обов’язковий ступень освіти, знайти професію, 
спілкуватися. Медичне забезпечення таких дітей на належному рівні 
та державна підтримка в цьому буде сприяти ефективнішій їх реа-
білітації та оздоровленню. Тому доцільно розробити Національну 
програму профілактики захворювань серед дітей-інвалідів та Ком-
плексну програму розв’язання проблем дитячої інвалідності. 

Отже, на даний час можна стверджувати, що норма статті 49 Кон-
ституції України, відповідно до якої держава створює умови для 
ефективного і доступного медичного обслуговування, у повній мірі 
не забезпечується. Для більшості дітей з особливими потребами отри-
мання якісної медичної допомоги потребує значних витрат. Для сі-
мей, де виховується така дитина, переважна більшість яких нале-
жить до категорії малозабезпечених громадян, здійснення витрат на 
медичне обслуговування стає майже неможливим. 

Незважаючи на втілені заходи з медичної, соціальної, фізичної 
реабілітації дітей з обмеженими можливостями, їх інтеграції до су-
спільства, доцільним є вирішення низки проблем, зокрема щодо ін-
формування батьків дитини, яка народилася з вадами чи захворю-
ваннями, про їхні права й можливості отримання допомоги від дер-
жави та громадських організацій ще на етапі встановлення дитині 
діагнозу; належного фінансування медико-соціального забезпечення 
дітей з особливими потребами, зокрема щодо належного та вчасно-
го фінансування реабілітаційних програм для запобігання розвитку 
тяжких наслідків. 
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Овдієнко М. В., 
VІІ курс, група МО-51/13, спеціальність «Менеджмент організації», 

Університет «Україна», к. тел. (063)-1298588; 
науковий керівник: Нестеренко С. С., 
кандидат економічних наук, доцент 

16 грудня 2009 року Верховна Рада України ратифікувала Кон-
венцію про права інвалідів і Факультативний протокол до неї. Згід-
но з Конвенцією, держави-учасниці зобов’язуються забезпечувати й 
заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й основоположних 
свобод всіма особами з інвалідністю без будь-якої дискримінації за 
ознакою інвалідності. Одним із невід’ємних та природних прав лю-
дини є право на працю. [1, ст. 5] 

Досягнення в Україні цілей людського розвитку поряд з вирішен-
ням багатьох проблем вимагає створення умов для повноцінного су-
спільного життя людей з інвалідністю, тим більше, що їхня кількість, 
як і питома вага в загальній кількості населення, постійно зростають. 
Люди з інвалідністю потребують не лише посилення державного со-
ціального забезпечення, а й створення умов для реалізації їхнього 
права на працю, навчання та зайнятість. Проте люди з інвалідністю, 
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особливо молоді все ще мають обмежений доступ до якісних послуг 
з професійного навчання, стикаються з труднощами при працевлаш-
туванні, не завжди одержують гідну зарплату за свою працю. 

Державне сприяння зайнятості молодих людей з інвалідністю щодо 
реалізації усіх аспектів потребує розуміння процесу їх працевлаш-
тування, як особливо важливого аспекту їхньої соціальної інтегра-
ції. Професійна та трудова діяльність молоді з інвалідністю сприяє 
відчуттю їх власної потрібності й корисності, як для родини, так і 
для суспільства в цілому, поліпшенню їхнього добробуту, забезпе-
ченню особистих прагнень до самореалізації. 

Відомо, що сьогодні єдиним державним органом, що забезпечує 
працевлаштування та соціальний захист населення у випадку без-
робіття є державна служба зайнятості України. 

Для молодої людини з інвалідністю, яка розпочинає свій трудовий 
шлях, життєво необхідним є набуття професійних навичок у сфері 
доступної їй професійної діяльності, а для тих молодих осіб з інва-
лідністю, які тривалий час не працювали, це часто єдиний реальний 
спосіб повернутись до професійної діяльності та одержати роботу. 
Професійне навчання молоді з інвалідністю сприяє підвищенню її 
конкурентоспроможності на ринку праці, професійному розвитку, 
отже, працевлаштуванню. Професійне навчання також є важливою 
ланкою реабілітаційного процесу молоді з інвалідністю і взаємопо-
в’язане із іншими його складовими — трудовою, соціальною, пси-
хологічною та медичною реабілітацією. 

Також, важливе значення має правильний вибір людиною профе-
сії (спеціальності). Особливо, це актуально для молодих осіб з ін-
валідністю, які вперше обирають свій професійний шлях. 

Інтеграція і реінтеграція молоді з інвалідністю у життя суспіль-
ства, трудову зайнятість має будуватися на так званій «відкритій» мо-
делі. Це передбачає залучення до розв’язання проблем, пов’язаних із 
сприянням їхньому працевлаштуванню, не лише роботодавців і парт-
нерів, а головне – самих молодих людей з інвалідністю [2,ст. 98]. 

Лише конструктивна взаємодія центрів зайнятості із всіма орга-
нізаціями, що опікується молоддю з інвалідністю, тісна співпраця із 
кожною молодою особою дозволить ефективно реалізувати заходи, 
орієнтовані на підвищення її активності і конкурентоспроможності 
на ринку праці, пошук і підбір належної роботи [1, ст. 23]. 
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старший викладач 

Державна політика України спрямована на соціальний захист її 
громадян, в тому числі й у сфері зайнятості. Особлива увага при цьо-
му приділяється людям, які належать до соціально не захищених 
верств населення, зокрема особам з інвалідністю. Завдання служби 
зайнятості полягає у якнайшвидшому поверненні їх до соціально-
трудових відносин. 

Це, передусім, забезпечується шляхом надання їм комплексу со-
ціальних послуг, зокрема, підбір підходящої роботи з урахуванням 
вимог індивідуальної програми реабілітації; організація професійно-
го навчання з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на 
ринку праці; залучення громадян зазначеної категорії до участі в 
громадських та інших роботах тимчасового характеру; сприяння їм 
у започаткуванні власного бізнесу, а також надання інформаційних 
та консультаційних послуг тощо. 

Спеціалісти служби зайнятості проводять інформаційно-роз’яс-
нювальну роботу для незайнятих громадян, серед яких є й особи з 
інвалідністю щодо можливості започаткування власної справи. Їх 
залучають до семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, 
інформують про можливість отримання одноразової виплати допо-
моги з безробіття для організації підприємництва. 

Для прискорення процесу інтегрування до ринку праці усіх клі-
єнтів з особливими потребами фахівці служби зайнятості залучають 
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їх до профорієнтаційних послуг. Спеціалісти з профорієнтації засо-
бами індивідуального консультування забезпечують диференційо-
ваний підхід до організації профорієнтаційної роботи з ними, здій-
снюють психологічну підтримку та допомогу, акцентують їхню увагу 
на здобутті конкурентної професії. 

На сучасному ринку праці дуже висока конкуренція, і тому знай-
ти хорошу високооплачувану роботу важко, особливо особам, які ма-
ють інвалідність і не можуть на рівних конкурувати з іншими пра-
цездатними. 

Для такої категорії населення організовують спеціалізовані семі-
нари, на яких присутні отримують рекомендації щодо самопізнання 
та самореалізації у професійній сфері, вчаться будувати власну стра-
тегію пошуку роботи, підвищують рівень комунікативних якостей. 

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 у Конституції та законах 
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» і 
«Про охорону праці», окремі положення яких спрямовані на ство-
рення для інвалідів реальних можливостей продуктивно працювати 
і передбачають конкретні механізми їх реалізації. 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, перед-
бачені законодавством. 

Працевлаштування інвалідів здійснюється з урахуванням їх про-
фесійної працездатності, що встановлюється МСЕК. Гарантією права 
на працю для інвалідів є встановлення обов’язкової квоти робочих 
місць, на які вони працевлаштовуються. 

Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, 
в установі, організації, де настала інвалідність, з урахуванням по-
бажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і знань, а 
також рекомендацій медико-соціальної експертизи. Відповідно до 
рекомендацій МСЕК і з урахуванням побутових вимог інваліди мо-
жуть займатися надомною формою праці. 
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Слід пам’ятати, що відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», не можна від-
мовляти в укладенні трудового договору або в просуванні по служ-
бі, звільняти за ініціативою адміністрації, переводити інваліда на 
іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності, за винятком ви-
падків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його 
здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує 
здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової ді-
яльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здо-
ров’я інвалідів. 
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кандидат економічних наук, 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 

Основна мета державної політики у сфері зайнятості — забезпе-
чення умов для реалізації права громадян на працю, у т. ч. й осіб з 
обмеженими фізичними можливостями. Пріоритетним напрямом дер-
жавної соціально-економічної політики розвинутих країн світу остан-
нім часом є всебічне сприяння громадянам з інвалідністю в реалі-
зації їхнього невід’ємного права на продуктивну працю в умовах 
свободи, рівності, безпеки та почуття власної гідності. 

Ефективність системи сприяння зайнятості молодих людей з ін-
валідністю в першу чергу забезпечується за рахунок постійного удо-
сконалення концептуального бачення проблем інвалідності та утвер-
дженні нового розуміння сутності та соціальних проявів інвалідності. 
Сучасне розуміння базується на поєднанні теоретичних положень 
біологічної та соціальної концепцій реабілітації. Біологічна концеп-
ція передбачає, що, по-перше, певна вада вродженого характеру, хво-
роба або травма є причиною ушкодження органів, яке призводить 
до зниження якості їх функціонування і зумовлює функціональну 
обмеженість. По-друге, пошкодження та функціональна неповноцін-
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ність стає причиною несприятливої соціальної ситуації для цієї осо-
би, що означає для неї переживання проблемності, обмеження або 
неможливості функціонування в суспільному житті. В межах соці-
альної концепції інвалідність розглядається як результат поєднання 
обмежених можливостей людини з непристосованим фізичним се-
редовищем та негативним, стереотипним ставленням до неї соціаль-
ного оточення. 

Поєднання означених підходів формує біопсихосоціальну кон-
цепцію тлумачення проблем інвалідності, яка ґрунтується на трьох 
взаємодоповнюючих положеннях. По-перше, людина є істотою біо-
логічною. Вона існує як організм з певною структурою, що вико-
нує чітко окреслені функції. По-друге, людина є індивідуумом, іс-
тотою діяльною, яка реалізує певні життєві настанови й завдання. 
По-третє, людина також є членом певної соціальної групи, до якої во-
на належить і в житті якої бере участь. Відповідно, кожна людина 
функціонує на трьох рівнях: біологічному, індивідуальному (осо-
бистісному) та суспільному, а сутність інвалідності відповідно до 
біопсихосоціальної концепції, полягає у відхиленні від нормально-
го функціонування на названих трьох рівнях або на деяких з них. 

Державне сприяння зайнятості молодих людей з інвалідністю що-
до реалізації усіх вищезазначених аспектів потребує розуміння про-
цесу їх працевлаштування як особливо важливого аспекту їхньої 
соціальної інтеграції. Професійна та трудова діяльність молоді з ін-
валідністю сприяє відчуттю їх власної потрібності й корисності як 
для родини, так і для суспільства в цілому, поліпшенню їхнього доб-
робуту, забезпеченню особистих прагнень до самореалізації. 

Розширення доступу людей з інвалідністю до працевлаштування 
дозволяє застосувати цей людський ресурс для розвитку держави й, 
окрім соціального, досягти економічного ефекту. Тому, саме зараз, 
виникає необхідність впровадження нової моделі, яка забезпечить 
включення осіб з інвалідністю у різні сфери економіки, надасть мож-
ливість праці на відкритому ринку, соціально-трудову самореаліза-
цію осіб з інвалідністю, розвиток ефективної професійної підготовки 
та перепідготовки у відповідності з поточними та перспективними 
потребами ринку праці, підвищення мотивації роботодавців у пра-
цевлаштуванні людей з інвалідністю. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КЛОНУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Руснак Л. М., 
здобувачка кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права Університету «Україна» 

Актуальність дослідження правового забезпечення клонування, 
а саме, щодо самої процедури стала доступною людству зовсім не-
давно. Якщо розглядати клонування живих істот, то першим пози-
тивним досвідом було клонування ягняти Доллі в 1997р., проведене 
в Шотландії. Це насправді революційне відкриття сприяло числен-
ним дискусіям щодо необхідності (непотрібності), користі (небез-
пеки) клонування взагалі і клонування людини. Більшість учених, 
політиків, лікарів, юристів, як в Україні, так і за кордоном схиля-
ються до думки, що клонування як метод вирощування тканин, ор-
ганів людини — це користь, у той час як клонування людини по-
винно бути заборонено. Науково-технічний прогрес втілив у життя 
практичну можливість клонування. У залежності від мети виробниц-
тва клона розрізняють клонування, що спрямоване на відтворення 
людської істоти, як способу розмноження (репродуктивне клонуван-
ня) і клонування для медичних цілей (терапевтичне клонування) ви-
робництва медичних препаратів. Заборона клонування людини по-
ступово отримує все більше розповсюдження у різних країнах світу 
і на міжнародному рівні [1, с. 5–6]. 

 



Секція ІV Правові та організаційні засади 
і працевлаштування людей 

 - 322 -

Дослідження проблеми правового забезпечення клонування ви-
світлюється у наукових роботах таких науковців, як П. Калиничен-
ко, Ю. Лопухіна, Н. Горовенко, І. Сенюти, І. Силуяновій, С. Стеценко 
та інших. Проте багато нюансів означеної проблеми залишаються 
дискусійними, отже, відкритими. 

В Україні ця проблема знайшла свою регламентацію у Законі 
України «Про заборону репродуктивного клонування людини» [2]. 
Цей нормативний акт вводить заборону репродуктивного клонуван-
ня людини в Україні виходячи з принципів поваги до людини, ви-
знання цінності особистості, необхідності захисту прав і свобод лю-
дини. Дія зазначеного Закону не поширюється на клонування інших 
організмів. Видається, що законодавча прогалина з приводу регла-
ментування проблеми, яка набуває широкого резонансу в науці та 
на практиці, у нашій державі поступово заповнюється. Закон є по 
суті, лише першим кроком у регламентації цього питання. Як ба-
чимо, законодавча позиція полягає у розмежуванні терапевтичного 
і репродуктивного клонування. Видається за доцільне, вводити те-
рапевтичне клонування на теренах України поетапно, щоб запобіг-
ти зловживанням, науковим прорахункам, порушенням етичних і 
моральних принципів. Лише згодом, з прийняттям належної законо-
давчої бази, створенням усіх необхідних органів (наприклад, етико-
правовий комітет, до складу якого входили б незалежні експерти), 
які б забезпечували цей процес, шляхом розроблення і виконання 
державних програм з вивчення цієї проблеми, аналізу наукового, 
практичного, експериментального досвіду зарубіжних країн, врахо-
вуючи думки вчених з різних сфер життєдіяльності, а також думку 
громадськості, зможемо говорити про можливість і доцільність доз-
волу терапевтичного клонування в Україні [3, с. 25–29]. Враховуючи 
дискусії, що точаться навколо цього питання, щодо необхідності чи 
аморальності цього явища, у будь-якому випадку говоримо, що за 
орієнтир беремо людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, а не 
інтереси науки чи суспільства. Приєднуюсь до думки багатьох на-
уковців, що у майбутньому можна було б прийняти Закон України 
«Про терапевтичне клонування», який би міг закріпити спеціальний 
метод лікування, права і обов’язки учасників цього методу, а також 
відповідальність за порушення законодавства України. Отже, ми 
дійшли висновку, що клонування є не лише досягненням людства, 
а й новою парадигмою третього тисячоліття. 
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ВИСОКОРОЗВИНУТЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО –
ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧНОЇ УКРАЇНИ 

Рудюк Л. В., 
доцент кафедри фінансів та банківської справи, 

Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна» 

Наука завжди відігравала фундаментальне значення в розвитку 
життя суспільства, оскільки за своєю природою є безумовним дви-
гуном прогресу. Від ступеня розвиненості громадянського суспіль-
ства залежить ступінь демократизму держави. Революція гідності 
сприяла активізації громадянського суспільства та підвищенню ви-
мог до вітчизняної неефективної системи державного управління. 
Однак, на жаль, формування справжньої незалежності та професі-
оналізму засобів масової інформації, зниження рівня активності в 
проведенні реформ громадянського суспільства, котре має урівнова-
жувати силу державного апарату та контролювати його діяльність, 
наявність залишків адміністративної системи та висока її корумпо-
ваність є характерною ознакою сучасної вітчизняної держави. 

Так, значна кількість громадських активістів та представників 
бізнес-спільноти виявили бажання контролювати владу, але існуючі 
механізми не завжди дозволяють досягти змін у діяльності органів 
влади, формуванні та реалізації державної політики. Право громад-
ськості подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених про-
ектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях 
питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю, зазвичай, дозволяє 
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лише реагувати на ініціативу органів влади, але не дозволяє суттєво 
змінити її. У такий спосіб створюється ілюзія широкої участі гро-
мадськості в управлінні державними справами, у дійсності ж зао-
хочуються тільки ті форми суспільної активності, які відповідають 
інтересам влади. 

Загальна кількість інвалідів в Україні станом на 1 січня 2014 ро-
ку становила 2 647 243 особи, в т. ч. дітей-інвалідів до 18 років — 
157 587 осіб. Чисельність працюючих інвалідів станом на 01.01.2014 
становила 528 550 осіб (працює майже кожний п’ятий інвалід від їх 
загальної кількості). Сьогоднішня політика по відношенню до ін-
валідів значною мірою відображає загальні умови життя, а також 
соціальну та економічну політику в країні. Проте безробіття серед 
людей з інвалідністю є невід’ємною частиною вітчизняного ринку 
праці. У сфері зайнятості в Україні безробітним визнається особа з 
інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку та отримує пенсію по 
інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України. 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про зайнятість населен-
ня» інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 
26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» відносяться до категорій громадян, що мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштуванню. Так, у 2013 році послугами 
Державної служби зайнятості скористалося 40,9 тис. інвалідів, які 
були зареєстровані як безробітні. Кількість вакансій, заявлених ро-
ботодавцями державній службі зайнятості, на які могли бути пра-
цевлаштовані інваліди, у 2013 році становила 40,6 тис. одиниць (у 
2012 році — 39,7 тис. одиниць). Всього у 2013 році працевлашту-
валися 12,2 тис. безробітних інвалідів, що на третину більше, ніж у 
2012 році. Крім того, були працевлаштовані 2,1 тис. інвалідів, які 
перебували на обліку у службі зайнятості, та не були зареєстровані 
як безробітні. Протягом 2013 року на нові робочі місця з компен-
сацією витрат у розмірі єдиного соціального внеску працевлашто-
вані 178 безробітних інвалідів. Кількість безробітних інвалідів, які 
отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації під-
приємницької діяльності, збільшилася з 453 осіб у 2012 році до 772 
осіб у 2013 році. Рівень працевлаштування безробітних інвалідів, в 
середньому по Україні, становив 29,8% (у 2012 р. — 28,0%). 
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Однак гострою проблемою на даний час залишається низька кон-
курентоспроможність інвалідів, адже вимоги роботодавців до рівня 
освіти, виробничого досвіду претендентів на роботу постійно зрос-
тають. Переважна більшість осіб з обмеженими фізичними можли-
востями звертаються за сприянням у працевлаштуванні до служби 
зайнятості, маючи перерву в роботі понад один рік. Таким чином, 
поряд із втратою фізичних можливостей відбувається ще й втрата 
кваліфікації або зростає невідповідність її рівня потребам ринку 
праці, що зменшує шанси інвалідів на працевлаштування. Тільки у 
2013 році професійне навчання за направленням центрів зайнятості 
проходили 4,3 тис. безробітних інвалідів (у 2012 році — 3,9 тис. осіб). 

Безумовно, євроінтеграція України потребує як чіткого, своєчас-
ного та повного виконання своїх зобов’язань, так і вимагає адекват-
ного інтелектуального розуміння сучасних соціально-економічних 
проблем та процесів, відповідних політичних зусиль, інституційних 
спроможностей та фінансових витрат. 

Україна зобов’язалась забезпечити поступове наближення наці-
онального законодавства у галузі зайнятості, соціальної політики та 
рівних можливостей до законодавства й практик ЄС. Таким чином, 
імплементація вищенаведених завдань буде вимагати від держави 
комплексного реформування системи соціального захисту та додат-
кових фінансових витрат, а оптимізація системи соціального захисту 
та політики держави на ринку праці буде сприяти більшій ефектив-
ності витрачання бюджетних коштів та кращій ефективності з точ-
ки зору надання відповідних соціальних послуг кінцевому спожива-
чеві та формуванню сучасного ефективного ринку праці. 

Відзначимо, що в проекті Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2015 рік» на фінансування заходів із соціальної, 
трудової та професійної реабілітації інвалідів видатки з Державно-
го бюджету України передбачені в обсязі понад 1 105,3 млн. грн., 
що на 238, 4 млн. грн. більше ніж у 2014 році. 

Проте необхідно усвідомлювати, що для забезпечення досягнен-
ня рівнів бюджетних дефіцитів у запланованих межах у 2014–2017 
роках Україна, як і більшість країн світу, вимушена буде проводити 
жорстку бюджетну політику щодо скорочення видатків бюджету, у 
тому числі і соціальних, а також підвищення податкового наванта-
ження на економіку (після реформування податкової системи). То-
му збільшення впливу ефективно діючого громадянського контролю, 
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незалежних засобів масової інформації в Україні на високопрофе-
сійну та адекватну до змін владу при прийнятті державних рішень 
має підвищити якість прийняття таких рішень, зокрема і щодо фі-
нансового забезпечення заходів із соціальної, трудової та професій-
ної реабілітації інвалідів. 

 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 

Савюк М. Ф., 
студентка інституту права та суспільних відносин, 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
к. тел. 0976195275; е-mail: marinela_marina@mail.ru 

Кількість осіб з особливими потребами постійно зростає, хоча при-
чини і наслідки інвалідності можуть бути різними: зумовленими як 
неоднаковими соціально-економічними обставинами, так і різним 
ступенем забезпечення державами добробуту своїх громадян. Для 
України проблема соціального захисту інвалідів є особливо значу-
щою у зв’язку зі стійкою тенденцією до зростання частки інвалідів 
у загальній структурі населення. 

На сьогодні існує певний теоретико-науковий аналіз з різних ас-
пектів соціального захисту інвалідів. Серед відчизняних науковців 
слід виділити С. Богданова, Н. Борецьку, Е. Лібанову, О. Макарову, 
К. Міщенко, В. Сушкевича та ін. Практика показує, що значна час-
тина положень соціально-економічної політики щодо інвалідів за-
старіла і не відповідає потребам сьогодення, а також не узгоджуєть-
ся із загальновизнаними високогуманними міжнародними нормами 
і стандартами [1]. 

У Національній доповіді «Про становище інвалідів в Україні» 
(2008 р.) окреслено такі проблеми у сфері соціального захисту інва-
лідів: забезпечення пенсійних і соціальних виплат інвалідам у роз-
мірах, які б гарантували їм достатній рівень життя; отримання гід-
ної освіти; забезпечення можливостей безперешкодного отримання 
реабілітаційних послуг за місцем мешкання інваліда; можливість 
трудової діяльності без дискримінації у процесі працевлаштування 
та подальшої роботи; реформування стаціонарних установ для інва-
лідів та переведення фінансування на створення допоміжних служб, 
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які дозволяють людям з інвалідністю жити без відриву від соціуму; 
створення доступного середовища для вільного пересування інва-
лідів та безперешкодної комунікації. Слід відмітити, що і тепер за-
значені проблеми суттєво не вирішилися і продовжують бути акту-
альними для українського суспільства [2]. 

На наш погляд, особливо важливими є заходи щодо можливості 
отримання освіти для осіб з вадами здоров’я. Освіта є одним з най-
ефективніших шляхів виходу людини з особливими потребами зі 
стану ізольованості від суспільства, і саме новітні освітні програми, 
в тому числі навчання дистанційно, мають стати об’єктом компле-
ксного державно-управлінського впливу. Окремо слід спинитися на 
проблемі працевлаштування інвалідів. Практика показує, що залу-
чення громадян з інвалідністю до сфери праці важливе як для них 
самих, так і для держави, оскільки підвищується життєвий рівень 
інвалідів, збільшується їх платоспроможність, а також можливість 
самореалізації. Проблема забезпечення інвалідів автомобільним транс-
портом, як і житлом є дуже важливою. Нині 156 тис. інвалідів сто-
ять у черзі на авто, що за можливостями їх надання розтягується на 
майже 30 років. Актуальним питанням є облаштування міського і 
приміського транспорту для перевезення інвалідів та виділення для 
їхніх автомобілів місць на автомобільних стоянках. 

Отже, аналіз актуальних проблем соціального захисту інвалідів в 
Україні засвідчує, що на нинішньому етапі недостатньо здійснено 
заходів щодо забезпечення повноцінного життя людей з обмежени-
ми можливостями та фізичними вадами, не проведена модернізація 
існуючої системи соціального захисту інвалідів. 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ У СТРУКТУРІ 
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Сарапулова Є. Г., 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри «Менеджменту» 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 
Лукіянова Д. С., Слєсаренко В. К., 

студентки 

Формування сучасної ефективної системи управління персоналом 
на підприємстві неможливе без врахування гуманізації сфери управ-
ління. Бойові дії на сході України, екологічна ситуація та інші факто-
ри призвели до того, що в нашій державі проживає значна кількість 
інвалідів — людей з особливими потребами. Причому продовжен-
ня війни на сході щодня збільшує чисельність таких осіб. 

Основи соціальної захищеності інвалідів в Україні визначаються 
нормативно-правовими актами України, зокрема Законом України 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 бе-
резня 1991 року № 875-XII (далі — Закон № 875). Інвалідом визна-
ється особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим 
захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що 
призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соці-
альній допомозі і захисті (Ст. 2 Закону № 875). 

З метою покращення матеріального забезпечення інвалідів, реа-
лізації їхніх творчих здібностей та з урахуванням індивідуальних 
програм реабілітації інвалідам забезпечується згідно із статтею 17 
Закону № 875 право працювати на підприємствах, в установах, орга-
нізаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою 
діяльністю, яка не заборонена законом. Інваліди, які бажають і за 
станом здоров’я можуть працювати, мають безпосередньо звернути-
ся на підприємства чи до державної служби зайнятості. Відповідно 
до статті 181 Закону № 875 інвалід, який не досяг пенсійного віку, 
не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у 
державній службі зайнятості як безробітний. 

Підприємства та фізичні особи, які використовують найману пра-
цю (роботодавці), згідно із статтею 18 Закону № 875 зобов’язані: 
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– виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування 
інвалідів; 

– створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних 
програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні га-
рантії, передбачені чинним законодавством; 

– надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну 
для організації працевлаштування інвалідів; 

– звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість 
та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 

Відповідно до статті 17 Закону № 875 роботодавці за рахунок 
коштів Фонду соціального захисту інвалідів або за рішенням місце-
вої ради за рахунок власних коштів, у разі необхідності, створюють 
спеціальні робочі місця працевлаштування інвалідів, здійснюючи для 
цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного 
оснащення і пристосування тощо з урахуванням обмежених можли-
востей інваліда. 

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по служ-
бі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на 
іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, 
за винятком випадків, коли за висновком медичної комісії стан йо-
го здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загро-
жує здоров’ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової 
діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здо-
ров’я інваліда (ст. 17 Закону № 875). 

31 січня 2007 р. Кабінетом Міністрів України ухвалена постанова 
№ 70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи со-
ціальної захищеності інвалідів в Україні.» 

Турбота про людей з особливими потребами і їх працевлаштуван-
ня на сьогодні в Україні слід визнати справою честі, одним з пріо-
ритетних напрямів діяльності керівників підприємств, фірм та інших 
організацій. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРАЦІ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ І УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ОСНОВІ 
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Сарапулова Є. Г., 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри «Менеджменту» 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 
Набатова А. О., Люлічева Ю. О., 

студентки 

Працевлаштування людей з інвалідністю, передбачене законодав-
ством України, ставить перед керівниками підприємств достатньо 
складні завдання. Зокрема, завдання максимальної автоматизації пра-
ці. Це необхідно, по-перше, щоб полегшити виконання роботи пра-
цівникам з особливими потребами, по-друге, для підвищення ефек-
тивності управління якістю в організації. 

На основі міжнародних стандартів ІSO на сьогодні доцільне впро-
вадження автоматизованої системи керування документообігом на 
підприємстві — системи електронного документообігу (СЕД). СЕД 
прийнято розглядати як систему автоматизації роботи з різними ви-
дами документів. Технологія роботи СЕД полягає в тому, що доку-
менти не передаються фізично, а працівникам надається доступ до 
документів, які зберігається на сервері. Це дозволяє організувати 
роботу працівників підприємства в єдиному інформаційному прос-
торі, коли віддаленість окремих користувачів перестає впливати на 
швидкість роботи з документами. 

Впровадження СЕД сприяє: 
– підвищенню ефективності керування компанією за рахунок під-

ключення до роботи в системі всіх співробітників організації (як у 
головному офісі, так і у філіях і дочірніх компаніях), що працюють 
із документами, суворого контролю дотримання ними посадових 
обов’язків, регламентів і процедур, прийнятих у компанії, підвищення 
прозорості її документообігу й ділових процесів, прискорення руху 
інформаційних потоків; 

– створенню єдиного інформаційного простору, що поєднує спів-
робітників основний, дочірніх і залежних компаній на рівні загаль-
них ділових процесів і систем колективної роботи; 



навчання, виховання Секція ІV 
з інвалідністю 

 - 331 -

– скороченню часу для: проходження по структурних підрозділах 
управлінських документів; пошуку документів, необхідних керівниц-
тву для прийняття управлінських рішень, при одночасному підви-
щенні якості й надійності рішень за рахунок повноти й своєчаснос-
ті наданої інформації; 

– спрощенню одержання інформації про поточний стан докумен-
та або ділового процесу; 

– максимальному скороченню обороту паперових документів, еко-
номії людських і виробничих ресурсів за рахунок скорочення витрат 
на керування потоками документів, здешевленню зберігання доку-
ментів за рахунок їхнього зберігання в електронному виді; 

– впровадженню єдиного стандарту роботи з електронними до-
кументами, що забезпечує захищеність, керованість і доступність до-
кументів, уніфікації, формалізації й регламентованості технологій 
діловодства, документообігу та бізнес-процесів; 

– забезпеченню захисту інформації від несанкціонованого досту-
пу й ліквідації витоку інформації, що відбуваються через неупоряд-
коване зберігання значних обсягів документації. 

При цьому експлуатація СЕД дозволяє виключити ризики: 1) не-
своєчасної доставки інформації; 2) невиконання або несвоєчасного 
виконання виданих керівництвом доручень; 3) втрат інформації при 
передачі й зберіганні; 4) тривалого узгодження проектів докумен-
тів і, відповідно, неприпустимо повільного реагування на зміни зов-
нішньої бізнес-середовища; 5) несвоєчасного виконання ділових зо-
бов’язань; 6) впровадження єдиної корпоративної культури. 

У цілому сучасні системи електронного документообігу надають 
широкий спектр інструментів автоматизації ведення діловодства, ке-
рування документообігом, підтримки бізнес-процесів. Впровадження 
системи електронного документообігу сприяє полегшенню виконання 
робіт, а також підвищенню якості й швидкості їхнього виконання. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Сенченко Л. В., 
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри конституційного, адміністративного 
та фінансового права ІПСВ Університету «Україна» 

У світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів, яка була 
ратифікована Україною та набрала чинності з 6 березня 2010 року 
варто зазначити, що проблема інтеграції людей з інвалідністю в еко-
номічне і суспільне життя держави є досить актуальною, адже Ос-
новний Закон України декларує рівність громадян у своїй гідності і 
правах. 

Адміністративне право є важливим інструментом впливу держа-
ви на розвиток суспільного життя. Складно не погодитися з думкою 
французького вченого-адміністративіста Г. Бренбана, що на сьогод-
ні немає таких секторів суспільного життя, які б випадали цілком 
з-під сфери адміністративно-правового контролю, оскільки адмініс-
тративне право є правом живим, глибоко вкоріненим у суспільство 
[1, 14]. Саме тому дослідження адміністративно-правового статусу 
людей з інвалідністю, на нашу думку, є необхідним та своєчасним. 

Поняттю адміністративно-правового статусу суб’єктів приділя-
ється значна увага вчених у галузі адміністративної науки. Зокрема 
досить повно розкривається адміністративно-правовий статус фізичної 
особи такими науковцями як: В. Б. Авер’янов, А. І. Берлач, Ю. П. Би-
тяк, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, В. В. Галунько, В. І. Олефір 
тощо. На нашу думку, варто деталізувати саме адміністративно-пра-
вовий статус людей з інвалідністю, оскільки він обумовлений особ-
ливостями становища особи і потребами її функціональної спеціаль-
ної активності. Цей статус означає додаткові права та звільнення від 
виконання окремих обов’язків, які забезпечують інвалідам рівні з 
іншими громадянами можливості в реалізації цивільних, економіч-
них, політичних та інших прав і свобод, передбачених Конституцією 
України, а також відповідно до загальновизнаних принципів і норм 
міжнародного права та міжнародних угод України [2]. 
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Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» від 21 березня 1991 р. визначає, що інвалідом є особа зі 
стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовніш-
нім 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 соціаль-
ний захист [3]. 

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Укра-
їні» від 6 жовтня 2005 р., людина з інвалідністю — це людина, що 
має певну міру втрати здоров’я у зв’язку із захворюванням, травмою 
(її наслідками) або вродженими вадами та обмеження життєдіяль-
ності, що перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи 
можливості здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що вважа-
ються для особи нормальними залежно від вікових, статевих, соці-
альних і культурних факторів [4]. 

Виходячи з вищесказаного, адміністративно-правовий статус лю-
дини з інвалідністю — це весь комплекс прав і обов’язків інваліда, 
закріплених нормами адміністративно права, гарантії реалізації цих 
прав і обов’язків в сукупності з обсягом та характером його адміні-
стративної правосуб’єктності, яку становлять адміністративна пра-
воздатність та адміністративна дієздатність. 

Отже, державна політика повинна бути направлена на вирівню-
вання можливостей інвалідів, адже кожна людина зі своїми правами 
й обов’язками повинна відігравати важливу й активну роль у суспіль-
стві. Основним принципом державної політики щодо забезпечення 
рівних можливостей для інвалідів залишаються принципи недискри-
мінації, інтеграції та доступності. 
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ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Сарана С. В., 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права Університету «Україна» 

Оподаткування людей з обмеженими фізичними можливостями на 
даний час залишається доволі актуальною проблемою, так як такі 
особи зважаючи на свої фізичні можливості мають значно менше 
спроможності забезпечити себе матеріально, порівняно з іншими чле-
нами суспільства. Тому важливим є забезпечити їм пільговий режим 
оподаткування та стимулювати роботодавців за допомогою подат-
кових важелів для прийняття їх на роботу. 

На даний час, у Податковому кодексі України встановлено, що 
інваліди І і ІІ груп користуються податковою соціальною пільгою у 
розмірі 150% від її базового значення, а для інвалідів, що є учасни-
ками війни і прирівняними до них особами — 200% такого розміру 
(п.п. ґ) п. 169.1.3. і п.п. б) п. 169.1.4. ст. 169), крім цього інваліди 
користуються податковою знижкою при витратах на протезування, 
реабілітацію тощо. А також п. 165.1. ст. 165 передбачено цілий ряд 
звільнень для інвалідів при отриманні ними різноманітних доходів 
(палива, путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, допомо-
ги від громадських організацій інвалідів, страхових виплат тощо) [1]. 
Передбачені і пільги для роботодавців переш за все в частині звіль-
нення від сплати податку на додану вартість — підприємств гро-
мадських організацій інвалідів до 2020 року [2] та податку на при-
буток підприємств (п. 154.1. ст. 154 ПКУ) [1]. 

В той же час, комплексного підходу який би забезпечив єдину 
систему надання пільгового податкового режиму для інвалідів і їх 
роботодавців не існує. А це створює значні складності для реаліза-
ції державної політики забезпечення рівності інвалідів у суспільст-
ві та їх соціальної адаптації, так як значною мірою зменшує фінан-
сові стимули і можливості для такої діяльності. Зокрема пільги для 
інвалідів не передбачені у податку на нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки, і як цілком справедливо вказує О. О. Коваль ма-
ють бути включені до його складу [3, с. 52]. Відсутній і дієвий ефект 
від пільг щодо непрямих податків [4, с. 179], в тому числі стосовно 
податку на додану вартість [5, с. 15]. 
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Враховуючи вказане виникає потреба у створенні окремого по-
даткового режиму для осіб з інвалідністю, який би забезпечив ком-
плексний характер їх пільгового оподаткування та створив дієві ме-
ханізми для податково-фінансової основи їх гідного існування, як 
повноправних членів суспільства. 
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ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ОБЛАСТІ ТУРИЗМУ 
Сахно Т. В., 

Полтавський інститут економіки і права, 
36011 м. Полтава, вул. просп. Першотравневий, 19/2, 

к. тел. 050-404-28-02; е-mail: piel-admin@ukr.net 
Відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про сти-

мулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях еконо-
міки з метою створення нових робочих місць» Урядом затверджений 
перелік пріоритетних галузей економіки і за пропозицією Мінінфра-
структури до пріоритетних галузей економіки було віднесено курорт-
но-рекреаційну сферу і туризм. В наш час туризм стає важливим 
соціальним і політичним явищем, він істотно впливає на сучасний 
світовий устрій, економіку багатьох країн і регіонів світу [1]. 

Туризм для осіб з обмеженими життєвими можливостями (acces-
sible Tourism) або, як його часто називають — туризм для всіх (tour-
ism for all), є порівняно новим і динамічно розвиваються напрямком 
туризму [2]. Соціальна значущість туризму для особливих катего-
рій населення обумовлена тим, що відносне і абсолютне число осіб 
з різними видами обмеження життєвих можливостей безперервно 
зростає. Близько половини інвалідів з обмеженими можливостями 
пересування — молоді люди у віці до 40 років. Вони займають ак-
тивну життєву позицію. Попит на ринку туризму, доступного для 
всіх, буде рости вже в найближчі роки. Відомо, що кількість турис-
тів такої категорії становить 10% всіх мандрівників. Люди з особ-
ливими фізичними потребами починають справедливо вимагати від 
суспільства відкритості, вільного доступу до всіх загальних ресур-
сів — в тому числі до відпочинкових зон, туристичних маршрутів, 
цікавих об’єктів архітектури та природи, парків, пляжів. 

У 1991 році Генеральна асамблея ЮНВТО прийняла резолюцію 
під назвою «Створення можливостей для туризму людям з обмеже-
ними можливостями в дев’яності роки» (Creating Tourism Opportu-
nities for Handicapped People in the Nineties), текст якої був оновле-
ний в 2005 році в Дакарі і названий «Туризм, доступний для всіх» 
(Резолюція A/RES/492(XVI)/10). У Декларації щодо спрощення ту-
ристських подорожей, прийнятій на 20 сесії Генеральної Асамблеї 
(2013), схвалили та затвердили рекомендації, сформульовані ЮНВТО 
по темі «Туризм доступний для всіх». Активність міжнародного ту-
ризму стимулює роботи по стандартизації як на міжнародному, так 
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і на національному рівні. Туризм сьогодні — основне джерело до-
ходу для багатьох країн, що розвиваються, більшість з яких є чле-
нами ISO. Загальна кількість опублікованих ISO стандартів, пов’я-
заних зі cтандартизацією в області допомоги особам з обмеженими 
можливостями становить близько 75. 

В Україні діють програми стандартизації, що регулюють діяль-
ність підприємств туристичної галузі України: ДСТУ 4268:2003 
«Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги». ДСТУ 
4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів». ДСТУ 
4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та 
визначення». 

Комітет зі стандартизації «Туризм і послуги у сфері туризму» 
(ТК 169) утворено з метою розроблення, розгляду та погодження на-
ціональних стандартів, участь у роботі споріднених ТК міжнарод-
них та регіональних організацій і формування позиції України щодо 
розроблюваних нормативних документів цих організацій. Стандар-
тизація в області туризму ведеться під керівництвом ТК 169 і корес-
пондуються з роботами, що проводяться технічними комітетами Між-
народної організації зі стандартизації. Комітет ISO, який розробляє 
стандарти конкретно для туристичної галузі — ISO/TC 228 «Турис-
тичні послуги». В даний час комітет ISO/TC 228 працює над рядом 
стандартів, зокрема, в області пригодницького туризму (безпека та 
інформування учасників), дайвінгу, природних охоронюваних зон і 
курортних зон. Координатор Робочої Групи 2, обраної в 2013 році, 
медичний директор Relais Termal (ланцюга з 6 медичних курортів в 
Іспанії) доктор Idoia Garaizabal, повідомила, що група в даний час 
розробляє два проекти: СПА оздоровчий стандарт запропонований 
в Таїланді та таласотерапія — пропозиція з Тунісу. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРАЦІ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ 

Скок П. В., 
VІ курс, група МІ-61, спеціальність «Міжнародна інформація», 
Інститут права та суспільних відносин, ВМУРоЛ «Україна», 

к. тел. (093)4300035; 
науковий керівник: Дабіжа В. В., 

старший викладач 
Інвалідність, турботи людей з обмеженими можливостями пере-

стають бути проблемами окремої людини чи групи людей, вони на-
бувають загально соціального значення і стають реальною суспіль-
ною проблемою. Її розв’язання вимагає від суспільства та держави, 
яка позиціонує себе як демократична та соціальна, не лише значних 
фінансових витрат, але й певних морально-психологічних зусиль, 
спрямованих на задоволення особливих потреб людей, які мають 
інвалідність, що допоможе їм вийти зі стану ексклюзії і почати жити 
повноцінним, незалежним життям. Громадяни з інвалідністю ста-
новлять окрему значну за чисельністю соціально-демографічну групу 
у суспільстві. Незважаючи на те, що в них в тій чи іншій мірі наявні 
обмеження до життєдіяльності, ця категорія громадян хоче, може 
та повинна бути залученою до праці у доступних їм за станом здо-
ров’я професійно-виробничих умовах. 

Право на працю — одне з найважливіших прав людини і грома-
дянина, передбачених Конституцією України. Захист і реалізацію пра-
ва на працю людей з особливими потребами гарантовано багатьма 
міжнародними та національними нормативно-правовими актами, 
зокрема законами України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про 
зайнятість населення» тощо. Тому одним з пріоритетних завдань дер-
жавної соціальної політики щодо інвалідів є забезпечення їх прав у 
сфері праці. Незважаючи на всі проблеми, які виникають при пра-
цевлаштуванні осіб з фізичними вадами, в Україні існують підпри-
ємства, на яких працюють люди з обмеженими можливостями, ви-
пускають якісну та необхідну продукцію. На цих підприємствах 
створені робочі місця для багатьох працюючих інвалідів, у тому 
числі людей з проблемами зору і слуху (підприємства Українсько-
го товариства сліпих УТОС та Українського товариства глухих). 
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Відповідно до Стандартних правил забезпечення рівних можли-
востей для інвалідів, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН, 
успішність національної політики щодо інвалідів залежить від її 
координації. В Україні основним координуючим органом є Рада у 
справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України, яка працює з 1994 р. 
У своїй роботі Рада взаємодіє з центральними і місцевими органа-
ми виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, 
Фондом соціального захисту інвалідів, громадськими організаціями 
інвалідів. 

 
 

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ — 
ГОЛОВНИЙ ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖАВИ 

Соколюк А. О., 
ст. викладач кафедри теорії права і міжнародної інформації 

Інституту права та суспільних відносин; к. тел. 093-587-01-55 

Конвенція про права інвалідів, яка була прийнята 13 грудня 2006 
року, декларує забезпечення повного та рівного здійснення інваліда-
ми всіх прав людини. Фонд України соціального захисту інвалідів 
є державною організацією соціальної допомоги. Він створений і діє 
відповідно до Закону України «Про засади соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» від 21 березня 1991р. Бюджет фонду формується 
за рахунок засобів держбюджету, добродійних внесків підприємств 
і громадян, інших надходжень. 

Порядок і умови витрачання засобів регламентується Положен-
ням про фонд, затвердженою ухвалою Кабінету Міністрів України 
від 18 липня 1991 року № 92.2. Фонд має свої регіональні — обла-
сні відділення соціального захисту інвалідів. Вони працюють в тіс-
ному контакті з місцевими органами соціального захисту. Засоби, що 
є у них, використовуються на фінансування державних програм по 
соціальній захищеності інвалідів, трудовій і медичній реабілітації, 
витрат на створення робочих місць, призначених для працевлашту-
вання інвалідів, надання грошової допомоги інвалідам на придбання 
засобів пересування, протезування, санаторно-курортное лікування, 
установку квартирних телефонів, інші види соціальної допомоги 
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інвалідам. Вони надаються з метою матеріальної підтримки осіб, 
доходи яких є нижчими від прожиткового рівня, або частково ком-
пенсують витрати, що їх понесла особа у зв’язку з настанням соці-
ального ризику чи необхідністю оплати комунальних послуг. 

Поява державних соціальних допомоги зумовлена необхідністю 
подолання ряду негативних наслідків переходу економіки до рин-
кових відносин. 

Державні соціальні допомоги не пов’язані із загальнообов’язко-
вим державним соціальним страхуванням. Вони мають так званий 
адресний характер і їх розмір зазвичай визначається як різниця між 
доходами громадянина або його сім’ї і прожитковим мінімумом, вста-
новленим на відповідний період. У деяких випадках розмір допомо-
ги може встановлюватися у твердій сумі або у відсотковому значен-
ні до величини прожиткового мінімуму. Право на державні соціальні 
допомоги мають громадяни, які не застраховані у системі загаль-
нообов’язкового соціального страхування, а також особи, що хоч і 
є застрахованими, але їхні доходи внаслідок об’єктивних причин 
знизилися нижче за прожитковий мінімум. 

Видом державної соціальної допомоги відповідно до Закону Укра-
їни «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права 
на пенсію, та інвалідам» є державна соціальна допомога на догляд. 
Вона призначається: 

1) інвалідам війни І групи з числа військовослужбовців та інших 
осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону 
України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб на-
чальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких 
інших осіб»; 

2) інвалідам війни II групи, які є одинокими та за висновком ЛКК 
потребують постійного стороннього догляду, яким призначена пен-
сія по інвалідності відповідно до названого вище закону; 

3) інвалідам війни III групи, які є одинокими та за висновком ЛКК 
потребують постійного стороннього догляду, яким призначена пен-
сія по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне 
забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового 
складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб», які втрати-
ли працездатність; 
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4) особам, які належать до інвалідів війни відповідно до Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-
ту» від 10 липня 2003 р. та одержують пенсії за віком, по інвалід-
ності або за вислугу років; 

5) особам, які є інвалідами І групи з числа військовослужбовців, 
якщо причиною їхньої інвалідності є каліцтво, одержане внаслідок 
нещасного випадку; 

6) малозабезпеченим інвалідам І групи, а також одиноким мало-
забезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного 
стороннього догляду і одержують пенсію за віком, за вислугу років 
чи по інвалідності. 

 
 

ПРОБЛЕМА ЗАЛУЧЕННЯ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

ДО ЗАГАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

Спічек Я. О., 
Національний університет «Києво-Могилянська академія»; 
м. Київ, Вулиця Драйзера 9-Г, квартира 79, індекс 02217, 

к. тел. 380975330828; e-mail: spichek09@mail.ru 

Проблема залучення людей з особливими потребами до загаль-
ноосвітнього процесу є однією з найголовніших у відносинах між 
інвалідами та державою. Згідно з 24 статтею конвенції ООН «Про 
права інвалідів», держава не повинна вилучати людей з особливими 
потребами із системи загальної освіти через їхню інвалідність, держа-
ва повинна забезпечувати дітей-інвалідів безкоштовною та обов’язко-
вою початковою або середньою освітою, держава повинна забезпе-
чувати, щоб полегшити їхню повну й рівну участь в процесі освіти. 
Але як все це втілюється на практиці? Розглянемо, чи відповідають 
наші теперішні реалії хоча б тим трьом вимогам, які були перера-
ховані вище. 

Отже, можливість людей з особливими потребами бути залуче-
ними до загальної освіти не дивлячись на їхню інвалідність. Так, на 
законодавчому рівні це виконується й немає ніяких заборон для інва-
лідів навчатися у загальноосвітніх закладах. Але на практиці не все 
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йде так гладко, як в теорії. Першим «каменем спотикання» в цій 
ситуації може стати небажання більшості викладачів мати справу  
з подібною дитиною, адже вона буде створювати «зайві» проблеми 
цьому викладачу, а нав’язування такого учня навряд чи викличе у 
вчителя позитивні емоції щодо цієї дитини. Але чому постає така 
проблема? Постає вона з того, що при кваліфікуванні навчальних 
кадрів не робляться детальні акценти на тому, як працювати з діть-
ми-інвалідами. Але згідно з конвенцією «Про права інвалідів» це по-
винно робитися. 

Другу й третю вимоги ми об’єднаємо в одному пункті, адже не-
виконання другої виходить з невиконання третьої. Отже, друга ви-
мога зазначає, що дитині-інваліду має бути надана безкоштовна та 
обов’язкова початкова або середня освіта, але здебільшого це стає 
неможливим через те, що не виконується вказана нами третя вимо-
га: «держава повинна забезпечувати, щоб полегшити їхню повну й 
рівну участь в процесі освіти». Як це пов’язано? А пов’язано воно 
таким чином: при відсутності у школах специфічних засобів для 
уможливлення навчання дітей з особливими потребами (спеціаль-
них заїздів для інвалідів-візочників, підручників з абеткою Брайля 
(або ж аудіо форматів цих підручників), кадрів, які б знали мову 
жестів та могли б нею спілкуватися), дитина-інвалід не має змоги 
пристосовано навчатися у тій загальноосвітній безкоштовній школі, 
яка знаходиться найближче до місця проживання цієї дитини. Тож 
батькам цієї дитини доведеться шукати спеціальні заклади (зазви-
чай приватні), які найчастіше знаходяться на більшій відстані від 
місця проживання або займатися домашнім навчанням. Тим самим 
ця безкоштовна освіта перетворюється на платну (подібні заклади 
для дітей з особливими потребами, зазвичай належать до категорії 
приватних і тому вимагатимуть оплати), загальна освіта стає при-
ватною та обмеженою колом дітей-інвалідів (зазвичай подібні спе-
ціалізовані заклади містять у собі лише дітей з особливими потре-
бами, що унеможливлює їхній контакт зі звичайними дітьми та 
комфортне співіснування з соціумом). При цьому всьому порушу-
ється ще й 20-та стаття вищезгаданої конвенції, що стосується мо-
більності людей з особливими потребами. Через, наприклад, віддале-
ність спеціального закладу навчання від місця проживання дитини, 
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вона буде змушена залежати від тієї великої відстані та засобів її 
подолання (використання громадського транспорту, який не є мак-
симально пристосованім для людей з особливими потребами). Але 
при наявності засобів для навчання дітей-інвалідів у загальноосвіт-
ній школі, цієї залежності можна було б уникнути. 

Отже, підводячи підсумки треба зазначити, що в нашій країні 
стоїть значна проблема з виконанням вимог конвенції ООН «Про 
права інвалідів», що й не дозволяє людям з особливими потребами 
брати повну й рівну участь в освітньому процесі. 

 
 
КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ ЯК ГАРАНТ 
ДОСТОЇНСТВА Й ЦІННОСТІ ЧЛЕНІВ СУСПІЛЬСТВА 

Сухицька Н. В., 
професор кафедри теорії права і міжнародної інформації 

Інституту права та суспільних відносин, к. тел. 093-520-54-84 

В преамбулі Конвенції про права людини зазначено, що принци-
пи, в яких достоїнство й цінність, притаманні всім членам людсь-
кої сім’ї, і рівні та невід’ємні їхні права визнаються за основу свобо-
ди, справедливості й загального миру. Протягом довгого історичного 
відрізку часу інвалідність розглядалась як особиста якість, втілена 
в людині. В якості індивідуального недоліку «становище інвалід-
ності» вважалося природною причиною нездатності деяких людей 
відвідувати звичайну школу, отримати роботу або брати участь в 
суспільному житті. Коли інвалідність розглядалася в цьому ракур-
сі, реакція суспільства обмежувалася лише одним із двох варіантів: 
людей можна «вилікувати» за допомогою ліків або реабілітаційних 
заходів (медичний підхід); чи їх можна охопити турботою у рамках 
благодійних або піклувальних програм (благодійний підхід). 

Згідно з цією старою моделлю доля осіб з обмеженими фізични-
ми можливостями узалежнюється від спеціалістів, які контролюють 
прийняття основних рішень про те, де вони підуть до школи, яку 
підтримку вони будуть отримувати та де вони будуть жити. Кон-
венція ООН від 13 грудня 2006 р. не є першим міжнародним доку-
ментом з прав людини стосовно питань людей з інвалідністю. Про-
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те лише цим міжнародно-правовим актом вперше було поставлено 
за мету заохочення, захист й забезпечення повного й рівного здій-
снення всіма інвалідами всіх прав людини й основоположних сво-
бод, а також заохочення поваги їхньої гідності. Концепція людсь-
кої гідності стала істотною цінністю нашого сучасного суспільства, 
та, по суті, самою його основою. У термінології прав людини дос-
тоїнство означає можливість робити власний вибір, і здійснюючи 
його, бути визнаним вільним суб’єктом. Гідність представляється 
фундаментальним принципом, котрий може покращити вибір полі-
тики та рішень, які спрямовані на підвищення умов життя для всіх 
осіб суспільства, особливо коли цілісність деяких її представників 
знаходиться під загрозою. Дійсно, з середини двадцятого століття 
людська гідність звертала на себе особливу увагу та отримала ста-
тус суб’єктивного права, перевершивши по важливості інші фунда-
ментальні права. Як символ, воно гарантує цілісність та існування 
людської особистості. Нині, як свідчать міжнародні декларації, кон-
венції, хартії та інші документи, закони повинні бути заснованими 
на цілісності (онтологічна цінність) людської сутності та недотор-
канності (етична цінність) людської цінності. Це означає, що кон-
цепція людської гідності лежить в основі усебічного характеру прав 
людини. Людські сутності, як творці (деміурги), відповідальні за 
події, які відбуваються на сцені, де протікає їх життя. Саме тому 
фундаментальні права являються питанням відповідальності людсь-
ких сутностей по відношенню до інших людських сутностей, і саме 
тому права відносяться до сфери приватного життя. Вони придатні 
до кожного та спрямовані на захист усіх — а не просто більшості — 
людей. Таким чином, в термінології прав людини та фундаменталь-
них свобод, соціальні права превалюють над усіма особистими (по-
няття «особистість» вбирає концепції індивідуума, людської сутно-
сті та громадянина). 

За останні декілька десятиліть відбулося значне зрушення у ро-
зумінні змісту інвалідності. Увага вже більше не загострюється на 
тому, що з людиною щось не так. Замість цього, інвалідність ви-
знається як наслідок взаємодії індивіда з оточенням, яке не врахо-
вує особливості індивіда у житті суспільства. Такий підхід назива-
ють соціальною моделлю інвалідності або соціальний підхід до 
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інвалідності. З такої точки зору, людина являється інвалідом не за 
причиною порушень здоров’я, а за причиною бар’єрів, з якими во-
на зіштовхується. Тому, Конвенція про права інвалідів підтримує цю 
модель та просовує її уперед, прямо визнаючи інвалідність у якості 
правозахисної проблеми. З цією точкою зору необхідно забезпечити 
виявлення та подолання соціальних, правових, економічних, політич-
них та екологічних умов, які створюють бар’єри на шляху повного 
здійснення прав усіма інвалідами. 

 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНВАЛІДІВ, ЯК ОБ’ЄКТУ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Таланчук І. В., 
аспірантка кафедри адміністративного, фінансового 
та інформаційного права Університету «Україна» 

В Україні за даними Мінсоцполітики станом на 1 січня 2013 р. чи-
сельність осіб з інвалідністю становила 2 788 226 осіб або 6,1% від 
загальної чисельності населення країни, проти 5,3 % у 2006 році. 
Таким чином, чисельність людей з інвалідністю станом на 1 січня 
2013 р. на 293,0 тис. осіб більше порівняно з чисельністю людей з 
інвалідністю станом на відповідну дату 2006 р. (рис. 1). 

 
Рис. 1 — Динаміка загальної чисельності людей з інвалідністю 
в Україні у період 2006–2013 рр. (за даними Мінсоцполітики) [2] 
В сучасних умовах освіта є могутнім чинником розвитку духов-

ної культури розвитку суспільства, відтворення його інтелектуаль-
них і продуктивних сил, запорукою майбутніх успіхів у росту й 
утвердженні авторитету України як суверенної, демократичної, не-
залежної, соціальної та правової держави, як повноправного члена 
європейської та світової спільноти. 
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Одним із основних конституційних прав громадян з інвалідніс-
тю, проголошених державою у статті 53 Конституції України, є 
право на вищу освіту «держава забезпечує доступність і безоплат-
ність … вищої освіти в державних і комунальних навчальних закла-
дах; вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання…» [3]. 

Національна система вищої освіти функціонує у правовому по-
лі, що ґрунтується на Конституції України, законах України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність», «Про охорону дитинства», «Про професійно-технічну освіту», 
іншими нормативно-правовими актами, якими вирішуються питан-
ня створення навчальних закладів освіти, їх фінансування, оплати 
праці та встановлення державних соціальних гарантій і пільг. В спе-
ціальних нормативно-правових актах зосереджена певна специфіка 
адміністративно-правових норм щодо вищої освіти інвалідів, Закон 
України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та Законі України 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 

В статті 1 п. 18 нового Закону України від 1 липня 2014 року 
№ 1556-VII «Про вищу освіту» з’явився термін особа з особливими 
освітніми потребами — особа з інвалідністю, яка потребує додат-
кової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти [1]. 

Відповідно до ст. 3 цього закону формування і реалізація дер-
жавної політики у сфері вищої освіти осіб з особливими освітніми 
потребами забезпечуються шляхом: 

– розширення можливостей для здобуття вищої освіти та освіти 
протягом життя; 

– створення та забезпечення рівних умов доступу до вищої осві-
ти, у тому числі забезпечення осіб з особливими освітніми потреба-
ми спеціальним навчально-реабілітаційним супроводом та створення 
для них вільного доступу до інфраструктури вищого навчального 
закладу з урахуванням обмежень життєдіяльності, зумовлених ста-
ном здоров’я; 

– належної державної підтримки підготовки фахівців з числа осіб 
з особливими освітніми потребами на основі створення для них віль-
ного доступу до освітнього процесу та забезпечення спеціального 
навчально-реабілітаційного супроводу [1] тощо. 
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Отже почати потрібно з: 
– проведення моніторингу вищих вузів на доступність отриман-

ня студентами інвалідністю вищої освіти та з якими нозологіями і 
формування бази даних цих вузів; 

– розробки чіткого і прозорого механізму державного замовлен-
ня на підготовку людей з особливими освітніми потребами за всіма 
можливими фаховими напрямами та спеціальностями в навчальних 
закладах незалежно від форми власності за вибором самої дитини чи 
батьків з урахуванням наявності спеціального навчально-реабіліта-
ційного супроводу та створеного для них вільного доступу до ін-
фраструктури вищого навчального закладу; 

– розробки методики та проведення фінансування студента з ін-
валідністю при навчанні за принципом «гроші ходять за інвалідом». 
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Протягом останніх десятиріч в Україні багато уваги приділяєть-

ся покращенню життєдіяльності людей з обмеженими можливос-
тями, відновленню їхнього соціального статусу, досягненню ними 
матеріального достатку через зайнятість і тим самим — всебічної 
інтеграції вказаних осіб у суспільне життя. Підвищення рівня зай-
нятості інвалідів є одним із пріоритетів державної соціальної полі-
тики щодо вказаної категорії громадян. 
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Виходячи із вимог міжнародних стандартів стосовно зайнятості 
людей з інвалідністю, сучасна державна політика щодо зайнятості 
інвалідів в Україні спрямована на забезпечення їх прав на працю, за-
хист від дискримінації, забезпечення їх інтеграції в економічне і су-
спільне життя, в тому числі на основі загального та рівного доступу 
до освіти, інформації, працевлаштування тощо. Вона ґрунтується на 
міжнародних документах, законодавстві про працю та зайнятість, до 
яких включено окремі норми про права осіб з інвалідністю, а також 
спеціальних законах щодо соціального захисту та реабілітації інвалідів. 

Сьогодні в Україні відбулись також суттєві зміни у спрямовано-
сті вітчизняної політики стосовно зайнятості людей з обмеженими 
можливостями. Нині йдеться про поступовий відхід від прямого дер-
жавного патерналізму («медична» модель) до соціальної моделі спри-
яння зайнятості інвалідів. Це передбачає розвиток їх економічної 
активності на відкритому ринку праці, поступове збільшення праце-
влаштування на звичайних, менше — на спеціалізованих підприєм-
ствах, підвищення конкурентоспроможності інвалідів через більшу 
доступність до професійної освіти та професійного навчання. Зміни 
у політиці зайнятості створюють реальні шанси долати фактичну 
ізоляцію людей з обмеженими можливостями в сфері праці, більш 
повно їх інтегрувати в суспільне життя, що відповідає прогресивним 
міжнародним підходам і ринковим принципам господарювання. 

Необхідною умовою досягнення високого рівня соціальної зрі-
лості і моральності суспільства є працевлаштування та професійна 
реабілітація інвалідів [1]. Це зумовлює необхідність дослідження цих 
процесів, визначення потреби інвалідів у робочих місцях і професій-
ному навчанні, вивчення механізму їх працевлаштування та удоско-
налення існуючої системи професійної реабілітації. Серед шляхів 
розв’язання проблеми можна виділити: визначення пріоритетів і прин-
ципів реалізації державної політики щодо поліпшення становища 
інвалідів, захисту їх прав; удосконалення системи реабілітації інва-
лідів; оптимізації мережі реабілітаційних установ; удосконалення за-
конодавства з питань захисту прав інвалідів, зокрема у сфері освіти, 
охорони здоров’я, працевлаштування, користування транспортними 
послугами; забезпечення безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів 
житлово-комунального та громадського призначення, а також інфор-
мації; широкого висвітлення у засобах масової інформації питань 
соціально-правового захисту інвалідів. 
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Отже, пріоритетними напрямами сучасної державної політики зай-
нятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними 
можливостями повинні бути: збереження існуючих і створення но-
вих робочих місць (шляхом розроблення та впровадження механізму 
економічного і морального заохочення роботодавців щодо працев-
лаштування інвалідів); сприяння розвитку малого підприємництва та 
самостійної зайнятості, забезпечення підтримки підприємств інвалі-
дів у збуті, рекламі виготовленої продукції, кредитуванні, пільгово-
му оподаткуванні; удосконалення системи професійного навчання, 
перенавчання, професійної орієнтації; поліпшення соціальної захи-
щеності та забезпечення активної життєдіяльності. 

Література 
1. Качний О. С. Державні механізми регулювання працевлашту-

вання інвалідів [Електрон. ресурс] / О. С. Качний, Д. Е. Шапоренко. — 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ 
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Станом на сьогодення для України проблема соціального захис-

ту верств населення з обмеженими можливостями є особливо значу-
щою у зв’язку зі стійкою тенденцією до зростання частки інвалідів 
у загальній структурі населення. Громадяни з інвалідністю є серед 
усіх верств населення будь-якого суспільства. Це люди з такими 
вадами здоров’я, як ураження опорно-рухового апарату та централь-
ної і периферичної нервової системи; психічними захворюваннями 
та розумовою відсталістю; ураженнями органів слуху та зору; ура-
женнями внутрішніх органів; онкологічними захворюваннями. Кіль-
кість осіб з особливими потребами постійно зростає, хоча причини 
і наслідки інвалідності можуть бути різними: зумовленими як неод-
наковими соціально-економічними обставинами, так і різним сту-
пенем забезпечення державами добробуту  своїх громадян. 
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Рівень державного соціального захисту осіб з обмеженими мож-
ливостями є відображенням рівня розвитку суспільства в цілому. 
Обов’язком держави і суспільства є забезпечення належного соціаль-
ного захисту і підтримки, створення рівних можливостей для само-
реалізації, повноцінного життя, здобуття освіти і працевлаштування, 
долучення інвалідів до духовного, культурного, спортивного життя. 

Останнім часом, переважно за ініціативи недержавних організа-
цій, почали піднімати питання інклюзивної освіти. За даними моні-
торингу, термін «інклюзивна освіта» досі не є поширеним. Скупі ко-
ментарі про те, що «…система освіти ще не достатньо адаптована 
для включення людей з інвалідністю…» вміщують у себе велику 
кількість проблем, починаючи від архітектурної доступності навчаль-
них закладів, відсутності належних навчальних програм, підготовле-
них фахівців і т.п. і закінчуючи проблемою готовності суспільства. 
До речі, щодо останнього, то у цьому сенсі держава майже не здій-
снює просвітницької роботи, яка є чи не єдиним способом впливу 
на вирішення цієї проблеми. 

Очевидними проблемами є: відсутність розроблених механізмів 
розвитку та фінансування системи інклюзивної освіти; відсутність 
освітніх державних стандартів та програм для дітей з розумовою від-
сталістю (окрім дітей з легкою розумовою відсталістю); реалізація 
людьми з інвалідністю права на отримання вищої освіти; відсутність 
на законодавчому рівні механізмів контролю за дотриманням ВНЗ 
вимог доступності до відповідної інфраструктури. Інша перешкода — 
існуючий список медичних протипоказань, затверджений МОЗ. 

У Конституції України, Законах України та інших документах дер-
жавою забезпечується доступність і безоплатність освіти інвалідам 
у державних та комунальних навчальних закладах на рівні, що від-
повідає їх здібностям і можливостям, їхнім бажанням та інтересам, 
удосконалення наукової та професійної підготовки з урахуванням ме-
дичних показань і протипоказань для подальшої трудової діяльності. 

Викладене дає можливість свідчити, що в теперішніх умовах, яких 
опинилося наше суспільство і держава в цілому, а саме: зменшення 
фінансування з державного бюджету України охорони здоров’я, фак-
тична відсутність підтримки спортивних та розвиваючих гуртків в 
районній та сільській місцевості, об’єднання Міністерства освіти 
України з Міністерством молоді та спорту України у 2013 році (у 
2014 році відновлення даної структури), постійні корупційні схеми 
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в бюджетній сфері, що не шкодують навіть населення з обмежени-
ми можливостями, а також події, що відбуваються на сході Украї-
ни та лише поповнюють лави зазначеної вище верстви населення — 
актуальність дослідження зазначеної теми лише посилюється і по-
требує більш широкого вивчення та її впровадження на рівні дер-
жавних інститутів. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
ТА МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТАХ 

Фрицький Ю. О., 
доктор юридичних наук, професор 

Значний інтерес викликає питання змістовного співвідношення 
Конституції України з міжнародними документами про права люди-
ни. І тут можна стверджувати, що майже усі статті відповідного роз-
ділу Конституції в тій або іншій мірі відбивають зміст Міжнародної 
хартії прав людини, і насамперед Міжнародного пакту про грома-
дянські і політичні права, міжнародного пакту про економічні, соці-
альні і культурні права, а також Загальної декларації прав людини. 
Співвідношення між текстом другого розділу Конституції України 
«Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» з відповідни-
ми міжнародними документами має, як правило, саме змістовний, 
смисловий та семантичний характер. При цьому творці Конститу-
ції сприйняли «ритм» міжнародних документів про права людини, 
систему і послідовність у викладі прав і свобод. Проте, іноді вони 
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відходили від такої послідовності, зокрема, зазначене стосується 
ст. 51 Конституції, де йдеться про права і обов’язки, що пов’язані 
зі шлюбним станом і сімейними відносинами. В Основному Законі 
ця стаття розміщена серед тих, де зафіксовані права, які у вітчизня-
ній юридичній науці визначаються як соціально-економічні та со-
ціально-культурні права. 

Однак, слід ще раз наголосити, що зміст головних міжнародних 
документів про права людини запрограмував зміст другого розділу 
Конституції України, забезпечивши, тим самим, його демократич-
не наповнення. Варто зазначити, що в конституційному тексті мо-
жна знайти прямі запозичення з міжнародних документів. Навпаки, 
перше речення статті 21 Конституції «усі люди є вільні й рівні у 
своїй гідності та правах» майже повністю повторює перше речення 
статті 1 Загальної декларації прав людини. Або ніхто не може бути 
підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що при-
нижує його гідність, поводженню чи катуванню» (абзац другий стат-
ті 28 Конституції). Це, по суті, текст статті 5 Загальної декларації. 
Пряме текстуальне запозичення зі статті 2 Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні і культурні права містить стаття 48 нашого 
Основного Закону: 2 «Кожен має право на достатній життєвий рівень 
для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло». 

Зазначені змістовні співвідношення і навіть текстуальні співпа-
дання між другим розділом Конституції України і головними між-
народними документами про права людини є об’єктивним явищем. 
Тим самим засвідчуються націленість нашої держави на сприйняття 
та реалізацію міжнародних стандартів у відповідній сфері. До того 
ж слід пам’ятати, що Україна є стороною практично усіх міжнарод-
них договорів про права людини загального характеру. А це ставить 
вимоги щодо національного права, зокрема, змісту Основного Закону. 

Проте, в деяких випадках положення Конституції суттєво від-
мінне від близьких за формулюванням положень міжнародних до-
кументів. І іноді таку відмінність не можна трактувати на користь 
Основного Закону. Наприклад, в його статті 58 записано: «Закони 
та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім 
випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність 
особи». Виникає питання: чи віднесене це конституційне положен-
ня до сфери цивільно-правового регулювання»? Характерно, що в 
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міжнародних документах у відповідних випадках йдеться про кримі-
нальний закон (наприклад, стаття 15 Міжнародного пакту про гро-
мадянські та політичні права, стаття 7 Європейської конвенції про 
захист прав людини і основних свобод). На нашу думку, у подібних 
випадках, має своє слово сказати Конституційний суд України, до 
повноважень якого, зокрема, віднесене офіціальне тлумачення Ос-
новного Закону. 

Разом з тим зазначимо, що окремі конституційні положення про 
права людини у порівнянні з відповідними положеннями міжнарод-
них документів сформульовані більш актуально і юридично точно. 
Як приклад, можна навести статтю 38 Конституції, яку можна по-
рівняти, зокрема, зі статтею 21 Загальної декларації. 

В Конституції України можна також знайти ряд положень, які від-
сутні в міжнародних документах про права людини. Це насамперед 
зумовлене тим, що вони мають різне регламентарне призначення. 

 
 

ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ 
ТА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 

Шамич О. М., 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я людини 

та фізичного виховання Університету «Україна», 
к. тел. (067) 748 23 13 

Найважливішим і найціннішим з-поміж особистих прав і свобод 
людини є право на життя. Всезагальність цього права і його природ-
ничий характер закріплюються у міжнародно-правових документах, 
які визнані всіма цивілізованими країнами світу (наприклад, у ст. 3 
Загальної декларації прав людини, ст. 6 Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права, ст. 2–1 Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод тощо). Вимоги міжнародно-правових 
актів повною мірою відображені в Основному Законі України, зо-
крема у Преамбулі Конституції України проголошується, що дер-
жава дбає про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її 
життя, а у ст. 3 Конституції закріплено, що людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Укра-
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їні найвищою соціальною цінністю. Конституційне право на життя 
проголошено у ст. 27 Основного Закону України: «Кожна людина 
має невід’ємне право на життя» та гарантується забороною позбав-
лення життя [2]. 

Необхідно відмітити той факт, що на шляху реалізації права на 
життя викристалізувався новий аспект — еутаназія, що є надзвичай-
но складною і багатоаспектною проблемою. Вперше термін «еута-
назія» запровадив англійський філософ Френсіс Бекон для визна-
чення легкої і спокійної смерті, без мук і страждань. Еутаназія (від 
грец. eu — добра, thanatos — смерть) буквально означає «добра, 
легка, блаженна смерть». У науковій літературі та у законодавстві 
деяких зарубіжних країн пропонується визначення даного поняття. 
На думку О. Старовойтової, еутаназія — це дія чи бездіяльність лі-
каря, іншої людини, нарешті самого хворого, що тягне за собою на-
стання миттєвої чи безболісної смерті останнього [3]. Як зазначають 
Ю. Дмітрієв та К. Шлєньова, еутаназія — це усвідомлений, добро-
вільний, вольовий відхід людини з життя [1]. 

Якщо людина фізично і психічно здорова, то вона спроможна са-
мостійно наповнити своє життя відповідним змістом, який відпові-
дає її баченню про гідне життя. Якщо з тих чи інших причин лю-
дина відноситься до категорії соціально незахищених громадян, то 
турбота про забезпечення гідного людини життя бере на себе дер-
жава, яка проголосила себе соціальною згідно із ст. 1 Конституції 
України. У цьому випадку зміст життя людини, визначення його 
гідного рівня переходить із сфери особистого у сферу публічного, 
в обов’язок держави. Людина, приречена на смерть, яка відчуває 
страшні фізичні та психологічні страждання або знаходиться у стій-
кому вегетативному стані, також може і повинна бути віднесена  
до категорії соціально незахищених громадян. Турбота про неї стає 
обов’язком не лише родичів, але і суспільства та держави. В умовах 
соціальної і правової держави реалізація смертельно хворою люди-
ною права на життя переходить із сфери особистого у сферу публіч-
ного життя. 

Комплексний аналіз Конституції України дозволяє зробити ви-
сновок, що законодавче закріплення пасивної еутаназії не супере-
читиме конституційним нормам у нашій державі. У випадку, коли 
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підстави для реалізації конституційного права на охорону здоров’я 
вичерпані і не має можливості досягнути найвищої мети, а саме — 
охорони здоров’я і життя, зберегти людську гідність, забезпечити 
гідний рівень життя, то лише тоді виникає питання про еутаназію. 

Але чинне законодавство України забороняє еутаназію. 
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ПРАВА ІНВАЛІДІВ В СВІТЛІ КОНВЕНЦІЇ ООН ТА ЇЇ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Юркіна Т. О., 
ст. викладач кафедри теорії права і міжнародної інформації 

Інституту права та суспільних відносин, 
к. тел. 093-905-23-90 

Протягом останніх десятиліть зростає увага до проблем захисту 
прав людини, посилюється увага усвідомлення державами необхід-
ності спільного вирішення важливих проблем сьогодення і визна-
чення перспектив подальшого розвитку. У Організації Об’єднаних 
Націй, Міжнародної організації праці, документах Ради Європи, 
Європейського Союзу. 

Саме через плідну роботу вищезазначених організацій змінилось 
розуміння поняття «інвалідність», яке стало більш розглядатись в 
контексті рівності прав, сформувався перехід від медичної до соці-
альної моделі інвалідності. 
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9 грудня 1975 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюці-
єю затвердила Декларацію про права інвалідів і проголосила рівні 
можливості інвалідів у здобутті освіти, відновлення працездатності, 
професійної підготовки, працевлаштуванні, що дозволяють їм мак-
симально проявити свої здібності, прискорити процес їх соціальної 
інтеграції та реінтеграції в громадянському суспільстві. 

Декларацією було визначено право інвалідів на соціальне забез-
печення і задовільний життєвий рівень через реалізацію ними пра-
ва одержати і зберігати за собою робоче місце, займатись корисною, 
продуктивною і винагороджу вальною діяльністю. 

Принципи, сформульовані в Декларації про права інвалідів за-
кріплені і розвинуті в Стандартних правилах забезпечення рівних 
можливостей для інвалідів, затверджених резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 року № 48/96. 

З метою заохочення, захисту і забезпечення повного та рівного 
здійснення усіма інвалідами всіх права людини і основних свобод, 
а також заохочення поваги до їх гідності. 13 грудня 2006 року на 
61 сесії генеральної Асамблеї ООН (Резолюція А/RES/61/106) було 
прийнято Конвенцію про права інвалідів. 

Стандартні правила ООН мають рекомендаційний характер для 
держав-учасників, у число яких входить і Україна. Проте вони по-
слідовно стають нормами міжнародного права, перетворюючись на 
органічну складову частину національного законодавства цих дер-
жав. Політика щодо осіб з обмеженими фізичними можливостями в 
Україні протягом багатьох років ґрунтувалась на принципах ізоля-
ції і матеріальної компенсації, що породжувало певну уособленість 
цієї категорії населення, непідготовленість матеріально-технічної, со-
ціальної, фінансової і правової бази для розв’язання їх проблем та 
неготовність самих інвалідів до активної життєвої позиції. 

За роки незалежності України державна політика по відношенню 
до інвалідів зазнала кардинальних змін. Якщо за часів СРСР основ-
ні зусилля держави спрямовувалися на соціальне забезпечення цієї 
категорії громадян, то в даний час державна політика базується на 
соціальному захистові громадян з особливими потребами. В основі 
принципу соціального захисту інвалідів лежить не соціальне забез-
печення, як пасивна функція соціального захисту, а захищеність 
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інвалідів через створення для них у суспільстві відповідних умов 
та рівних можливостей для реалізації життєвих потреб, здібностей 
та творчого потенціалу. 

Положення Стандартних правил ООН знайшли своє відображен-
ня в українському законодавстві, зокрема у Законі України «Про ос-
нови соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 року, 
у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо професійної та трудової реабілітації інвалідів» від 
06.10.2005 року, у Законі України «Про ратифікацію Конвенції про 
професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів №159, ухвалену Ге-
неральною конференцією МОП 12.06.1983 року» від 06.03.2003 року 
та інших нормативно-правових актах, які розроблені на його основі. 

Вказані положення повинні стимулювати правотворчу ініціати-
ву прийняття нормативних актів по забезпеченню прав інвалідів і 
підштовхнути органи державної влади до вживання ефективних за-
ходів по їх реалізації. 
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СЕКЦІЯ V 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ 
ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ 
В ВИКОРИСТАННІ ХОЛОДИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 

ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Бублик Г. А., 
к. т. н., доцент кафедри Технологія харчування 

Самкова Н. М., 
студентка 5 кусу спеціальності Технології харчування 

Технологія виробництва продуктів харчування суттєво відрізня-
ється від інших технологічних процесів. Важливою особливістю хар-
чових продуктів є нестійкість їх якісних показників, що не дають 
змоги застосовувати в технологічному процесі обробки великі швид-
кості, тиск, температуру. Сировина і напівфабрикати у харчових 
виробництвах мають різноманітний набір компонентів, елементів 
складу, швидко псуються, потребують спеціально створених умов 
обробки. особливих умов зберігання, посиленого контролю якості. 

Впровадження нової техніки і інноваційної організації виробниц-
тва дає можливість істотно підняти економічну ефективність робо-
ти закладу ресторанного господарства за рахунок підвищення про-
дуктивності праці, скорочення витрат сировини і енергії. 

Правильне зберігання продуктів — одна з основних вимог при 
приготуванні страв. Жоден з інгредієнтів не повинен втрачати сво-
їх вихідних органолептичних та фізичних властивостей. Правильно 
створений температурний режим гарантує повне дотримання сані-
тарно-гігієнічних норм протягом всього процесу приготування страв. 
Найприроднішим і універсальним способом зберігання будь-якого 
виду продуктів є зберігання в умовах низьких температур. 
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Одним з перспективних напрямків ефективного зберігання про-
дукту є використання холодильних шаф шокового заморожування, 
в яких створена можливість доведення струменя холодного повітря 
до самої серцевини продукту за лічені хвилини, забезпечуючи тим 
самим збереження первинних якостей продукту, перешкоджає мож-
ливість розмноження хвороботворних мікроорганізмів, забезпечує 
відповідні гігієнічні стандарти. 

В процесі вдосконалення засобів автоматизації холодильної тех-
ніки все більшого застосування набувають мікропроцесорні керуючі 
пристрої системи. Їхні основні переваги полягають в забезпеченні 
багатофункціональності, наявності функцій пам’яті і можливості про-
грамування роботи на певний відрізок часу, швидкої візуалізації тех-
нологічних параметрів і зручне керування ними з пульта; аварійна 
сигналізація при відхиленні від нормального режиму роботи; само-
діагностика несправностей і відповідні ергономічні і малогабаритні 
показники. Крім того, мікропроцесор регламентує діапазон експлуа-
таційних параметрів, дозволяє додаткові зовнішні пристрої — зву-
кову чи світлову сигналізацію, центральний комп’ютер, датчик во-
логості повітря тощо. 

Особливістю роботи сучасних холодильних шаф є наявність ін-
телектуальної системи відтаювання з енергозберігаючим алгорит-
мом (відтаювання активується лише в разі реальної необхідності); 
використання в якості холодоагенту природного газу R290 дозволяє 
скоротити енергоспоживання і збільшити термін роботи компресо-
ра. Створення інтелектуальної системи циркуляції повітря дозволяє 
адаптуватися до реальної завантаженості шафи, забезпечуючи рівно-
мірний розподіл температури і оптимальні умови зберігання продуктів. 

Питання з охолодження рідин і підтримання необхідного темпе-
ратурного режиму можна вирішити за допомогою сучасних техно-
логій, що відповідають вимогам якості Європейського стандарту. 
Розроблені й успішно реалізовані проекти охолодження для шипу-
чих вин і безалкогольних напоїв, масел і молочної продукції льодя-
ної води. З цією метою рекомендовано до використання дилери (охо-
лоджувачі рідин). Застосування дилерів дозволяє знизити витрати, 
економно використовувати виробничі площі, підтримувати темпе-
ратурні показники з точністю до 10 °С, не забруднювати оточуюче 
середовище. 
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Для зберігання плодів передовим рішенням є використання регу-
льованого газового середовища. Регульоване газове середовище — 
це середовище з певною концентрацією СО2 і кисню за певної тем-
ператури. При цьому той чи інший газовий чи температурний ре-
жим підбирається таким чином, щоб був створений відповідний 
технологічний режим для відповідної групи продукції. 

В регульованому газовому середовищі порівняно із зберіганням 
у звичайному повітряному середовищі краще зберігається якість пло-
дів, довше зберігається природне забарвлення, сповільнюються гідро-
літичні процеси розпаду протопектину. 

 
 
ПІДБІР КОМПОНЕНТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ПУДИНГУ 

ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ 

Ромоданова В. О., 
кандидат технічних наук, професор; 

Желнінський Д. С., 
студент групи ТХ-61М кафедри технології харчування, 

інженерно-технологічний інститут 

Пудинги відносять до солодких страв, що виготовляють на осно-
ві молочної сировини, переважно молока з додаванням смакових ре-
човин, головним чином фруктів. За загально прийнятим визначенням, 
пудинг — десерт з яєць, цукру, молока або іншого виду молочної 
сировини, борошна (крохмалю). 

За окремими рецептурами до складу пудингів входить крохмаль. 
Це природний згущувач, який отримують з картоплі або кукурудзи. 
В закладах ресторанного господарства більшим попитом користуєть-
ся крохмаль картопляний, який виготовляється за ДСТУ 4286:2004 
з масовою часткою вологи 17–20%, кислотністю 10–14°. Сьогодні у 
зв’язку з підвищенням цін на картоплю оптова вартість картопля-
ного та кукурудзяного крохмалю майже однакова. Кукурудзяний 
крохмаль (ДСТУ 3976-2000) на відміну від картопляного містить 
більше сухих речовин, кислотність складає біля 25°, при його вико-
ристанні утворюється більш в’язкий колоїдний розчин. За органо-
лептичними показниками обидва види крохмалю майже не відріз-
няються. 
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Серед ресурсів вторинної молочної сировини заслуговує уваги 
сироватка молочна як з економічної, так і технологічної точки зору. 
Сироватку отримують при виробництві сирів твердих або кисломо-
лочних. Сироваткові білки відносять до антиокислювачів, які міс-
тять незамінні сірковмісні амінокислоти — цистін, метіонін, лізин 
тощо. Крім того сироватка містить водо- та жиророзчинні вітаміни 
і корисну мікрофлору, яка переходить при виготовленні основних 
продуктів. Недоліком сироватки є незначний вміст сухих речовин 
(0,7–1%), невиражений смак та колір, тому використання сироватки 
у виготовленні десертів потребує додавання смакових речовин для 
покращення споживчих властивостей продукту. 

Останнім часом у споживачів значно підвищився попит на про-
дукти здорового харчування, тому смакові добавки треба викорис-
товувати природного походження для збагачення біологічно актив-
ними нутрієнтами. До таких добавок відносяться традиційні фруктові 
та рослинні (овочеві) культури. Серед рослинної сировини вітчизня-
ного походження заслуговує уваги ягода-овоч — гарбуз. Як вважа-
ють медики, за вмістом поживних речовин гарбуз перевищує багато 
інших рослинних культур, має дієтичні та лікувальні властивості, у 
промисловості використовується головним чином для виготовлен-
ня овочевих консервів. Практика застосування гарбуза в технології 
кисломолочних десертів довели його перспективність та економічну 
доцільність подальшого використання (гарбуз вирощується в Укра-
їні, дешевший у порівнянні з іншими овочами та фруктами). 

Ми провели дослідження щодо сумісності різних видів крохма-
лю та смакових добавок у рецептурі пудингу для підвищення його 
біологічної цінності. За нашими спостереженнями виявилось, що 
крохмаль картопляний швидше утворює відповідну консистенцію 
порівняно з кукурудзяним. Для картопляного крохмалю вистачало 
підігріву на протязі 75 сек, тоді як для кукурудзяного — 105 сек. За 
органолептичними показниками вони виявилися однаковими, при 
зберіганні розшарування не спостерігалось. За хімічним складом ку-
курудзяний крохмаль містить більше сухих речовин, в тому числі 
білків і жирів. Враховуючи, що замість молока передбачається ви-
користовувати сироватку, то доцільно за основу взяти крохмаль ку-
курудзяний. Гарбуз порівняно з фруктовими наповнювачами містить 
більше сухих речовин, що підтверджує його використання у техноло-
гії пудингів відповідної консистенції підвищеної біологічної цінності. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПЕЦІАЛІСТА 
З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Калакура М. М., 
кандидат технічних наук, професор; 

Любенок О. Б., 
асистент кафедри технології харчування, 

Інженерно-технологічний інститут 

Світовою спільнотою все чіткіше визнається факти, що тенден-
цією сучасного розвитку являється глобалізація. Головною метою 
Болонського процесу є забезпечення мобільності спеціаліста і його 
конкурентоздатності на ринку праці. 

Такий підхід відбивається в моделі підготовки спеціалістів на 
основі інтеграційного підходу як методології досягнення мети під-
готовки спеціаліста. 

При розробленні моделі ми користувалися рамками нової пара-
дигми професіоналізації людських ресурсів, в основи якої покладені 
поняття «компетенція» і «компетентність». Це парадигма вирізня-
ється міждисциплінарною спрямованістю своїх методологічних основ 
і синтезом різних соціальних технологій які реалізуються в прак-
тиці бізнесу і освіти. 

Компетенція — це особистісна здатність спеціаліста вирішувати 
визначений рівень професійних завдань. 

Під компетенцією також розуміють формально описані вимоги до 
особистісних професійних якостей співробітників фірми чи компа-
нії. Сукупність компетенцій, наявність знань і досвіду, необхідних 
для ефективної діяльності в області харчової інженерії називають 
компетентністю. В останні десятиліття значення цих понять та їх 
вплив на освіту постійно зростає. Це пояснюється тим, що практи-
ка потребує об’єднання зусиль системи освіти та бізнесу, забезпе-
чення найбільш оптимального входження випускника в професійне 
середовище, більш адекватне формування вимог професії, посади, 
робочого місця до працівника побудувати валідні системи оцінки 
результатів навчання і професійної діяльності. В цьому зв’язку по-
няття «компетенція/компетентність» відбиває існування інтеграль-
ного соціально-особисністо-поведінкового феномену як результату 
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освіти і як характеристики професіоналізму працівників в сукупності 
мотиваційно-цінностних, емоційно-вольових і поведінкових складо-
вих. Це поняття лежить в основі сучасної компетенційної парадиг-
ми сучасної соціальної практики, яка об’єднує освіту і професійну 
діяльність. 

Кафедра технології харчування реалізує у своїй діяльності «ком-
петентнісно-орієнтований підхід» важливим аспектом якого висту-
пає вже на рівні бакалавріату по-елементне формування у студентів 
вмінь здійснювати ту чи іншу розумову або практичну дію. Підхід 
наповнений конкретним предметно-діяльним змістом. Навчальна ро-
бота організовано так, що студенти є суб’єктами власної діяльності. 

Студент має змогу протягом свого навчання аналізувати началь-
ний процес з позиції розвитку у нього компетентностей і після ви-
пуску він повинен чітко з формулювати набуті за роки навчання свої 
компетентності і оцінювати їх рівень 

Суспільство постійно оволодіває більш досконалим інформацій-
ними технологіями і тому важливою компонентою навчального про-
цесу є самостійна робота студента. Саме тому здатність ефективного 
самостійного навчання стає важливою складовою його компетент-
ності. За цим стоїть вміння використовувати різні джерела знань, 
оволодіння мовою різних сфер діяльності тощо. 

Вирішення професійних задач можна віднести у трансдисциплі-
нарну площину. Тобто, вирішити практичну задачу в цілому в рам-
ках однієї навчальної дисципліни майже неможливо. Для отримання 
ефективного результату необхідно побудувати і реалізувати визна-
чену логіку застосування всього інформаційно-комунікативного по-
тенціалу, який є у виші. Як показує практика це найважливіше. 

Сучасні освітні процеси не можуть здійснюватися без викорис-
тання у навчанні широкого спектру інформаційних ресурсів, без роз-
витку вмінь обробки і надання інформації. 

Наш досвід показує, що компетентний облік всіх чинників і умов 
приводить до успішної реалізації компетентнісно-орієнтованого під-
ходу до підготовки спеціалістів здатних конкурувати на ринку праці, 
орієнтуватися в складних ситуаціях та приймати правильні управ-
лінські рішення. 
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СЕНСОРНИЙ АНАЛІЗ НОВОЇ ДЕСЕРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
Калита Н. В., Щирська О. В., 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
03115, м. Київ, вул. Львівська, 23, 409-27-66, 1tx@ukr.net 

Десертна продукція користується значним попитом у споживачів 
завдяки привабливим зовнішнім виглядом, високими смаковими 
властивостями. 

Асортимент десертних виробів в харчуванні людей досить широ-
кий та різноманітний, однак, вироби не задовольняють споживачів 
належною харчовою та біологічною цінністю в контексті вимог су-
часного оздоровчого рівня харчування. 

Тому розробка нових видів десертних виробів з підвищеною хар-
човою цінністю для споживачів є актуальним завданням. 

Метою наших досліджень є використання сухих функціональних 
сумішей при розробці нової технології десертної продукції. Об’єктом 
дослідження нами вибрана сухі суміш «Крем-Брюле». 

В склад сухої суміші входять молочні білки, які надають відпо-
відний колір та молочний аромат продукту. Перевагою її застосу-
вання при виробництві десертів є низька калорійність, низький вміст 
жиру, досить довгий термін зберігання, високий вміст фосфору та 
кальцію, вітамінів, а також вміст функціональних добавок, таких як 
карагінан, камедь плодів рожкового дерева, модифікований крохмаль, 
які дозволяють отримати продукт функціонального призначення. 

Використання сухих сумішей є ефективним застосування в тех-
нології десертної як збагачення готової продукції покращуючии до-
бавками. Функціонально-технологічні інгредієнти, які є в складі сухої 
суміші «Крем-Брюле», забезпечать необхідну структуру продукту 
без її змін при технологічних операціях та термінах зберігання, на-
дадуть функціональних властивостей, забезпечать візуальне та сма-
кове задоволення споживачів. 

Однією з особливостей застосування сухої функціональної сумі-
ші є виробництво десертних виробів за скороченою технологічною 
схемою, яка включає операції відновлення, збивання, порціонуван-
ня, оформлення та реалізація. 

При поєднанні сухих вершків з сухими сумішами, отримуємо но-
вий напівфабрикат високого ступеня готовності для приготування 
кондитерських виробів чи десертів. 
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Основними характеристиками якості десертних виробів є органо-
лептичні показники інгредієнтного складу, які істотно впливають на 
якість готового продукту. Органолептичні показники сухої суміші 
наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1 — Органолептичні показники сухої функціональної суміші 

«Крем-Брюле» 

Таким чином, можна припустити, що дослідження в цьому на-
прямі має сучасний підхід до вирішення проблеми підвищення яко-
сті та харчової цінності продукції, доцільність використання сумішей 
у складі десертної продукції, що дозволить розширити асортимент 
десертної продукції та збагатити її склад мінеральними елементами, 
вітамінами та іншими біологічно активними речовинами. 

Запропонована технологія десертної продукції задовольнить зро-
стаючий на неї попит, розширить асортимент кондитерських виро-
бів з удосконаленою технологією, яка буде рентабельною для вироб-
ника та популярною у споживача. 

 
 

АНАЛІЗ СЕНСОРНИХ ПОКАЗНИКІВ 
НОВІТНІХ ДЕСЕРТНИХ ВИРОБІВ 

Коваленко В. В., Щирська О. В., 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 

03115, м. Київ, вул. Львівська, 23, 409-27-66, 1tx@ukr.net 

Десертні вироби в закладах ресторанного господарства набувають 
визнання серед споживачів. Однак, виробництво десертів є досить 
трудомістким, також вони є висококалорійними виробами. 

Найменування 
показника 

Характеристика 
суміші «Крем-Брюле» 

Зовнішній вигляд Порошок з жовтуватим відтінком 
Консистенція Однорідна, без грудочок 

Смак Чистий, без сторонніх присмаків, солодкий 
Запах Нейтральний, без сторонніх запахів 
Колір Білий з жовтим відтінком 
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Тому виникає потреба у розробленні та впровадженні інновацій-
них технологій з метою скорочення витрат часу на виробничі про-
цеси, а також підвищити якісний склад пропонованих виробів. 

На нашу думку, актуальним напрямом впровадження нової тех-
нології десертів у заклади ресторанного господарства є використан-
ня сухих функціональних сумішей. 

Перевагами їх застосування у розробці нових технологій є мож-
ливість їх використання в закладах ресторанного господарства з різ-
ними обсягами виробництва, скорочення майже на 50% часу на тех-
нологічні операції, розширення асортименту десертних виробів. 

Отже, використання сухих функціональних сумішей при вироб-
ництві десертної продукції є ефективним, збалансованим та перс-
пективним напрямом для створення інноваційних технологій в за-
кладах ресторанного господарства. 

Як об’єкт дослідження нами обрана суха суміш «АЕ Африкансь-
ка Мрія». До її складу входять такі функціональні добавки, як ка-
рагінан, камедь плодів рожкового дерева, модифікований крохмаль. 
Вони є фізіологічно-функціональними інгредієнтами, тому їх вико-
ристання у технології десертної продукції дозволить нам отримати 
продукт функціонального призначення. 

Сенсорний аналіз сухої суміші та отриманого напівфабрикату за 
консистенцією наведені в таблиці та на рисунку відповідно. 
Таблиця 2 — Сенсорний аналіз сухої функціональної суміші «ЕА Афри-

канська Мрія» 

Найменування 
показника 

Характеристика 
суміші «АЕ Африканська Мрія» 

Зовнішній вигляд Порошок з жовтуватим відтінком 
Консистенція Однорідна, без грудочок зі шматочками сухих фруктів 

Смак Чистий, без сторонніх присмаків, солодкий 
Запах Нейтральний, без сторонніх запахів 
Колір Білий з жовтим відтінком 
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Рис. Сенсорна оцінка функціонального напівфабрикату 

за консистенцією 
Напівфабрикат високого ступеня готовності можна рекоменду-

вати для приготування десертної продукції, яка характеризується 
однорідною, піноподібною консистенцією, ніжним кремовим кольо-
ром, приємним вершковим ароматом. 

Запропонована нами новітня технологія десертної продукції для 
закладів ресторанного господарства дозволяє розшити асортимент 
десертних виробів без додаткових матеріальних затрат з мінімаль-
ним застосуванням технологічних операцій. 

 
 
ВИКОРИСТАННЯ ПІДСОЛОДЖУВАЧІВ У ПРОДУКТАХ, 
ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ДІАБЕТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 

Кутліна І. Ю., 
кандидат технічних наук, професор 

зав. кафедри маркетингу Університету «Україна», 
к. тел. 098-415-13-43; e-mail: kutlina53@yandex.ru 

Вербій В. П., 
кандидат технічних наук, професор кафедри товарознавства 

і комерційної діяльності у будівництві, 
КНУБА, м. Київ, к. тел. 067-318-27-02; e-mail: verbij@i.ua 

Важливим питанням, яке постає перед розробниками та виробни-
ками продуктів, призначених для діабетичного харчування, є питан-
ня вибору підсолоджувачів. 

Відомо, що використання цукру в продуктах харчування для ді-
абетиків є неможливим через його вуглеводну природу, тому необ-
хідно здійснювати пошук підсолоджувачів — замінників цукру. 
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На ринку підсолоджувачів сьогодні представлено і використову-
ються дві групи таких підсолоджувачів: рослинного та синтетично-
го походження. Однак, представники і першої і другої груп мають 
свої переваги та недоліки. 

Основними критеріями при виборі замінників цукру є наступні: 
невуглеводна природа, безпека для здоров’я та життя людини, від-
сутність побічних впливів, цукрозний коефіцієнт (ступінь солодкості). 

Найбільш небезпечними підсолоджувачами вважають такі цукро-
замінники як сорбіт і ксиліт, які й нині використовуються в Україні 
при виробництві деяких безалкогольних напоїв. Такі замінники цукру 
негативно впливають на шлунково-кишкову систему людини, ви-
кликаючи її розлади, але головний недолік цих підсолоджувачів по-
лягає в тому, що вони викликають утворення злоякісних пухлин та 
сприяють виникненню онкологічних захворювань. Саме тому сор-
біт і ксиліт заборонені у провідних країнах світу для використання 
у харчових продуктах. 

У групі рослинних підсолоджувачів слід виділити стевію як аль-
тернативний замінник цукру, що є безпечним для організму людини, 
має невуглеводну природу і дуже високий цукрозний еквівалент, а 
також вміщує широкий спектр природних біологічно активних ре-
човин. 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ МАСЛЯНКИ У ТЕХНОЛОГІЇ 
ДЕСЕРТНИХ МОЛОЧНИХ НАПОЇВ 

Ромоданова В. О., 
кандидат технічних наук, 

професор кафедри технології харчування 
Інженерно-технологічного інституту 

Дослідження структури харчування сучасної людини свідчать про 
поширену недостачу незамінних компонентів в щоденному раціоні. 

Продукти харчування крім основних складових — білків, жирів, 
вуглеводів, повинні містити багато інших речовин, що потрібні для 
активної життєдіяльності людини. Останнім часом фахівці особли-
ве значення приділяють проблемі виробництва харчових продуктів, 
що корисні для здоров’я, а саме — фізіологічно функціональних 
продуктів. 
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Підвищена увага спеціалістів до продуктів природного походжен-
ня як до джерел біологічно активних речовин обумовлена їх доступ-
ністю, екологічною чистотою, а також наявністю інформації, нако-
пиченої на протязі тривалого часу щодо їх позитивного медичного 
і фармацевтичного впливу на організм людини. 

Так, наукові і промислові розробки фахівців довели, що маслян-
ка, продукт невисокої енергетичної цінності, з низьким вмістом лі-
підів містить в 4–6 разів більше фосфоліпідів в порівнянні із зне-
жиреним молоком, а також вітаміни В1, В2, С, є джерелом лецитину, 
який знаходиться в активній формі, тому що зв’язаний з білком, 
утворюючи активний білково-лецитиновий комплекс, який володіє 
ліпотропними властивостями, тобто здатністю нормалізації жирово-
го обміну в організмі людини, зменшуючи при цьому або обмежу-
ючи відкладання холестерину на стінках судин. Знаходиться білко-
во-лецитиновий комплекс тільки в молочних продуктах, при цьому 
у найбільшій кількості — в маслянці. Утворюється маслянка як вто-
ринний продукт у виробництві вершкового масла (масова частка су-
хих речовин — 8%, жиру 0,4–0,7%, титрована кислотність — не 
більш 19°Т), вміст біологічно цінних речовин залежить від способу 
виробництва вершкового масла і визначає сфери раціонального вико-
ристання маслянки. Жир маслянки характеризується високим сту-
пенем дисперсності, що сприяє кращому засвоєнню, відрізняється від 
жиру вершкового масла тим, що переважують лінольова, лінолено-
ва і арахідонова кислоти. За амінокислотним складом маслянка має 
протисклеротичну орієнтацію. Звертає увагу високий вміст аргіні-
ну і треоніну, дуже важливих амінокислот у забезпеченні нормаль-
ного росту та розумового розвитку дітей. Недарма маслянку нази-
вають «знежиреними вершками», калорійність її складає 33–36 ккал, 
за кількістю біологічно активних речовин вона переважує всі мо-
лочні продукти. 

За технологічними властивостями маслянка характеризується знач-
ною гідрофільністю, що обумовлено високотемпературним її нагрі-
вом при отриманні масла, а також повторною пастеризацією при по-
дальшій обробці. Слід зазначити, що з підвищенням температури 
нагрівання в цьому продукті знижується вміст холестерину (при ви-
робництві масла в маслянку переходить 17–21% холестерину), гус-
тина і вміст сухих речовин практично не змінюються. Склад, фізи-
ко-хімічні та технологічні властивості маслянки визначають її особливе 
значення як сировини у харчовій промисловості. 
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Наші дослідження підтвердили доцільність широкого використан-
ня маслянки у виготовленні молочних десертів, в тому числі молоч-
них коктейлів. Коктейлі виготовляли з молока, маслянки і знежире-
ного молока за однією рецептурою. Отримані напої відрізнялись як 
за зовнішнім виглядом, так і органолептичними властивостями. Ко-
ктейль з маслянки був солодший за інші зразки, з вираженим при-
ємним присмаком пастеризації та аромату, жовтуватого кольору. Це 
пояснюється хімічним складом маслянки, саме фосфоліпіди в особ-
ливості лецитин надають такий смак і колір, крім того маслянка міс-
тить леткі жирні кислоти, що збагачують її аромат. Ступінь взби-
тості зразка з маслянки був значно вищий і стійкіший порівняно з 
молока. Піна, що утворилася при збиванні, була матово-блискучою, 
в той час як піна у зразку із знежиреного молока була щільна, скла-
далась з дрібних пухирців повітря, за зовнішнім виглядом схожа на 
взбитий яєчний білок. Таким чином коктейлі з маслянки мають 
перевагу у порівнянні з іншими зразками не тільки за споживчими 
властивостями, але й за підвищеною біологічною цінністю. 

 
 
МІКРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ 

У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ КИЄВА 
ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Терещенко С., Гранат А., Новосельцев Н., 
Тугай А. В., Тугай Т. І. 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
andre.07111982@gmail.com 

Дослідження умов проживання людей з обмеженими можливос-
тями є невід’ємною частиною в процесах інтеграції зусиль вчених, 
освітян, підприємців, медичних працівників, направлених на реабі-
літацію людей з інвалідністю. 

На сьогоднішній день гостро постає проблема якісної питної во-
ди, в першу чергу це стосується водопостачання великих міст і не 
тільки. Особливо актуально це по відношенню до людей з обмеже-
ними можливостями, дітей та інших верств населення (оскільки є за-
гально відома проблема зниження рівня імунітету), тому що в перс-
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пективі погана якість води може призвести до загострення наявних 
хвороб або навпаки спровокувати утворення нових. Вода є невід’єм-
ною складовою людського організму, приймає участь в метаболіч-
них процесах обміну, підтримці водно-сольового балансу в організ-
мі людини. 

Актуальним є дослідження якості води у житлових оселях м. Києва 
та Київської області, оскільки  крім певних вад здоров’я у інвалідів, 
які мешкають у Києві та Київській області здебільшого спостеріга-
ється ослаблення імунної системи — це один з основних наслідків 
впливу радіації, що проявляється після Чорнобильської аварії, які є 
основними споживачами води, яка була нами досліджена. 

Для проведення досліджень відбір зразків проводили в жилих при-
міщеннях різних районів міста Києва та Київської області, а саме: у 
Південній Борщагівці, Голосіївскому районі (Феофанія) та Брова-
рах. Концентрацію зразків проводили за допомогою методу мілі-
порового фільтрування з використанням міліпорових фільтрів діа-
метром 45 мкм. 

Посів зразків проводили на агаризовані поживні середовища — 
сусло-агар, картопельно-глюкозний агар та середовище Чапека-Докса. 
Культивування проводили при температурі 26 °С у термостаті про-
тягом 10–14 діб. Всі досліди проведено тричі. Визначення грибів 
проводили загально прийнятими методами за визначниками. 

У всіх досліджених зразках питної води було виявлено наявність 
мікробної контамінації бактеріального та грибного походження, яка 
у багато разів перевищує санітарні норми. Найбільша частота зу-
стрічальності у досліджених зразах води виявлена у двох родів мі-
кроскопічних грибів: Aspergillus та Penicillium, крім того виявлені 
гриби родів Сhaetomium, Cladosporium, Alternaria, Mucor. Серед роду 
Aspergillus було виявлено у досліджених зразках води ряд умовно 
патогенних видів — це A. versicolor, A.ustus, A.candidus. Ці види згід-
но Санітарно-епідемічних правил відносяться до IV групи патоген-
ності. A.versicolor — відноситься до умовно патогенних грибів, які 
є алергенами, причинними агентами інвазивного аспергильозу, та 
виявляються при туберкульозі, продукують ряд небезпечних ток-
синів. A.ustus — відомий продуцент токсинів, може викликати за-
хворювання легень, отит, інфекційні опіки. A.candidus — може ви-
кликати такі інфекційні хвороби людини, як оніхомікоз, отомікоз, 
інвазивний аспергильоз. Представники роду Cladosporium призво-
дять до інфекцій легень та шкіри. 
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Наявність такого мікробіологічного забруднення у зразках питної 
води викликає особливе занепокоєння, тому що представники цих 
видів грибів особливо небезпечні для людей з інвалідністю, у яких 
здебільшого слабка імунна система. Крім того, слід враховувати, що 
крім певних вад здоров’я у інвалідів, які мешкають у Києві та Ки-
ївській області ослаблення імунної системи — це один з основних 
наслідків впливу радіації, що проявляється після Чорнобильської ава-
рії, які є основними споживачами води, яка була нами досліджена. 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ МАНГОЛЬДУ В СТВОРЕННІ 
ПРОДУКЦІЇ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Хлопяк О. К., 
старший викладач кафедри технології харчування; 

Самкова Н. М., 
студентка 5 курсу, групи ТХ-51 

Призначення їжі: очищати організм, відновлювати, формувати 
життєво важливі клітини (клітини мозку, нервів, залоз внутрішньої 
секреції), створювати кислотно-лужні рівноваги, давати енергію, при-
носити позитивні емоції. Але такі функції їжа може виконувати при 
правильному підборі сировини та поєднанні її при створенні певної 
кулінарної продукції. Виконувати названі функції здебільшого мо-
жуть продукти рослинного походження. Об’єктом досліджень ми 
обрали сировину багату на вітаміни, мінеральні речовини, ензими та 
зупинили свій вибір на мангольді. 

Ні клімат, ні релігія, ні звичаї, ні раса не чинять такого помітно-
го впливу на здоров’я, як харчування. 

Харчування, а не що інше, може перетворити здорових людей 
на хворих і навпаки. Достатньо вилучити з раціону деякі речовини, 
наприклад, амінокислоти, вітаміни, мікроелементи, жирні кислоти, 
які знаходяться лише в рослинному харчуванні, і це призводить до 
порушень здоров’я людини. 

Навіть моральний стан може постраждати, якщо в раціоні не ви-
стачає певних харчових речовин. 
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Мета нашої роботи — створення нової продукції, яка несе оздо-
ровчу функцію, дає можливість покращити здоров’я людям, в тому 
числі з особливими потребами. Ми працювали над розробкою тех-
нології паштету з мангольду з додаванням іншої рослинної сиро-
вини (гарбуз, просо тощо). В перспективі в склад паштету можна 
додавати білкову тваринну сировину з метою надання продукції різ-
ного функціонального призначення. 

Мангольд схожий своїми довгими стеблами і листям (до 30 см) 
на шпинат. Існують численні сорти, що розрізняються за кольором 
стебел (білуваті, жовті, світло- і темно-зелені), листя можуть бути 
кучерявими або рівними. Їстівними є листя і стебла. 

Цей зелений листовий овоч є хорошим джерелом бета-каротину 
і вітаміну С. У ньому також міститься магній, залізо, калій і кальцій. 
Бета-каротин і вітамін С допомагають імунній системі боротися з 
вірусами і раком. Вони сповільнюють процес окислення «шкідли-
вого» холестерину, тим самим захищаючи серце, тому що окисле-
ний холестерин легше відкладається на стінках артерій. 

Магній зберігає ритмічне серцебиття, у деяких людей знижує за-
гальний рівень холестерину і підвищує ймовірність виживання пі-
сля серцевого нападу. 

Мангольд також містить ензими. Завдяки ензимам в організмі 
здійснюються, прискорюються та управляються всі життєві проце-
си. Самі ензими при цьому не змінюються, саме тому їх називають 
біокаталізаторами. 

В сучасних умовах захисні механізми організму перевантажені 
отруйними і шкідливими речовинами забрудненого середовища про-
живання, неправильне харчування, зловживання алкоголем, тютюном 
та ліками. В таких умовах для ефективного функціонування імунної 
системи необхідно набагато більше ензимів, вітамінів та мінераль-
них речовин, ніж виробляє наш організм. Якщо вчасно компенсува-
ти недолік ензимів вживанням в достатній кількості овочів, фруктів, 
особливо сирих, та їх соків, а в нашому випадку — мангольду, мож-
на допомогти організму самому відновити і підтримати своє здоров’я. 

Додавання гарбуза додатково збагатить паштет дієтичною кліт-
ковиною, вуглеводами, бета-каротином, залізом, вітаміном С, фолі-
євою кислотою, калієм. Крім цього, клітковина гарбуза попереджає 
розвиток багатьох видів раку, а також сприяє кращій роботі шлун-
ково-кишкового тракту. 
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В мангольді міститься велика кількість оксалатів — речовин, які 
можуть активізувати утворення каменів в нирках. Тому людям, схиль-
ним до таких захворювань, необхідно обмежити вживання продуктів 
з високим вмістом оксалатів або зовсім виключити їх зі свого раціону. 

Паштет має хороші органолептичні показники (ніжний смак та 
консистенцію, приємний зовнішній вигляд) та енергетичну цінність 
(калорії можна змінювати, змінюючи деякі складові паштету). 

Таким чином паштет можна рекомендувати дітям, людям похи-
лого віку та людям з особливими потребами. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ 
БДЖІЛЬНИЦТВА В КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБАХ 

Хомяк К.О., Щирська О.В., 
кафедра технології харчування, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна», 
03115, м. Київ, вул. Львівська, 23; тел. 409-27-66; e-mail: 1tx@ukr.net 

Однією із актуальних проблем сьогодення є збереження здоров’я 
людини, що визначається харчовим раціоном людини. Для підтрим-
ки здоров’я, довголіття головними факторами харчування є мікро- 
та макронутрієнти, незамінні для нормального обміну речовин, росту 
та розвитку організму, захисту від хвороб та шкідливих чинників 
довкілля, надійному забезпеченню всіх життєвих функцій. Актуаль-
ним є розширення асортименту харчових продуктів, що мають ви-
соку біологічну цінність, нормалізують обмін речовин. Серед різно-
манітності харчових продуктів особливої уваги заслуговують кон-
дитерські вироби. 

Метою нашої роботи є аналіз сучасного стану використання про-
дуктів переробки бджільництва в кондитерських виробах. 

Мед — це солодка речовина, яку бджоли виробляють з нектару 
квітів, або іншого соку з живих рослин. Особлива цінність меду у 
тому, що він містить суміш фруктози та глюкози. Це незамінний 
продукт для оздоровлення людини, тому що він містить в урівнова-
жених співвідношеннях ферменти, вітаміни, мінеральні речовини, 
кислоти та амінокислоти, гормони, бактерицидні речовини та аро-
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матичні речовини. До складу меду входять також різні мінеральні 
солі і близько 30 мікроелементів. Мед містить вітаміни А, групи В, 
К, Е, РР та інші. Мед містить ряд органічних кислот. Таким чином, 
мед можна віднести до висококалорійних харчових продуктів, пов-
ністю засвоюваних організмом. 

Маточне молочко — це один з найцінніших продуктів бджіль-
ництва. Маточне молочко містить протеїни, жири, цукор, вітаміни та 
мінеральні речовини в корисному для нашого організму співвідно-
шенні. Маточне молочко містить приблизно до 30% білків; 5,5% жи-
рів; 17% вуглеводів та приблизно 1% мінеральних речовин. Мато-
чне молочко містить легкозасвоювані вуглеводи, такі, як фруктоза 
і глюкоза. Також у ньому є цілий ряд вітамінів, включаючи поши-
рені й рідкі — Е, РР і пантотенова кислота. Крім того воно містить 
гормони та інші специфічні речовини, що тонізують та зміцнюють. 
Завдяки цим відомостям можна сказати, що маточне молочко — ви-
нятковий продукт для здоров’я людини. 

Прополіс — це липка смолиста речовина, яка утворюється в ор-
ганізмі бджоли при переробці клейких речовин. У прополісі склад-
ний хімічний склад. Він містить ароматичні речовини, смоли, фла-
вони, мінеральні речовини та інше. У складі прополісу міститься 
більше 50-ти органічних речовин та мінеральних елементів, біля 10 
життєво важливих вітамінів, 17 амінокислот. В прополісі виявлені 
десятки всіляких речовин та сполук. 

Квітковий пилок — це бджолиний продукт, який збирають робо-
чі бджоли з цвіту рослин, переважно ентомофільних. Пилок —дже-
рело білків і жирів, вітамінів, мінеральних та інших речовин. Пилок 
відрізняється високим вмістом вітамінів групи B, простих та склад-
них цукрів, також амінокислот, аргініну тощо. Містить також інші 
поживні та біологічні речовини, ензими, гормони, ненасичені жири. 
З уваги на свій склад квітковий пилок названий «вітамінною бомбою». 

Перга — це законсервований медоферментним складом бджоли-
ний пилок. Це натуральний продукт з більш цінними, ніж у пилка 
властивостями, завдяки суміші сортів пилку різного походження, 
більшому вмісту простих цукрів, вітаміну К, більшому відсотку зер-
няток, вміст котрих легше засвоюється та підвищеної кислотності — 
суттєвому фактору збереження та підтримки метаболічної рівнова-
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ги. Перга містить вдвічі більше цукрів і у стільки ж разів менше 
жирів ніж пилок. Білків в ній дещо менше, але вони значно краще 
засвоюються організмом. В ній менше мінеральних речовин, але у 
декілька разів більше молочної кислоти аніж у квітковому пилку. 

Проаналізувавши вищенаведені продукти бджільництва, можна 
стверджувати, що вони багаті своїм хімічним складом на вітаміни, 
мікроелементи, амінокислоти. За їх використання при створенні но-
вих кондитерських виробів можна підвищити біологічну цінність го-
тового продукту. 

 
 
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ 
ТА ФОРМУВАННЯ РАЦІОНІВ ХАРЧУВАННЯ 

Французан Т. В., 
асистент викладача кафедри здоров’я людини, 

фізичного виховання та спорту 
Кіровоградського інституту розвитку людини; 

Колос О. Ю., 
кандидат хімічних наук, доцент 

Повноцінне харчування студентів вищих навчальних закладів — 
одна з найважливіших проблем сьогодення, яка формує здоров’я і 
добробут нації в цілому. Розроблена наукова концепція оптимізації 
харчування студентів у вищих навчальних закладах України з ура-
хуванням функціонального стану здоров’я, яка базується на сучас-
них досягненнях нутріціології [1]. 

Було проведено опитування щодо організації харчування студен-
тів у Кіровоградському інституті розвитку людини. За результата-
ми опитування було встановлено, що 92% студентів користується 
послугами буфету. Встановлено, що майже 70% студентів не обі-
дають. Велика частина студентів харчується двічі на добу. Раціони 
харчування багатьох студентів є одноманітними. Деякі студенти 
обмежують харчування і їх раціон є низькокалорійними. Незначна 
кількість студентів щоденно споживають гарячі страви, супи, свіжі 
фрукти та овочі. 

 



продуктів Секція V 
спеціального призначення 

 - 377 -

Аналіз харчування студентів свідчить, що вони не дотримують-
ся одного з принципів раціонального харчування — кратності. Три-
вале порушення кратності призводить до розвитку хронічних захво-
рювань, особливо органів травлення. 

Серед студентів Вищого навчального закладу Кіровоградського 
інституту розвитку людини 4,42% молоді з інвалідністю, 0,18% за-
хворюваністю органів травлення. Гіподинамія, психоемоційні на-
вантаження, постійна напруга зорового аналізатора, нераціональне 
харчування негативно впливають на здоров’я. 

Важливим, на наш погляд, є забезпечення формування раціонів 
харчування з включенням до них продуктів дієтичного харчування, 
згідно з індивідуальними потребами студентів. В Інституті планово 
проводяться співбесіди по удосконаленню харчування студентів: ре-
алізація дієтичних страв, ознайомлення з рецептурою страв, ком-
плектування раціонів, які є збалансованими та основними харчови-
ми речовинами з енергоцінністю. 

У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції [2] 
наведено доповіді за актуальними напрямами розроблення, вироб-
ництва та споживання принципово нового покоління харчових про-
дуктів — продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального та 
спеціального призначення. Розглянуті перспективи розвитку техно-
логій оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, натуральні зба-
гачувачі розглядаються як альтернатива синтетичним харчовим до-
бавкам, нетрадиційнім джерелам сировини у виробництві продукції 
нового покоління, інновації у виробництві та споживанні харчових 
продуктів, якість, безпека, ефективність оздоровчих продуктів та 
дієтичних добавок. Для створення ряду дешевих функціональних 
продуктів та інгредієнтів для харчової промисловості багато науков-
ців пропонує використання топінамбуру. Вітчизняні та закордонні 
автори займаються розробленням нових харчових продуктів на ос-
нові топінамбуру (напої, пюре, джем, повидло) або напівфабрика-
тів для інших галузей харчової промисловості. 

Складання раціонів харчування для студентів з особливими по-
требами і доповнення їх продуктами новітніх технологій з ураху-
ванням принципів нутриціології дозволить забезпечити покращен-
ня здоров’я молоді. 
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Рівень харчового раціону населення України істотно впливає на 

стан здоров’я. Надмірне споживання легкозасвоюваних вуглеводів, 
тваринних жирів, цукрі, неповноцінне отримання з харчовими про-
дуктами необхідних для життєдіяльності нутрієнтів спричинюють 
розвиток хронічних неінфекційних захворювань, таких як серцево-
судинні хвороби, порушення обміну речовин, злоякісні новоутво-
рення, цукровий діабет, алергічні захворювання тощо. 

Аналізуючи сучасні умови життя за великої нервово-емоційної, 
фізичної активності людини виникає потреба у створені продуктів 
спеціального призначення з підвищеною біологічною цінністю, по-
кращеними хімічним складом, якістю, зниженою калорійністю. 

Поставленої мети можна досягти при використані фізіологічно-
функціональних інгредієнтів для створення нових харчових продук-
тів. Вони компенсують дефіцит біологічно активних компонентів в 
організмі та можуть бути присутніми в щоденному раціоні кожної 
людини. До фізіологічно-функціональних відносяться харчові во-
локна, вітаміни, мінеральні речовини, поліненасичені жирні кисло-
ти, антиоксиданти, пребіотики, пробіотики. 

Кондитерські вироби займають важливе місце серед продуктів 
харчування у дорослого та дитячого населення України. Вони харак-
теризуються високими смаковими властивостями та харчовою цін-
ністю. До них відносять печиво, торти, тістечка, вафлі, рулети, ке-
кси тощо. 
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Серед великого асортименту кондитерських виробів значного по-
питу десертні страви на тістовій основі. Особливої уваги з точки 
зору підвищення харчової цінності являються бісквітні, масляні та 
пісочні тістові маси, заварний крем, пана-кота, крем-брюле оскільки 
вони не піддаються термічній обробці та краще зберігаються біо-
логічно активні речовини. Десерти на тістовій основі являються ви-
сокохудожніми кулінарними виробами, здатними привернути увагу 
споживачів спочатку зовнішнім виглядом, а потім своїми чудови-
ми ароматом та смаком. 

Традиційні кондитерські вироби характеризуються високим вміс-
том жирів та вуглеводів, та з низьким вмістом мікронутрієнтів (ві-
тамінів, харчових волокон). Тому ринок функціональних десертних 
страв на сьогоднішній день недостатньо розвинений. 

Метою наших досліджень було збагачення фізіологічно-функці-
ональними інгредієнтами десертних страв на тістовій основі. 

Для збагачення технологій десертних страв вітамінами, мінера-
лами, амінокислотами, харчовими волокнами нами були обрані про-
дукти бджільництва. Вибір таких інгредієнтів обґрунтований тим, 
що вони являються природними, доступними, мають невисоку собі-
вартість, легкі у використанні, багаті на вітаміни, мікроелементи, неза-
мінні амінокислоти, підвищують біологічну цінність готового виробу. 

Наші дослідження включили в себе встановлення оптимального 
співвідношення рецептурних компонентів тістової основи для де-
сертної страви та апіпродукту. При приготуванні апіпродукт вно-
сили у співвідношенні до рецептурних компонентів у кількості від 
2 до 10%. Для полегшення технологічного процесу приготування 
десертів нами була обрана кондитерська суміш виробництва ТОВ 
«Астрі Україні» «Астрі Бісвізіт 100». Контролем слугувала бісквітна 
тістова основа за класичною рецептурою. 

Отримані зразки аналізували за органолептичними та фізико-хі-
мічними якостями. Отримані дані задовольнили усі показники. Зо-
крема, покращився зовнішній вигляд тістової основи для десертної 
страви, утворився приємний золотистий колір, солодкий смак. Слід 
зауважити, що до нової рецептури не було внесено цукру. Солод-
кого смаку досягнуто завдяки апіпродукту. Отримана тістова осно-
ва для десертного виробу має підвищену біологічну цінність (під-
вищений вміст вітамінів, мікроелементів), що зумовлено наявністю 
апіпродукту. 
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КОРИСНІ БОРОШНЯНІ ВИРОБИ 
З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ КАЛЬЦІЮ 

Юліна А. І, 
кандидат технічних наук, доцент, 

Шпаченко В. В., 
студент 3 курсу, групи ТХ-31 

спеціальності «Технології харчування» 
Інженерно-технологічного інституту 

Медична статистика повідомляє, що в останні десятиріччя збіль-
шується кількість людей хворих на «хвороби цивілізації» — атеро-
склероз, ожиріння, діабет, гіпертонію, остеопороз, тощо. Причиною 
їх може буті систематичне недоїдання чи харчування, яке не відпо-
відає вимогам організму. Основні продукти харчування — хліб, ма-
каронні вироби, картопля, жирна свинина, тваринні жири не забез-
печують організм людини необхідними біологічно-активними речо-
винами. Тривогу викликає великий дефіцит в них більшості вітамінів, 
особливо антиоксидантів А, Е, С, β-каротину та мінеральних елемен-
тів — кальцію, фосфору, магнію, калію тощо. Найважливіша роль з 
останніх відводиться кальцію, оскільки він приймає участь у бага-
тьох біологічних процесах в організмі, при цьому добре засвоюєть-
ся органічний кальцій, а неорганічний навпіл від того, що надійш-
ло з їжею. 

Цінним джерелом органічного кальцію, фосфору та інших міне-
ралів здавна вважається яєчна шкарлупа. В розвинутих країнах яєч-
на шкарлупа використовується у вигляді лікувально-профілактичної 
добавки в хлібобулочні вироби, печиво, цукерки, жувальні гумки, 
та ін. В Україні яєчна шкарлупа використовується в їжу людини в 
основному у вигляді лікувального препарату. Завжди використову-
ють у тваринництві для годування молодняку (курчат, телят тощо). 

До складу яєчної шкарлупи входить 27 мінеральних елементів, з 
яких на долю кальцію приходиться 40% від загального їх вмісту. 
Метою наших досліджень є розробка технології продуктів харчу-
вання з використанням в борошняних виробах кальцевмісної речо-
вини, тобто яєчної шкаралупи. Оптимальна кількість порошку ста-
новить 2 г на 100 г напівфабрикату. 
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Результати досліджень зведені до таблиці 1. 
Таблиця 1 — Кількість мінеральних речовин у виробах 

з яєчним порошком 
Назва виробів 

Здоба звичайна Здоба виборзька 
Показники Одиниця  

вимірювання 
Контроль Опит Контроль Опит 

Білок  
Жир 
Зола 

г 
г 
г 

7.6 
5.0 
1.5 

7.7 
5.0 
2.4 

7.6 
4.5 
1.2 

7.7 
4.5 
2.1 

Натрій 
Калій 
Кальцій 

мг 
– 
– 

406 
129 
25 

451 
193 
625 

278 
92 
19 

320 
156 
670 

Магній 
Фосфор 
Залізо 

– 
– 
– 

33 
85 
1.5 

115 
620 
1.51 

14 
67 
0.9 

80 
567 
0.91 

Дані досліджень свідчать, що за органолептичними показниками 
контрольні й опитні зразки не відрізняться один від одного з конси-
стенції, зовнішнього вигляду і об’єму. В той же час вміст кальцію, 
фосфору і магнію збільшується майже до кількості, що задовольняє 
потребу в них організму людини, хоча для кращого їх засвоєння ба-
жано здобу споживати з жирними продуктами (сир, масло). В дос-
лідних зразках спостерігається легкий приємний аромат яєць. Таким 
чином, введення яєчної шкаралупи в борошняні вироби дозволяє 
збалансувати мінеральний склад розроблених виробів. Споживання 
продуктів з підвищеною часткою мінеральних речовин у комплексі 
з іншими есенцільними факторами дає можливість попереджати за-
хворювання організму, поліпшити травлення, серцево-судинну ді-
яльність, нервово-емоційний стан людини. 
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ГОДИННИК-СМАРТФОН ДЛЯ ГЛУХИХ 
ТА СЛАБОЧУЮЧИХ ЛЮДЕЙ MONEUAL SMART CARE 

Іваненко О. С., 
студент 6 курсу групи ПА-61м, 

к. тел. (063)1084513; e-mail: vzp12345is@gmail.com; 
науковий керівник: Забара С. С. 

Сьогодні всі люди потребують засобів спілкування, через швид-
кий плин часу, який зріс в десятки або і тисячі разів якщо порівняти 
з тим що було ще століття тому. Засоби спілкування такі як телефо-
ни, комп’ютери та інші прилади стали невід’ємною частиною, життя. 

Але навіть в цей псевдорозвинений час, людство та наука не звер-
тає уваги, та майже не допомагає людям з певними проблемами зі 
здоров’ям. І сутність їх в тому що зараз головна мета це заробити 
гроші і надприбутки, а не людяність та розумний прогрес. 

Зараз людство витрачає мільярди доларів на розробку нікому не 
потрібних речей що здебільшого тільки нашкодить планеті, а не 
спростить життя людей та відновлятиме дику природу. 

Науковці і багатії настільки деградували, що вони не розуміють 
очевидних речей. Як на мене, краще розробляти ліки та засоби для 
боротьби з хворобами людей і очищення природи, ніж вихвалятися 
в кого більший стадіон, будинок тощо. Найяскравіший приклад Об’єд-
нані Арабські Емірати. В автопарку поліції і таксі «порше», «ферарі», 
«макларени», хизуються в кого вищих хмарочос і так далі, поки всі 
навколишні країни лежать в руїнах, та на краю голодної смерті. 

Дійсною розробкою засобів лікування хвороб та полегшення їх 
перебігу займаються одиниці вчених, як через не видання їм бюдже-
ту так і через відмову на цю тему працювати. 
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Все що робиться в цій сфері спрямовано на те, щоб в 70–95% ви-
падків зробити так, щоб хвороба не прогресувала а залишалась на 
місці або трохи зменшилась, але так щоб на ній можна було десят-
ки років заробляти. 

Хоча в цьому в адекватної людини викликається дисонанс з реаль-
ністю. Здавалося б, кожна людська істота може захворіти, зарази-
тись, попасти в ДТП і стати паралізованим чи втратити слух, мову, 
зір, рухливість, органи, частини тіла. І навіть мільярдер може по-
пасти в ДТП і захворіти на те, на що він через свою жадібність не 
виділяв гроші на боротьбу з цією проблемою, наприклад, втратить 
слух, зір, мову, чи кінцівки. І враз він побачить, що гроші не дали 
йому нічого, бо дієвих засобів боротьби з цим, як не дивно, немає. 
І навіть якщо він вкладе всі свої гроші, на вирішення проблеми мо-
жуть пройти роки. 

Тому потрібно переправити потік грошей саме в цей напрямок і 
розробляти якомога більше шляхів вирішення проблем зі здоров’ям. 

Розглянемо один з небагатьох гаджетів що допомагає людям з 
проблемами зі здоров’ям. 

Це годинник-смартфон для глухих и слабочуючих Moneual Smart 
Care. Основна функція цього девайсу — сповіщення власника за до-
помогою екрану та вібрації, тривожних звуків (автомобіль, гавкіт 
собаки та інші голосні звуки), має можливість викликати екстрені 
служби, та набирати інші номери телефонів, писати смс. 

На цьому всі досягнення цього гаджету закінчуються і вони пов-
ністю нагадують смартфони на базі «андроїд». Цікавий факт: зда-
ється, ви зробили хоча б щось, запускайте в серію, в пару тисяч штук, 
ви ж старались щоб допомогти людям з проблемами зі здоров’ям. 

Але ні, на цьому історія корисного гаджету, як і в інших 99% 
випадків закінчується: зробили концепт ще в 2013 році, пропіари-
лись в ЗМІ на цю тему, що допомагають людям. Всі разом їх пох-
валили, покопіювали статті і кінець, вони виготовили їх в одинич-
них екземплярах для презентацій і все. 

Ситуація нагадує казки про електромобілі: викидають мільйони 
доларів на концепти і реклами, не роблять ні інфраструктури для них, 
ні навіть в серію не пускають. Прорекламують, що роблять добре 
діло, і все. Так і у медичній сфері. 
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Або, якщо щось і зроблять, то це буде, наприклад, як з «екзо-
скелетом», який коштує 150 000 $, тобто його майже ніхто не ку-
пить і не буде користуватись через дорожнечу та неопрацьованість 
самої системи. 

Тому наше головне завдання змусити зацікавитись людей виді-
ляти на це кошти і працювати над вирішення проблем зі здоров’ям. 

 
 

ГУСЕНИЧНА ІНВАЛІДНА КОЛЯСКА 

Базар Р. Ю., 
кафедра інформаційних технологій та програмування, 

Інститут комп’ютерних технологій,  
к. тел. (063)784-90-18; е-mail: roman.b0zar@gmail.com; 

науковий керівник: Забара С. С., 
доктор технічних наук, професор 

Більшість інвалідів не може мати кілька електроколясок, тому во-
на повинна бути максимально універсальною. Щоб на ній можна бу-
ло пересуватися і вдома, і на вулиці, і в лісі, і щоб можна було са-
мостійно піднятися по сходах і на бордюр залізти. Тобто коляка 
повинна бути: 

• шириною не більше 650 мм, щоб можна було в будь-який отвір 
і ліфт заїхати; довжиною не більше 1100 мм; 

• безпечною; 
• дешевою; 
• енергоефективною через дорогі акумулятори. 
За всі часі було досить багато різноманітних варіантів колясок. 

Головне питання, що вимагає кардинальних конструктивних підхо-
дів — це, звичайно ж, підйом по сходах. Було розглянуто дуже ве-
лику кількість варіантів реалізації, починаючи від звичайних коліс 
великого діаметра з глибоким протектором і закінчуючи колесом-
трансформером, який перетворюється на крокуючий пристрій. Скрізь 
виникали свої проблеми: якісь рішення не були безпечними, якісні 
варіанти підходили тільки під один тип сходів (певна висота і гли-
бина східців) тощо. Найкращим варіантом виявився гусеничний рушій. 
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Рух по сходах здійснюється наступним чином. 
Поворотна платформа опускається для зручного заїзду на сходи. 
Після заїзду задня платформа опускається в одну лінію з основ-

ною платформою. Таким чином, сумарна довжина гусеничної бази 
забезпечує хороше зчеплення і забезпечує від перевороту. 

При з’їзді з драбини задня платформа опускається вниз для за-
побігання різкому падінню. 

Під час підйому крісло автоматично повертається, зберігаючи 
своє горизонтальне положення. Спуск зі сходів відбувається точно 
за такою ж схемою, але в зворотному порядку. 

Основна проблема полягає в тому, що для підйому по сходах і 
руху по рівній поверхні потрібні принципово різні швидкості і мо-
менти, що відрізняються приблизно в 10 разів. Звичайно, можна вста-
новити приводи більшої потужності, тоді при русі на площині наван-
таження на двигун буде значно менше номінальної, а при підйомі по 
сходах напруга нижче номінального (щоб знизити швидкість). При 
такому розкладі про низьку вартість та енергоефективність можна 
забути. 

На рівній поверхні гусеничні бази (нижня і задня) знаходяться в 
крайньому верхньому положенні і абсолютно не заважають руху 
коляски. При необхідності подолання перешкоди нижня і задня 
платформи опускаються, і коляска встає на гусениці. У підсумку, 
за рахунок механічної передачі від вала двигуна до ведучого шківа 
траки і різниці діаметрів колеса і шківа вдалося досягти проектної 
десятиразової різниці в швидкостях і моментах. 

 
 

СУЧАСНІ ВІРТУАЛЬНІ ГАДЖЕТИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Бейко С. В., 
Інститут комп’ютерних технологій, e-mail: sergistol@i.ua; 

науковий керівник: Тимошенко А. Г., 
кандидат технічних наук, професор 

Проблема спілкування, передачі інформації та повсякденного жит-
тя людей з вадами слуху — як самостійна проблема — поставлена в 
науці недавно. Сліпі люди нічим не відрізняються від зрячих, про-
сто вони сприймають навколишній світ трохи інакше. 
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Годинники під маркою Bradley не мають ні стрілок, ні електрон-
ного дисплея, проте з їх допомогою час зможуть визначати навіть 
сліпі люди. На поточне значення часу вказують дві металеві нама-
гнічені кульки, що переміщаються по колу в спеціальних пазах. Ци-
ферблат годинника Bradley не прихований під склом, таким чином 
положення «кульок-стрілок» можна визначати не тільки візуально, 
але і на дотик. Ефектний гаджет буде здорово виглядати на руці будь-
якої людини, не тільки сліпого. 

Мобільний телефон для незрячих людей Tactile Mobile Phone во-
лодіє двома активними панелями управління. Основна з них осна-
щена спеціальним поглибленням в центрі. Так що палець власника, 
ґрунтуючись на положенні в цій «ямці», легко знайде будь-яку не-
обхідну кнопку. Задня панель мобільного телефону Tactile Mobile 
Phone оснащена двома кнопками, кожній з яких можна включити або 
виключити цей апарат (користувач може вибрати будь-яку, залеж-
но від того, якою рукою тримає пристрій), а також коліщатком для 
регулювання гучності звуку. 

Тактильний mp3-плейер, придуманий кореянкою Bomi Kim, ціка-
вий не стільки своїми мініатюрними розмірами, скільки оригіналь-
ним інтерфейсом, побудованим на ідеї управління гаджетом винят-
ково за рахунок органів дотику. На кнопках плейера маються по-
значення, що нагадують шрифт Брайля (система читання і письма 
для сліпих), Тому гаджет зможе бути корисний як звичайним лю-
дям, так і незрячим. 

Технічно Finger Reader — це одягагнений на палець пристрій з 
вмонтованим сканером штрих-кодів, а також апаратним та програм-
ним забезпеченням для перекладу розшифрованої інформації в мову. 
Через Bluetooth наперсток передає зашифровану в коді інформацію 
на навушник власника. Спочатку гаджет розрахований на незрячих 
людей, проте творці Cканера штрих-кодів впевнені, що його допо-
мога може знадобитися будь-якому відвідувачу магазину 

Кілька років тому в політехнічному університеті Вірджинії був 
розроблений перший у світі автомобіль для незрячих людей. Чоти-
риколісний баггі обладнаний лазерними датчиками-далекомірами, 
які при русі визначають відстань до перешкод. Слідкувати за швид-
кістю сліпому водію допоможе спеціальний жилет, який вібрує з 
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різною частотою, залежно від швидкості руху автомобіля. На при-
ладовій дошці створена тактильна карта, яка інформує водія про 
перешкоди на дорозі. А для розпізнавання кута повороту коліс роз-
роблений спеціальний звуковий механізм, який видає сигнали при 
обертанні керма. Бортовий комп’ютер автомобіля для сліпих без зу-
пинки відстежує ситуацію на дорогах і віддає водієві голосові ко-
манди, дозволяють йому вибрати потрібний напрямок руху і дотри-
муватися його надалі 

Технологічний прогрес нестримно прямує у бік поліпшення життя 
людей з порушенням слуху і з кожним роком створюється все біль-
ше корисних гаджетів для поліпшення життя. В цій галузі є дуже ве-
ликі перспективи і зупинятися на досягнутому ніхто не збирається. 

 
 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ 
В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

Геделевич Є. В., 
Хмельницький інститут соціальних технологій 

Університету «Україна», 
e-mail: elen_lu@ukr.net 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується посилен-
ням ролі інформації та знання, які стають чинниками суспільного 
прогресу та добробуту. Розвиток інформаційного суспільства зумов-
лює зміни практично у всіх сферах життєдіяльності: від політики й 
управління до освіти і культури. Доступність інформаційно-кому-
нікаційних технологій (ІКТ) кардинально змінює способи роботи з 
даними, спрощує процеси отримання знань, обміну досвідом та вза-
ємодії між людьми. Міждержавні та міжкультурні кордони стають 
прозорішими у віртуальному світі комп’ютерних мереж. 

Перехід до інформаційного суспільства докорінно змінює звичні 
устої: отримуючи з різних джерел все більше інформації, ми змушені 
постійно переглядати наші уявлення, що формуються в свідомості 
під їх тиском, інакше наші дії не відповідатимуть потребам реаль-
ності [1]. Необхідність формування у підростаючого покоління на-
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вичок самостійного, критичного, оперативного мислення, адаптації 
та орієнтування у інформаційно-насиченому просторі висуває кар-
динально нові вимоги до змісту освіти, її розвитку на основі прин-
ципів безперервності, особистісної спрямованості, доступності. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій може стати 
суттєвим чинником позитивних змін, адже вони відкривають ши-
рокі можливості для покращення якості освіти, її доступності для 
дітей з особливими потребами, сприяючи рівному доступу до інфор-
мації та освітніх послуг, повноцінній та плідній суспільній інтегра-
ції. Проблема використання засобів ІКТ для підвищення якості ін-
клюзивної освіти потребує ґрунтовного розгляду. 

Упродовж останніх двадцяти років у сфері освіти відбулися сут-
тєві зміни. Зокрема, значно розширився спектр засобів навчання: на 
зміну традиційних прийшли мультимедійні засоби, здатні інтегру-
вати звичайний текст зі звуком, графікою і відео. Сучасні світові 
перетворення в освіті спрямовані та оновлення змісту, структури, ме-
тодів навчання, спроможних задовольнити потреби кожного учас-
ника педагогічного процесу, відкривши доступ до навчання тих, хто 
раніше не мав такої можливості. 

Різноманітність студентів та їх індивідуальні відмінності розгля-
даються не як проблема, а як можливість збагатити навчальний про-
цес. Мета інклюзивної освіти полягає в тому, щоб вся система освіти 
сприяла розвитку середовища, в якому викладачі й студенти з готов-
ністю приймали б виклики і переваги різноманітності [2]. Будучи 
не просто другорядним питанням, що торкається методів можливо-
го включення деяких студентів в освітній процес, вона являє собою 
підхід, який дозволяє віднаходити методи трансформації освітніх 
систем для задоволення потреб широкого кола тих, хто навчається. 
Інклюзивна освіта спрямована на те, щоб дозволити викладачам і 
студентам не відчувати незручностей в умовах багатоманітності та 
розглядати це, скоріше, не як проблему, а як задачу і фактор, що 
сприяє збагаченню навчального середовища [3]. 

Нинішній період розвитку системи освіти характеризується ін-
тенсивним впровадженням ІКТ, які стали невід’ємним елементом 
навчального процесу, суттєво розширивши спектр традиційних дидак-
тичних засобів і ресурсів. Нові технології відкривають унікальні 
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можливості для отримання якісної освіти, а також ефективної гар-
монізації відносин людей між собою та з суспільством в цілому. 
Такі перспективи мають першочергове значення для осіб з особли-
вими потребами. Серед розмаїття інклюзивних стратегій ІКТ вияв-
ляються найбільш оптимальним інструментом, який дозволяє розви-
нути цілісне бачення світу та реалізовувати індивідуальний потенціал 
громадянина інформаційного суспільства [4]. 

Необхідно пам’ятати, що впровадження ІКТ в інклюзивну освіту 
не вирішить усіх проблем. Наступний важливий етап — це готов-
ність педагогічних працівників до розробки інноваційних методів 
навчання або до оновлення існуючих підходів для реалізації кон-
цепції інклюзивної освіти з використанням ІКТ, а, отже, потребує 
подальшого вивчення проблем інклюзивної освіти. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗІЇ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

Кияшко К. Ю., 
група ПЗ-11, Інститут права та суспільних відносин, 

е-маіl: Kirill.Kiyashko@mail.ru; 
науковий керівник: Охріменко О. В. 

Сьогодні у світі, на превеликий жаль, дуже багато людей з обме-
женими можливостями, які, тим не менш не хочуть бути в стороні 
від процесів, що відбуваються в світі, відчувати себе обмеженими, 
хочуть оволодіти навичками роботи з комп’ютерами. На допомогу 
цим людям прийшла нещодавно заснована компанія «СlaroSoftware». 

ClaroSoftware (www.clarosoftware.com) — молода IT компанія, роз-
робник програмного забезпечення для людей с обмеженими мож-
ливостями і, перш за все, для сліпих и людей з послабленим зором. 

Програми ClaroSoftware дозволяють людям с обмеженими мож-
ливостями у всьому світі користуватися комп’ютерами, працювати 
на комп’ютерах. 

Зупинимося на деяких продуктах ClaroSoftware. 
Програма «LOOKOUT» 
«LOOKOUT» — це програма для людей з послабленим зором. Про-

грама здатна прочитати майже усе, що ми бачимо на екрані моніто-
ра: е-mail повідомлення, меню «Довідка», тощо. Програмний про-
дукт має два голоси: чоловічий та дитячий. Управляти програмою 
можна з допомогою звичайної клавіатури. Програма «Lookout» під-
ходить для Word усіх зразків. 

Програма «Magnus» 
Програмний продукт призначений для людей зі слабким зором. 

Програма функціонує, як екранна лупа, тобто збільшує виділену 
частку екрана в ×2–×16-кратному розмірах. Програма має додатко-
ві функції, працює з Windows XP, 2000, NT 4. 

Програма «SpeakOut» 
Програма, як й попередні («LOOKOUT» та «Magnus») призна-

чена для людей з обмеженим зором. 
«SpeakOut» змушує комп’ютер говорити: комп’ютер озвучує те, 

на що вказує курсор, а, якщо, це текст — читає його. 
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Програма «Webwizard» 
«Webwizard» — це додаткова програма, що була створена для 

доступу до Internet сліпим та людей з ослабленим зором. 
«Webwizard» працює з Microsoft Internet Explorer-5.x або 6.x. 
Програма являє собою текст web-сторінки у звичайному вікні 

тексту. 
За допомогою програми ми маємо можливість працювати з текс-

том з допомогою звичайної клавіатури; з допомогою «миши», тощо. 
Наприклад, з допомогою кнопки «Табуляція» ми маємо можли-

вість переходити за посиланням. 
«Webwizard» не є самостійним браузером, а використовує інфор-

мацію MS Internet Explorer. 
 
 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

Кожушко О. С., 
IV курс, група ОА-41, спеціальність «Облік і аудит», 

Інститут економіки та менеджменту, к. тел. (093)-460-58-23 
Інклюзія — це процес реального включення дітей з особливос-

тями психофізичного розвитку в активне суспільне життя і однако-
вою мірою необхідна для всіх членів суспільства. 

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. 

Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання дітей з об-
меженими можливостями фізичного та/або психічного здоров’я є не 
лише відображенням часу, але й представляє собою ще один крок 
до забезпечення повної реалізації прав дітей з особливими потре-
бами на якісну освіту. 

Інклюзивна практика реалізує доступ до одержання освіти в за-
гальноосвітньому закладі за місцем проживання та створення необ-
хідних умов для успішного навчання для всіх без виключення дітей, 
незалежно від їх індивідуальних особливостей, психічних та фізич-
них можливостей. 
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Інклюзія є соціальною концепцією, яка передбачає розуміння ме-
ти — гуманізація суспільних відносин і прийняття прав осіб з об-
меженими можливостями на якісну та доступну освіту. 

В основі інклюзивної освіти лежать ідеї рівного ставлення до всіх 
членів суспільства незалежно від їхньої національності, статі, раси, 
культури, соціального стану, релігії, індивідуальних можливостей і 
здібностей. 

Освіта виступає ніби індикатором кола інших проблем, адже як 
лакмусовий папірець виявляє такі проблеми як: доступність архі-
тектурних споруд, транспортування людей з особливими потребами, 
комунікаційної обмеженості, матеріального забезпечення, працевла-
штування в майбутньому. 

Інклюзивна освіта розробляє підходи до навчального процесу, який 
буде більш гнучким для задоволення різноманітних потреб дітей з 
особливостями психофізичного розвитку. 

Соціальна інклюзія потребує поваги до дитини з особливостями 
психофізичного розвитку, визначення ступеня первинного порушен-
ня, характеру та змісту спеціального навчання, спрямованого на усу-
нення вже наявних і запобігання появі нових негативних соціальних 
проявів. 

Згідно з даними, сьогодні більше 70% людей з обмеженими мож-
ливостями, що живуть в країнах Європи, отримують спеціальну та 
професійну освіту саме за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій. 

Розширити доступ інвалідів до освітніх програм і посильної тру-
дової діяльності, можливо, широко впроваджуючи нові інформацій-
но-освітні технології. 

Як показує досвід вузів інших країн, найбільш ефективним спо-
собом вирішення цих питань є використання в навчальному процесі 
комп’ютерних інформаційно-комунікативних технологій, включаючи 
дистанційне навчання. 

Комп’ютерна реабілітація людей з інвалідністю по зору є сучас-
ною формою реалізації світових процесів повномасштабної інтегра-
ції людей з особливими потребами до життя суспільства. 

Питання інтеграції людей з інвалідністю по зору поки що зна-
ходяться в найгіршому стані, тому що сучасна інтеграція інвалідів 
по зору є технічно дуже складною справою, пов’язаною з дорогими 
новітніми комп’ютерними технологіями 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
У ПРОЦЕСІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСІБ 

З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ’Я 

Краснолюдська С. А., 
старший викладач кафедри «Менеджмент ЗЕД», 

ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна» 

Головним напрямом розвитку людини протягом життя є прагнен-
ня максимально розвинути свої задатки і реалізувати їх на користь 
суспільства і на власну користь. 

У середині ХХ століття велика кількість соціологів та футуроло-
гів відстоювали необхідність виховання «людини, що адаптується», 
сьогодні ж говорять про необхідність для виживання і нормального 
розвитку цивілізації в цілому створення умов для саморозвитку і 
самовдосконалення «людини діючої». Складність вирішення даної 
задачі ряд вчених пов’язує з тим, що передумови до творчої «надси-
туативної активності» визрівають протягом життя лише у процесі 
успішного вирішення людиною адаптаційних ситуаційно обумовле-
них проблем. Людина, здатна творчо діяти, розвивається і «виростає» 
протягом життя з людини, що адаптується; здатність до надситуа-
тивної активності надбудовується над сформованими соціальними 
та індивідуальними компетентностями [1]. 

Ми звикли бачити, чути, ходити, займатися улюбленими справа-
ми, навіть не усвідомлюючи того, що поруч існують і хочуть жити 
справжнім життям тисячі людей з фізичними, сенсорними відхилен-
нями, і вони просто позбавлені багатьох звичних речей. 

Останнім часом світ прийшов до усвідомлення ролі інформацій-
них технологій у суспільному розвитку, тому проблема формування 
інформаційної культури особистості людини з обмеженими можли-
востями набула особливого значення. Але існує й інша проблема, 
наскільки цифровий світ готовий прийняти інваліда, які можливос-
ті у питаннях розвитку і самореалізації надає йому технічний і тех-
нологічний процес? 

Дуже цікаве рішення для людей, які погано бачать, і сліпих мо-
більних користувачів, пропонує компанія knfb Reading Technology. 
Мова йде про програмний комплекс Reader Mobile. Програмне за-
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безпечення, що є сумісним зі смартфоном Nokia N82, надає мож-
ливість людині миттєво розпізнавати друкований текст і озвучує 
його в режимі реального часу. 

Для того щоб задовольнити потреби незрячих людей, інженери-
розробники створюють специфічні пристрої. За зовнішнім виглядом 
такі комп’ютери багато в чому відрізняються від звичайних, — в 
них немає ані монітора, ані миші. У 2008 році Джонатан Лукас 
представив громадськості прототип повноцінного ПК Siafu для не-
зрячих людей. Модель виконана у форм-факторі планшету з декіль-
кома кнопками і поверхнею зі спеціального матеріалу, який назива-
ється «magneclay». 

Magneclay являє собою намагнічену субстанцію, яка під дією 
електромагнітного поля здатна змінювати свою форму, генерувати 
об’ємні зображення, перетворювати текст на дисплеї на шрифт Брай-
ля. Варто зазначити, що Magneclay не має стабільної молекулярної 
структури, тому цей матеріал можна без усякого ризику піддавати 
деформації безкінечну кількість разів. 

Одночасно, під час впливу на субстанцію електромагнітного поля, 
Magneclay зберігає достатню для дотику жорсткість, тому її можна 
мацати, не боячись її пошкодити. Siafu також оснащений мікрофо-
ном для спілкування або вводу інформації. 

У тому ж таки 2008 році, після презентації широкій громадсько-
сті Siafu, надію людям з обмеженими можливостями зорового сприй-
няття дала корпорація Sony, яка представила прототип телевізора — 
комп’ютера SandBox PC. Так само як і розробка Джонатана Лукаса, 
SandBox PC являє собою планшет зі спеціальною поверхнею. 

Особливістю цього пристрою є операційна система Zen, яка до-
зволяє виводити на активну поверхню комп’ютера інформацію шриф-
том Брайля та об’ємні зображення. 

Сьогодні на допомогу людям з обмеженими можливостями при-
ходять не лише комп’ютери, телефони, але і безпровідні техноло-
гії, зокрема технологія безпровідного зв’язку Bluetooth, за допомо-
гою якої ми кожний день передаємо з телефону на телефон музику, 
картинки, нещодавно дозволила інваліду війни в Іраку Джошуа Блейду 
знову встати на ноги. Американець став учасником експерименту, 
в ході якого тестувались оснащені двигунами і датчиками протези. 
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Bluetooth дає можливість координувати стан моторів, робить рух 
при ходьбі більш узгодженим і плавним. Використання технічних за-
собів, реалізованих у таких протезах, знижує навантаження на м’язи 
і дозволяє інваліду почувати себе комфортніше під час піших про-
гулянок. 

Справжнім сюрпризом для американських інвалідів, які полюб-
ляють подорожі, став анонс компанії BarZ оригінального GPS-наві-
гатора GPS Ranger, який відрізняється від більшості представлених 
на ринку моделей підтримкою функції сурдоперекладу. Новинка по-
кликана замінити електронні путівники для прогулянок по території 
національних парків та заповідників США. 

Крім визначення маршруту і представлення інформації про місце-
знаходження користувача, електронні путівники дозволяють отрима-
ти доступ до цікавої аудіоінформації про місцевість. З GPS Ranger 
у людей, які погано чують або глухих людей з’явилася можливість 
дізнатися щось нове, про те або інше місце за допомогою мови жес-
тів або ж за допомогою субтитрів. Особливістю новинки також є 
підтримка великою кількістю мов. 

Інтелектуально-комп’ютерний інтерфейс (brain-computer interface, 
BCI). Ця технологія відкриває перед користувачами, розробниками 
високотехнологічних периферійних пристроїв і протезів цілий ряд 
можливостей. Серед них — управління комп’ютером не за допомо-
гою маніпуляторів (клавіатура, миша), а напряму — через мозок 
(управління протезами, інвалідним візком тощо). 

На даний момент існує велика кількість прототипів корисних при-
строїв, в яких реалізована ВСІ. Наприклад, концепт робота-руки для 
хворих людей, який керується силою думки. Цікавими є розробки 
компанії OCZ — Neural Impulse Actuator (NIA). 

Принцип дії Neural Impulse Actuator надзвичайно простий — при-
лад збирає інформацію про активність мозкових хвиль користувача, 
а також м’язів обличчя, що знаходяться навколо очей. Наступним 
етапом роботи NIA є обробка даної інформації та інтерпретація її 
спеціальним програмним забезпеченням. Програма перетворює отри-
мані сигнали у команди для ПК — в ігрових додатках це може бути 
управління зброєю, пересування персонажа тощо. Перед початком 
роботи NIA необхідно відкабелювати і призначити відповідні ком-
бінації клавіш миші або клавіатури для тих або інших сигналів. Вар-
тість такого пристрою становить 300$, однак для стабільної роботи 
комплексу необхідно мати досить потужний комп’ютер. 



Секція VІ Інформаційно�комунікаційні 
інклюзивного 

 - 396 -

Штучний зір для сліпих людей. Проект Boston Retinal Implant 
Project, представив громадськості прототип біоелектронного очного 
імплантанта. Мініатюрний прилад, який реагує на світло, розміщу-
ється на задній стороні очного яблука позаду сітківки. Сигнали в 
мозок передаються за допомогою найтонших шнурів, які поєднано 
з нервами. У ході розробки приладу вчені та інженери стикнулися 
не лише з проблемою мінітюаризації імплантанта, але із необхідніс-
тю зробити його надійним і довговічним. До високотехнологічного 
елемента висуваються досить серйозні вимоги — він має бути стійким 
до дії вологи, солей та стабільно функціонувати протягом 10 років. 

За словами розробників, імплантант поки нездатний повернути 
інваліду повноцінний зір, однак дозволяє бачити обриси предметів 
у чорно-білому кольорі, по всій видимості. 

Отже, провівши аналіз ринку програмного забезпечення, апарат-
них засобів для людей з обмеженими можливостями можна резюму-
вати, що стан даного сегменту далеко не довершений. Надзвичайно 
високі ціни на ПЗ, обладнання для інвалідів змушують цих людей 
відмовлятися від багатьох благ, конче необхідних для них. В той же 
час, виходячи з досвіду зарубіжних організацій і розробників, ство-
рити прийнятні умови для реабілітації інвалідів зовсім нескладно. 

Таким чином, рівень розвитку інтерактивних (комп’ютерних) тех-
нологій у визначених межах дозволяє спростити життя мільйонів 
інвалідів, дає шанс самореалізуватися та принести користь суспільс-
тву, не вимагаючи від нього співчуття та матеріальної допомоги. 
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМП’ЮТЕРНІ ЗАСОБИ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ 
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Новокаховський гуманітарний інститут, 
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На сьогоднішній день в Україні набирає широкого розповсюджен-
ня процес впровадження інклюзивного навчання. Інклюзивна прак-
тика реалізує доступ до освіти та знань через створення необхідних 
умов для успішного навчання людини. Часто можливості отримання 
знань для людей з особливими потребами мають певні обмеження. 
Вирішити дану проблему допоможе широке впровадження інформа-
ційних технологій в процес навчання. Дана тема являється актуаль-
ною, тому що використання комп’ютерів та спеціалізованої периферії 
дома та в навчальних закладах допоможе надати загальні та профе-
сійні знання, покращити якість підготовки майбутнього фахівця. 

На даному етапі розвитку комп’ютерних та інформаційних техно-
логій існують такі спеціалізовані комп’ютерні засоби та комп’ютерна 
периферія: різноманітні ергономічні клавіатури і маніпулятори та 
окремі виносні кнопки, маніпулятори, які керуються рухами голови, 
зчитувальні пристрої, брайлевські дисплеї, принтери Брайля. Окрім 
згаданих вище засобів існують концепти, які можуть набути попу-
лярність у майбутньому, наприклад дисплей для 3D візуалізації да-
них та об’єктів до яких можливо доторкнутися та відчути [1]. Варто 
звернути увагу на можливості та особливості використання окремих 
комп’ютерних засобів. 
Клавіатури. Існують спеціальні види клавіатур для людей з обме-

женими моторними функціями. До таких клавіатур можна віднести: 
великі клавіатури в цілому (збільшених габаритів), клавіатури з ве-
ликими клавішами та з великими відстанями між ними, які дозволя-
ють також керувати затримкою для натискання клавіші (виключення 
подвійного натискання), невеликі клавіатури з радіально розташо-
ваними клавішами для людей з дистрофією м’язів і захворювання 
суглобів [2], клавіатури з накладкою для людей з ДЦП [3]. 
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Комп’ютерні мишки. До цих пристроїв можна віднести ергоно-
мічні мишки, мишки-джойстики [4], програмно-апаратні комплекси 
та окремі пристрої [5], які складаються з системи веб-камер та необ-
хідного програмного забезпечення, які дозволяють керувати курсо-
ром за допомогою жестів, пристрої, які дозволяють керувати рухом 
курсору за допомогою рухів голови [6]. 
Зчитувальні пристрої. Це пристрої які включать в себе сканери 

та системи оптичного розпізнавання тексту. Вони забезпечують не-
зрячій людині можливість читання практично будь-яких плоскодру-
кованих текстів. 
Брайлевські дисплеї. Пристрої, які дозволяють незрячому корис-

тувачеві сприймати текстову інформацію зі звичайного дисплея в 
вигляді рельєфно-точечних символів системи Брайля. Дозволяють 
швидко зчитувати упорядкований текст [7]. 
Принтери Брайля. Представляють собою пристрої виводу текс-

тової інформації в символах азбуки Брайля. Сучасні Брайлевські 
принтери дозволяють друкувати тексти, які виконані в будь-якому 
текстовому редакторі. Панель керування принтером, як правило, має 
рельєфно-точечну поверхню. Деякі з моделей принтерів мають го-
лосове керування [7]. 

Тож, визначені особливості та характеристики виділених груп 
комп’ютерних засобів та спеціальної комп’ютерної периферії до-
зволяють забезпечити надання якісної інформації в інклюзивному 
навчанні. 
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ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ З ДОПОМОГОЮ 
ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ WINDOWS 

Левицький В. А., 
V курс, група 5КІ, спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі», 

Новокаховський гуманітарний інститут, 
к. тел. (066)7448880; Email: L_Vitalya@mail.ru 

Отримання знань для людей з обмеженими можливостями скла-
дає певну проблему. Розширити доступ таких людей до освітніх про-
грам і посильної трудової діяльності можна, широко впроваджую-
чи сучасні інформаційно-освітні технології. 

Систематичне використання комп’ютера поза межами навчаль-
ного закладу дозволяє отримати початкову та професійну підготов-
ку як основу майбутньої професії для людей з особливими потреба-
ми, допомагає розвитку творчих здібностей, активізації навчального 
процесу відносно таких користувачів. 

Оснащення робочих місць людей з обмеженими можливостями 
різними програмними засобами для часткової або повної компенса-
ції обмежень, пов’язаних з порушенням фізичних, сенсорних чи пси-
хоневрологічних функцій забезпечує їм необхідний комп’ютерний 
доступ, а також мінімізує комунікативні та психологічні проблеми. 

Програмні засоби Windows дозволяють ефективне використання 
комп’ютерної техніки людям з наступними інклюзіями: сліпим та 
слабозорим; людям з мовними порушеннями та людям з розладами 
слуху. 

Особливості кожної групи програмних засобів наступні. 
Допоміжні засоби для сліпих і слабозорих. Для користувачів з 

ослабленим зором призначена технологія збільшення тексту. Систе-
ми екранного збільшення бувають різні: від простої функції збіль-
шення кегля шрифту до складних продуктів, які можуть працювати 
в парі з модулями зчитування екранної інформації. Найбільш поши-
реною і потужною програмою збільшення зображення є програма 
ZoomText, яка забезпечує: збільшення інформації, від 2-х до 16-крат-
ного; одночасну роботу з декількома (до 8) вікнами збільшення, які 
займають як весь простір екрану, так і його частину; плавну прокрут-
ку збільшеною інформації під час переміщення в кожному вікні 
збільшення; настройку контрастності кольорів. 
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Програми екранного доступу забезпечують озвучування тексто-
вої та графічної інформації, виведеної на монітор, і застосування брай-
лівського дисплею для читання текстової інформації рельєфно-крап-
ковим шрифтом. Програми екранного доступу засновані на техно-
логіях синтезу мови. Ці програми забезпечують доступ до популяр-
них додатків Windows і всесвітньої мережі Інтернет, використову-
ючи вбудований синтез мови і звукову карту для виведення вмісту 
екрана комп’ютера на акустичні системи або на брайлівські дисплеї. 

Допоміжні засоби для людей з мовними порушеннями. Основ-
ною проблемою людей з повною або частковою втратою мови є об-
меженість засобів спілкування, вираження думок і потреб. Спеціальні 
пристрої дозволяють це компенсувати. 

Програми мовного виведення даних перетворять в мову повідом-
лення, що вводяться за допомогою клавіатури. Система передбачає 
можливість підключення принтера або ж може бути підключена до 
комп’ютера. 

Допоміжні засоби для людей з розладами слуху. Користувачі з 
ослабленим слухом можуть задіяти вбудовану в операційну систему 
Windows можливість заміни звукових попереджувальних сигналів на 
екранні індикатори. 

Кожна людина має право на освіту. Проте з певних причин не всі 
мають можливість в повній мірі реалізувати таке право. Саме тому 
інклюзивна освіта — той шлях, який дозволяє кожному отримати 
необхідну освіту та реалізувати себе в тій чи іншій галузі. 
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SIAFU — КОНЦЕПТ КОМП’ЮТЕРА 
ДЛЯ СЛІПИХ І СЛАБОЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ 

Ломзаков А. В., 
VI курс, група ПА 61/12м, 

спеціальність «Розробка програмного забезпечення»; 
науковий керівник: Поліновський В. В., 

кандидат технічних наук 

Концептуальний ПК Siafu створений для сліпих і слабозрячих лю-
дей, щоб дати їм можливість повноцінно працювати з комп’ютером. 
Пристрій виконаний у формі планшета і дозволяє користувачам взає-
модіяти з системою за допомогою торкання. 

Ноутбук Siafu взагалі позбавлений екрану. Поверхня комп’ютера 
зроблена з концептуального матеріалу під назвою «magneclay» або 
намагнічена рідина, яка може набувати будь-якої форми завдяки 
контрольованому електромагнітному полю. Це дозволяє пристрою 
генерувати нескінченну кількість шрифтів Брайля і навіть зображень 
в тривимірному рельєфі. Окрім цього, Siafu оснащений вбудованим 
мікрофоном і технологією розпізнавання голосу, які можна викорис-
тати в якості альтернативи друкарському набору. 

Технологія Magneclay, яка застосовується в цьому концепті, пред-
ставляє з себе синтетичну субстанцію, що має необмежені здібності 
до трансформації. Вона не має стабільної молекулярної структури, 
тобто може міняти свою форму нескінченне число разів під впли-
вом електричних і магнітних зарядів. Magneclay зберігає структур-
ну жорсткість, поки перебуває під впливом заряду, тоді його мож-
на торкатися і обмацувати, не боячись піддати деформації. 

Крім того, комп’ютер оснащений дев’ятьма кнопками управлін-
ня, які можна використати для введення тексту, контролювати ро-
боту за ним можна на дисплеї. Ця модель — усього лише концепт, 
тому найближчим часом він однозначно не надійде у продаж. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

Луста А. Ю., 
ІII курс, група ОА-31, спеціальність «Облік і аудит», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; 
науковий керівник: Нестеренко С. С. 

Сучасний розвиток суспільства характеризується посиленням ролі 
інформації та знання, які стають чинниками суспільного прогресу та 
добробуту. Сам розвиток зумовлює зміни у всіх сферах життєдіяль-
ності: від політики й управління до освіти і культури. Доступність 
(ІКТ) кардинально змінює способи роботи з даними, спрощує проце-
си отримання знань, обміну досвідом та взаємодії між людьми. Між-
державні та міжкультурні кордони стають прозорішими у віртуаль-
ному світі комп’ютерних мереж. Застосування інформаційно-кому-
нікаційних технологій може стати суттєвим чинником позитивних 
змін, тому що відкривають широкі можливості для покращення яко-
сті освіти, її доступності для дітей з особливими потребами, спри-
яючи рівному доступу до інформації та освітніх послуг, повноцін-
ній та плідній суспільній інтеграції. 

Проблема використання засобів ІКТ для підвищення якості ін-
клюзивної освіти потребує ґрунтовного розгляду. Для розвитку на-
шої держави на демократичних засадах однією з важливих проблем 
є забезпечення права особистості на рівний доступ до якісної освіти, 
зокрема, дітей з особливими освітніми потребами, шляхом впрова-
дження системи інклюзивної освіти. Серед основних документів, що 
фігурують на міжнародному рівні варто згадати такі: Загальна де-
кларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини, Конвен-
ція ООН про права інвалідів та ін. Необхідно пам’ятати, що спектр 
освітніх потреб дітей з особливими потребами значно ширший, по-
рівняно зі здоровими дітьми: з одного боку, вони повинні на рівні з 
однолітками засвоїти знання, уміння й навички, необхідні для пов-
ноцінної суспільної взаємодії; з іншого боку, у них є додаткові по-
треби, викликані їх функціональними обмеженнями, що подекуди 
унеможливлюють застосування стандартних методів навчання, а та-
кож негативно впливають на успішність учнів. 
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Процес урахування та задоволення різноманітних потреб усіх уч-
нів шляхом розширення участі в навчанні, культурній та суспільній 
діяльності визначено ЮНЕСКО як «інклюзивна освіта». Вона пе-
редбачає внесення корективів і змін у зміст, підходи, структуру й 
стратегії на основі єдиної концепції, що охоплює всіх без винятку 
дітей однієї вікової групи, та усвідомлення того, що навчання кож-
ної дитини є обов’язком системи формальної освіти. Мета інклю-
зивної освіти полягає в тому, щоб вся система освіти сприяла роз-
витку середовища, в якому учителі й учні з готовністю приймали б 
виклики і переваги різноманітності. Інклюзивна освіта спрямована 
на те, щоб дозволити учителям і учням не відчувати незручностей 
в умовах багатоманітності та розглядати це, скоріше, не як пробле-
му, а як задачу і фактор, що сприяє збагаченню навчального сере-
довища. Уперше на міжнародному рівні питання інклюзивної освіти 
в сучасному розумінні було обговорене у 1994 році в рамках Сала-
манкської конференції, головними принципами якої стали: 

– право кожної дитини на освіту, надання їй можливості для до-
сягнення і підтримку достатнього навчального рівня; 

– наявність унікальних здібностей, інтересів і потреб в навчанні 
у кожної дитини; 

– розробка спеціальних навчальних програм, які враховують особ-
ливості і потреби кожного учня; 

– надання особам с особливими потребами доступу до загальної 
освіти з урахуванням їх особливостей; 

У ході конференції ключовою стала заява, закріплена п. 2. Сала-
манкської Декларації: «Ми вважаємо і урочисто заявляємо, що зви-
чайні школи з інклюзивним спрямуванням є найбільш ефективним 
засобом боротьби з дискримінаційними поглядами, сприяють ство-
ренню сприятливої атмосфери в суспільстві, побудові інклюзивно-
го суспільства… Ми закликаємо уряди усіх країн прийняти ключо-
вий принцип інклюзивної освіти: включення усіх дітей в освітній 
процес у звичайних школах». 
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КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Машковський С. С., 
ПА-51; 

науковий керівник: Забара С. С., 
доктор технічних наук, професор 

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та інформаційних тех-
нологій — одна з характерних ознак сучасного періоду розвитку 
суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, 
проникають практично в усі сфери людської діяльності. 

Світове співтовариство приділяє велику увагу вирішенню про-
блеми інвалідності. За статистикою Всесвітньої Організації Охоро-
ни здоров’я при ООН кожний десятий мешканець Землі є інвалідом, 
в Україні нараховується 2,9 мільйона. Внаслідок збільшення їхньої 
кількості і відстороненості їх від світу стає питання щодо створення 
мережі реабілітаційних центрів з відповідним забезпеченням мате-
ріально-технічної бази та сучасними інформаційними технологіями. 

Метою статті є висвітлення різних підходів до актуальної сьо-
годні проблеми, пов’язаної із соціально-психологічною адаптацією 
та професійною орієнтацією людей з обмеженими можливостями, 
створенням для них робочих місць шляхом поширення інформацій-
них технологій. 

Розповсюдження та більша доступність інформаційних техноло-
гій дає можливість розглянути ці проблеми з іншого боку. За останнє 
десятиріччя докорінно змінилася державна політика щодо громадян 
з обмеженими можливостями. Зокрема в Законі України «Про осно-
ви соціальної захищеності інвалідів в Україні» сформульовано мету 
державної політики щодо інвалідів, яка полягає у створенні право-
вих, економічних, політичних, побутових і соціально-психологічних 
умов для задоволення їхніх потреб у відновленні здоров’я, матеріаль-
ному забезпеченні, посильній трудовій та громадський діяльності. 

Щодо конкретних інформаційно-технічних засобів навчання, то 
слід виділити дистанційну форму навчання, що є масовою і в той же 
час індивідуальною. 
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Серед останніх досягнень у сфері інформаційних технологій важ-
ливе місце належить Інтернету. Він дозволяє розв’язати ряд сер-
йозних соціальних проблем: підтримати право людини в обміні ін-
формацією, спілкуванні. 

Досить перспективним бачиться використання інформаційних тех-
нологій в процесі навчання інвалідів по зору. Для інвалідів з 1-ою 
та 2-ою групами можуть бути використані спеціальні комп’ютерні 
тренажери, спрямовані на розвиток зорового гнозису. Також можливе 
часткове використання візуальної інформації та в процесі навчання. 

З метою сенсорної реабілітації слабко- та частковозорим інвалі-
дам пропонується аудіо-відео стимуляція за системою НАСА. Ос-
новними її видами є: аудіопосібники, аудіолекції, аудіотести та аудіо-
тренажери. 

Також є можливість використовувати певні інформаційно-технічні 
засоби, які на перший погляд здаються нетривіальними — системи 
зчитування екранної інформації та синтезатори. 

Основні завдання при працевлаштуванні людей з особливими по-
требами — це забезпечення зручними умовами праці, технічними 
засобами, необхідними для виконання робіт, робочими місцями. Одним 
із шляхів можливого вирішення означеного є створення віртуаль-
ного офісу. З його допомогою професійні працівники, серед яких 
можуть бути й люди з особливими потребами, мають можливість, 
перебуваючи вдома, повноцінно брати участь у роботі свого офісу. 

Також у статті наведені приклади конкретних програм: для слі-
пих — Jaws for Windows, NVDA (Non Visual Desktop Access), Text to 
Speech; для глухих — Sprint VRS, Purple VRS і IWRelay, IP-Relay for 
Android, Speak Manager і SKC Interpret. 

Висновки. Використання інформаційних технологій дозволяє лю-
дям з обмеженими функціональними можливостями дистанційно на-
вчатися і здобувати спеціальну освіту, оволодівати кваліфікацією, 
займатися творчістю, науковими дослідженнями, спілкуватися, що 
створює можливість для самореалізації та інтеграції їх у суспільст-
во, а персональний комп’ютер можна розглядати, як один із провід-
них інструментів соціальної адаптації і реабілітації, як засіб, що ком-
пенсує фізичні недоліки людини. Саме тому означений напрям по-
требує подальшого наукового дослідження та впровадження в жит-
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тя, а порушені у статі проблеми повинні спонукати спеціалістів до 
розробки комплексних програм адаптації інформаційних техноло-
гій для навчання та працевлаштування людей з обмеженими функ-
ціональними можливостями. 
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ПРИЛАДИ ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

Пустовалов П. Д., 
кафедра інформаційних технологій та програмування, 

Інститут комп’ютерних технологій, 
к. тел. (063) 237-12-15; е-mail: 2371215@gmail.com; 

науковий керівник: Забара С. С., 
доктор технічних наук, професор 

Людям з обмеженими можливостями доводиться докладати ве-
ликих зусиль, щоб здійснювати навіть елементарні дії. Вихід запро-
понувала компанія Ekso Bionics, яка спеціалізується на розробці 
передових екзоскелетів. Ekso Bionics представила легкий по вазі і 
простий у зверненні екзоскелет на рухомий алюмінієвій рамі. 

Ekso Bionics є однією з декількох компаній і дослідницьких ла-
бораторій, які працюють над створенням роботизованого костюма 
для людей з обмеженими можливостями. Якщо раніше подібні ек-
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зоскелети здавалися фантастикою, то вже сьогодні вони стали реаль-
ністю і можуть зробити з інваліда «надлюдину». Костюми під наз-
вою «Ekso» вже використовуються в реабілітаційних центрах США 
для фізичної терапії, щоб допомогти пацієнтам швидше реабіліту-
ватися. 

Перший роботизований костюм був розроблений в 2005 році 
інженерами з Берклі, штат Каліфорнія, і бере свою назву від слова 
«екзоскелет». Спочатку проект фінансувався для військових цілей, 
компанія співпрацювала з Університетом Каліфорнії і військовим 
підрядником Lockheed Martin. Підсумком такої співпраці став війсь-
ковий екзоскелет під назвою HULC, який дозволяв солдатам нести 
до 90 кілограмів додаткової ваги по різній місцевості. Ekso Bionics 
каже, що це був їхній перший проект зі створення автономного ек-
зоскелета, який працював без всяких проводів для живлення. 

Конструкція костюма включає рухому раму з дугами з алюмінію 
і титану, до яких прикріплені моторизовані приводи. Управління та 
налаштування відбувається за допомогою комп’ютера, розташова-
ного на спині. Для більш комфортний ходьби передбачені застібки 
і милиці, які допомагають рівномірно розподілити вагу. Заряду ба-
тареї вистачає приблизно на 3 години, після чого її необхідно замі-
нити. Незважаючи на вид цієї складної конструкції, костюм важить 
всього 22 кілограми і при цьому він простий в управлінні. 

Користувач надійно закріплює його застібками Velcro на щико-
лотках, гомілках, стегнах, на тазі і на грудях. Виходить свого роду 
альтернатива інвалідному візку, тільки набагато більш комфортна, 
оскільки пересуватися вертикально набагато зручніше, ніж сидячи. 

Застібки розташовані таким чином, щоб вага пацієнта розподіля-
ється максимально рівномірно. Це дозволяє знизити навантаження 
на кожен моторизований привід окремо, завдяки чому забезпечуєть-
ся більш висока потужність екзоскелета при мінімальних енергетич-
них затратах. 

Останні версії «Ekso» вже підтримують кілька режимів ходьби з 
різними рівнями складності, щоб швидше допомогти пацієнтам до-
сягти прогресу. В першому режимі пацієнт ходить виключно з док-
тором, який задає необхідні параметри, другий режим вже розрахо-
ваний для самостійний ходьби, а в третьому костюм приймає міні-
мальну участь в ходьбі. 
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Новий екзоскелет від EKSO Bionics, який вже є комерційною 
версією, поширюється по десяти країнах світу, і Kessler виділила 
фінанси для подальшого тестування цих пристроїв. У жовтні 2011 
року дослідники успішно випробували прототип екзоскелета EKSO 
на шести пацієнтах з пошкодженим спинним мозком: п’ятеро з них 
мали параплегія і один тетраплегія, що є травматизмом більш ви-
сокого ступеня. Кожен з них вдало зробив плавні повільні кроки в 
обладнанні EKSO. 

Вчені обіцяють, за попередніми даними дослідження, зібраним для 
двох учасників протягом тижня, що будуть розроблені протоколи 
для використання пристрою та визначення, кому ці механізми дій-
сно допомагають. Створення бази даних для безпеки та ефективності 
можуть підтримувати використання EKSO як терапевтичних апара-
тів для реабілітації порушень опорно-рухового апарату, викликаних 
травмою спинного мозку та іншими причинами. 

За словами виконавчого директора компанії, даний пристрій ви-
кликає великий інтерес у пацієнтів, через що у них з’являється біль-
ше мотивації до одужання і вони швидше вчаться ходити. Також 
бували випадки, коли люди, які кілька років не могли ходити, вже 
через пару днів самостійно пересувалися на своїх ногах. 

Йокі Мацуока, колишній глава інноваційної діяльності Google, а 
нині віце-президент з технологій в компанії Nest, також підтверджує, 
що екзоскелети перейшли з наукової фантастики в комерційну ре-
альність. Технологія батарей значно покращилася, матеріали, такі як 
пластик і вуглецеве волокно стали більш легкими і міцними, тому 
подібні роботехнічні системи стають все більш доступними. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



технології Секція VІ 
навчання 

 - 409 -

JAWS FOR WINDOWS ВЕРСІЇ 15.0.42 

Соколов І. В., 
спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», 

Інститут комп’ютерних технологій, 
e-mal: swsanta@ukr.net; 

науковий керівник: Вольневич О. І., 
кандидат технічних наук, доцент 

Jaws for Windows — найпопулярніша у світі програма екранного 
доступу, що працює на PC в середовищі Windows, призначена для 
людей з ослабленим зором. Мета продукту полягає в тому, щоб пер-
сональні комп’ютери, що використовують операційну систему Mi-
crosoft Windows, були доступні для сліпих та користувачів із слабким 
зором. Вона забезпечує доступ до системних і офісних додатків і 
іншого необхідного програмного забезпечення, включаючи інтернет 
оглядачі. Завдяки мовному синтезатору, через аудіо-карту комп’ю-
тера, інформація з екрану зчитується вголос, забезпечуючи можли-
вість мовного доступу до найрізноманітнішого контенту. Jaws також 
дозволяє виводити інформацію на оновлюваний дисплей Брайля. Jaws 
включає великий набір клавіатурних команд, що дозволяють відтво-
рити дії, які зазвичай виконуються тільки за допомогою миші. Ці 
команди виконують і інші корисні функції, покликані підвищити 
швидкість і ефективність роботи. Вхідні в пакет утиліти забезпечу-
ють можливість тонкої настройки для найбільш комфортної роботи 
з будь-яким конкретним додатком. 

Jaws 15 дозволяє використовувати сенсорний екран на багатьох 
сучасних планшетах під управлінням Windows 8.x, зокрема, на Sur-
face Pro від Microsoft. Щоб повноцінно працювати з цією функці-
єю, потрібна наявність сенсорного екрана, який підтримує мінімум 
п’ять точок дотику. 

Jaws 15 підтримує нові голоси Vocalizer Expressive від Nuance Com-
munications, які працюють виключно з Jaws, причому починаючи 
тільки з версії 15.0. Голоси Vocalizer Expressive надають нові можли-
вості, зокрема, функціональність зміни висоти голосу, що дозволяє 
подібним чином позначати, змінювати регістр символів, поліпшує 
продуктивність і підтримує великий список мов. 
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До складу Jaws 15 також входить нова версія FSReader — спеці-
альної програми для читання матеріалів у форматі DAISY. FSReader 3 
тепер підтримує роботу з гіпертекстовими книгами, а значить, з’яви-
лася можливість використовувати звичні швидкі клавіші навігації 
для переміщення по структурних елементах книги: H — по заголов-
кам, P — по абзацах і так далі, виводити список заголовків або по-
силань та інше. 

Вже досить тривалий час, користувачі Jaws мали можливість ви-
водити на брайлевський дисплей точну копію тих фраз, які вимов-
ляє синтезатор мови. При цьому вони також могли в будь-який мо-
мент переглянути список останніх п’ятдесяти сказаних фраз. Нова 
історія фраз (New Speech History) розширює дану функціональність і 
робить її доступною для користувачів, що покладаються виключно 
на мовну складову програми. 

Jaws 15 тепер пропонує підтримку останньої версії Skype. 
Починаючи з Jaws 15, драйвера для багатьох популярних брай-

лівських дисплеїв будуть автоматично встановлюватися разом з са-
мим Jaws. Це позбавить користувачів від необхідності завантажува-
ти драйвера з сайтів виробників дисплеїв і встановлювати їх вручну. 

При встановленні USB-або Bluetooth-з’єднання з брайлівським ди-
сплеєм, Jaws автоматично підхоплює його і починає з ним взаємо-
діяти без перезавантаження, яка була потрібна в попередніх версіях. 
Це особливо корисно при роботі одночасно з декількома дисплеями. 

Майстер запуску — це послідовність простих діалогів, яка про-
понується користувачеві при першому запуску Jaws і призначена для 
допомоги в початковому налаштуванні програми. В Jaws 15 в дану 
послідовність діалогів було додано декілька базових налаштувань 
брайлівського виводу, які, як правило, є найбільш затребуваними у 
користувачів. Зокрема, додано вибір режиму брайлівського виводу, 
переносу слів, позиціонування кнопок панорамування, місця розта-
шування статусних осередків, твердості крапок і використовуваної 
трансляційної таблиці. При використанні структурного режиму брай-
лівського виводу, Jaws дає описову інформацію в діалоговому вікні 
і елементу у фокусі. Раніше єдиною можливістю налаштувати відо-
браження в структурному режимі була ручна переробка правил ві-
дображення всіх типів екранних об’єктів (прапорців, кнопок, спис-
ків тощо), в Jaws же версії 15 цей процес істотно полегшений. 



технології Секція VІ 
навчання 

 - 411 -

Jaws дозволяє визначити, скільки саме даних відображається на ви-
користовуваному брайлівські дисплеї при виводі таблиць на web-
сторінках, а також у будь-яких інших ситуаціях, де висновок здій-
снюється у віртуальному курсорі. У групі параметрів Брайля меню 
швидких налаштувань існує окрема підгрупа «Параметри таблиць» 
(Table Options), в якій можна вибрати поточну комірку, поточний ря-
док або поточний стовбець (current cell, current row або current col-
umn). Все це дозволяє налаштувати найбільш зручний спосіб сприй-
няття таблиць на брайлівські дисплеї. При відображенні рядка або 
стовпця, Jaws відокремлює комірки один від одного крапками 1–2–6. 
Крім того, якщо, наприклад, відображається рядок, то Jaws виводить 
інформацію про номер стовпця перед вмістом комірки, а також на-
зви цих стовпців, якщо їх відображення налаштоване. Аналогічно і 
для стовпців, тільки тут виводиться номер осередків у рядках і за-
головки вже рядків. 

 
 

ПРОГРАМИ НА ANDROID OS 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Тетеря М. С., 
група ПА 61/13М, к. тел. (093)491-86-06; 
науковий керівник: Полiновський В. В. 

Програми на Android OS для людей з обмеженими можливостя-
ми — це програми, які дають змогу людям з поганим зором чи слу-
хом користуватись телефоном та окремим його програмним забез-
печенням. З їх допомогою люди з обмеженими можливостями можуть 
повноцінно працювати з програмами операційної системи. 

Головним пристроєм, який поєднує всі програми є додаток Chro-
mecast. Вiн представляє собою установку, яка підключається до ве-
ликого екрану та вже містить найпопулярніші додатки для полег-
шення користування мобільним пристроєм. Також можна користу-
ватися додатками окремо, не використовуючи приставку. 

Нижче перераховані функції Android, підтримувані додатком Chro-
mecast, які спрощують управління пристроєм для людей з обмеже-
ними можливостями. 
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TalkBack — це програма для читання з екрану, яка розроблена 
компанією Google і встановлюється на пристрої Android за замов-
чуванням. Вона озвучує ваші дії, такі як запуск додатків, і події, на-
приклад повідомлення. Це дуже зручно при проблемах із зором. 

Жести для збільшення — це функція Android, що дозволяє мас-
штабувати як окремі елементи меню, так і весь екран. З її допомо-
гою можна, наприклад, змінювати розмір тексту. Цей інструмент при-
значений для користувачів з вадами зору. 

BrailleBack — це сервіс, який дозволяє слабобачущим викорис-
товувати брайлівські пристрої. Разом з TalkBack він допомагає пра-
цювати з текстом на екрані. Встановивши BrailleBack, можна під-
ключити до вашого смартфону або планшету брайлевський дисплей, 
підтримуваний пристроями Android. На нього буде передаватися 
текстовий зміст, представленой на екрані, а за допомогою клавіш 
можна виконувати навігацію та інші дії на пристрої. Також програма 
підтримує введення тексту з брайлевської клавіатури. 

Затримка при натисканні і утриманні спрощує користувачам з об-
меженими руховими можливостями роботу з пристроєм. 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНКЛЮЗИВНОГО 

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Черняхович В. В., 
асистент кафедри Туризму, 

ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна» 

Інклюзивне навчання — це комплексний процес забезпечення рів-
ного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми по-
требами шляхом організації їх навчання у навчальних закладах на 
основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з 
урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної 
діяльності таких людей. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології сприяють підви-
щенню ефективності освітнього процесу, надають йому принципо-
во нових якостей. В період інформатизації освіти в Україні зміню-
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ється сама її парадигма. Перевага надається методам активного пі-
знання, самоосвіті і дистанційним навчальним програмам. Розвиток 
Інтернет та web-технологій, підвищення потреби у якісних навчаль-
них послугах призвели до стрімкого розвитку дистанційного навчан-
ня. Система дистанційного навчання має ряд переваг і значно розши-
рює коло потенційних студентів. Особливого значення ця технологія 
набуває у процесі побудови навколо особи з інвалідністю спеціаль-
ного багаторівневого освітньо-реабілітаційного простору. Адже во-
на відповідає таким принципам сучасної освіти як «освіта для кож-
ного», «всіляке сприяння особливим освітнім потребам людини», 
«освіта через все життя». 

Спектр можливостей дистанційної Інтернет-освіти доволі широ-
кий: можна оволодівати курсом навчання, знаходячись вдома; зай-
матися у зручний час; самостійно опрацьовувати електронні мате-
ріали; отримувати консультації спеціалістів; підвищувати творчий 
та інтелектуальний потенціал. Тому, на нашу думку, люди з обме-
женнями життєдіяльності повинні мати надійну можливість одер-
жувати освіту за дистанційною формою навчання. Більшість осіб з 
інвалідністю через фізичні бар’єри не можуть здобувати освіти за 
стаціонарною формою навчання. Проте, маючи вдома комп’ютер і 
підключення до мережі Інтернет, люди з обмеженнями життєдіяль-
ності можуть отримати освіту дистанційно. 

Включення дистанційної технології навчання у корекційно-реа-
білітаційну роботу доцільно здійснювати відповідно до рівнів на-
вчально-реабілітаційного простору диференційовано до нозологічних 
потреб та особливостей дітей і дорослих з інвалідністю. Ця робота, 
зокрема, містить такі складові, як створення дистанційних курсів для 
вивчення комп’ютерної грамотності дітьми з особливостями психо-
фізичного розвитку, розробка спеціальної методики навчання робо-
ті у всесвітній мережі Інтернет, розроблення дистанційних курсів 
освоєння дисциплін старшої школи, професійно-технічних училищ 
та вищих навчальних закладів. 

На відміну від реальної аудиторної роботи дистанційне навчан-
ня дозволяє опрацьовувати матеріали курсів у зручному для слуха-
ча темпі, відтворити текст повторно, акцентувати увагу на важливі 
фрагменти. Це є важливим аспектом для навчання людей з пору-
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шеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату, оскільки вони мають 
можливість опрацьовувати навчальний матеріал в такому режимі й 
обсязі, який підходить безпосередньо їм. Застосування технічних 
засобів освіти може покращити сприйняття матеріалу. Навчання 
дистанційно передбачає активне спілкування між викладачем і сту-
дентом за допомогою сучасних Інтернет-технологій та мультимедіа. 
Самодисципліна, регулярні заняття, послідовне виконання контроль-
но-діагностичних завдань, а також підтримка у всіх питаннях з бо-
ку викладача-координатора забезпечує планомірне засвоєння знань. 

Разом з цим, варто пам’ятати, що впровадження ІКТ в інклюзив-
ну освіту не вирішить усіх проблем. Наступний важливий крок — 
це готовність педагогічних працівників до розробки інноваційних 
методів навчання або до оновлення існуючих підходів для реаліза-
ції концепції інклюзивної освіти з використанням ІКТ. 

Для того, щоб повною мірою реалізувати потенціал ІКТ в під-
вищенні якості інклюзивної освіти, необхідно встановити належні 
процедури оцінювання якості, розробити систему показників, які б 
відображали як основні процеси в освіті, так і заходи з покращення 
якості. 
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СЕКЦІЯ VІІ 

НАУКОВІ НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ 
БЕЗБАР’ЄРНОГО  
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

СВОЄРІДНІСТЬ АРХІТЕКТУРНОГО ВИРІШЕННЯ 
ПАРКІВ РОЗВАГ З УРАХУВАННЯМ ВІДВІДУВАЧІВ 

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Апосту А. В., 
кафедра містобудування, 

Київський національний університет будівництва і архітектури, 
м. Київ, вул. Урлівська 38, кв. 78, 

к. тел. 0630272713; e-mail: anastasiya_igunina@mail.ru 

Проблема організації дозвілля людей з обмеженими фізичними 
можливостями є важливою і актуальною. Окрім будинків культури, 
які намагаються створити належні умови для проведення дозвілля 
інвалідів, окрему самостійну складову займають парки. Вони здатні 
задовольнити потреби в різних видах занять, і жоден з інших типів 
закладів культури не є таким універсальним, багатофункціональним, 
органічно поєднаним з природним середовищем. 

Окрему категорією відвідувачів парків, які потребують соціально-
культурної, соціально-педагогічної допомоги, становлять інваліди. 
Це досить велика група в суспільстві. Для неї також повинні скла-
даються окремі програми діяльності парків, проводитися навчання 
персоналу, розроблюватися спеціальних атракціонів. 

В розв’язанні проблем соціальної реабілітації інвалідів велика роль 
належить культурно-дозвіллєвій діяльності. Бо дозвілля — це уні-
кальна сфера реалізації особистості, воно має винятковим, рекреацій-
ним потенціалом, чого конче потребують інваліди. За спостережен-
ням соціологів інвалідність несе в собі загрозу ізоляції, пов’язана з 
певною дискримінацією, відособленістю від суспільства. На подо-
лання цього спрямована «Всесвітня програма дій по відношенні до 
інвалідів» (1992 р.), яка знаходиться під патронатом ЮНЕСКО. На її 
основі розроблені національні програми країн Західної Європи і США. 



Секція VІІ Наукові напрями 
безбар’єрного 

 - 416 -

Основні результати дослідження. 
В ідеальній формі спосіб життя інвалідів повинен давати їм мож-

ливість максимально використовувати свої здібності, так чи інакше 
наблизитись до повноцінного життя. Ізольованість від повноцінно-
го життя носить особистий характер, тому і рішення цієї проблеми 
потребує індивідуального підходу. 

Зовсім інше ставлення суспільства до інвалідів склалося в країнах 
Західної Європи, а особливо в США — де саме концепція «якості 
життя» отримала широке розповсюдження. В цій країні рівні права 
для всіх громадян, в тому числі і інвалідів, яких в США нарахову-
ється 2–3 млн. осіб. Інвалідами в США вважаються люди з дефекта-
ми розвитку, під якими розуміють душевну чи фізичну хворобу, яка 
приводить до функціональних обмежень в сфері самообслуговування. 

Як же вирішують цю проблему в зарубіжжі? Наприклад, при ство-
ренні парку в штаті Арізона для людей, позбавлених зору або із 
слабким зором, існують дороговкази, виконані шрифтом Бройля, вмон-
товані пристосування в басейнах, відкриті багатофункціональні павіль-
йони ігор та розваг для інвалідів, розроблені спеціальні маршрути 
для людей, позбавлених зору. Відвідувачі проходять, тримаючись за 
спеціально натягнутий шнур. Цей шнур, протягнутий від однієї стан-
ції до іншої. На кожному з цих пунктів знаходиться щит з коротким 
переліком всього, що знаходиться навколо, виконаного шрифтом 
Бройля. 

Американські парки вважаються одним із досягнень сучасної ци-
вілізації. Досвід їхньої роботи ретельно вивчається різними спеціа-
лістами — архітекторами, педагогами, соціологами, режисерами тощо. 

Апробація і впровадження результатів дослідження. 
У зарубіжній практиці існують навіть спортивні комітети, які скла-

даються з інвалідів, що проходять підготовку. Комітет приймає рі-
шення по заміні чи різноманітності вищевказаних спортивних ігор. 
Існують командні ігри, які включають в себе полегшені види фут-
болу, крикету. 

Слід зауважити, що у кожному американському парку є прокат-
ні послуги, де інвалідам безкоштовно надають візки та інші необ-
хідні пристосування. 
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Останнім часом дуже часто в зарубіжній термінології зустріча-
ється таке поняття як «об’єднані парки». Раніше інвалідів відділяли 
від здорових людей навіть в тих випадках, коли їх інвалідність ніяк 
не заважала їм брати участь у спільних розвагах. Зараз в зарубіжній 
практиці майже немає таких випадків. Подібне розділення виправ-
довує себе лише в тому разі, коли воно допомагає інваліду більш 
повно реалізовувати свої можливості, наприклад, люди з психічним 
відхиленням не можуть на рівних зі здоровими людьми навчатися 
якому-небудь ремеслу, але спеціальні заняття по індивідуальній про-
грамі допомагають інвалідам досягнути високих результатів. 

Дуже часто адміністрація парків говорить про відсутність пер-
соналу, який міг би працювати з інвалідами. І хоча далеко не всі 
інваліди потребують спеціального догляду, деякі з них дійсно потре-
бують індивідуального підходу. Для рішення цієї проблеми дійсно 
треба багато часу та затрат. Традиційно спеціально підготовлений 
персонал зайнятий лише в програмах, адресованих тільки інвалідам. 
Але невиправдане відокремлення інвалідів від здорових людей в США, 
згідно з новим документом, є актом дискримінації. Згідно з цим, кож-
ному департаменту наказано мати спеціальні служби, які б слідкува-
ли, щоб не було ніякого сепаратизму. 

В програмні положення парків закладається головна вимога: ство-
рити умови для того, щоб все, чим цікавий і багатий парк, було до-
ступне інвалідам. 
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ПРОБЛЕМИ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
МУЗЕЮ СПОРТИВНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ 
ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДОСТУПУ ЛЮДЯМ 

З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
Горбик О. Р., Герасименко Я. А., 

кафедра дизайну, Інженерно-технологічний інститут, 
Університет «Україна»; 

Коваль О. В., 
Заслужений тренер України, майстер спорту, 

Віце-президент Асоціації ветеранів спорту України, 
e-mail: Koval_a_v_@ukr.net 

2010 року у Києві була заснована «Асоціація ветеранів спорту 
України». В ній об’єднані призери олімпійських ігор, чемпіонатів сві-
ту, Європи, СРСР, України, майстри та кандидати в майстри спорту. 
Через малий строк існування Асоціація поки що не має постійного 
офісного приміщення. Більше того, в Україні відсутній спеціалізо-
ваний музей спортивної слави. Тобто музей в якому було б показа-
но історію розвитку фізичної культури в нашій країні. Відомо що 
фізичні вправи людство почало виконувати з самого початку виник-
нення. 

Фізична культура розвивалася ще з часів палеоліту, «мисливців 
на мамонтів». 

До кафедри дизайну Інженерно-технологічного інституту з про-
ханням розробити дизайнерські пропозиції офісних комплексів з рес-
тораном, музеєм спортивної слави, спортивними та тренувальними 
залами, звернувся президент Асоціації. 

Кандидат медичних наук Ковган В. А. є одним із авторів ідеї 
створення Центру олімпійської підготовки на Трухановому острові, 
яка знайшла підтвердження у розпорядженні Виконавчого органу 
Київської міської Ради від 05.01.2012  

Вивчивши містобудівну ситуацію на Трухановому острові ми про-
понуємо створити комплекс офісних приміщень на місці зруйнова-
ного кафетерію «Відпочинок». На нашу думку по варіантам проро-
бок такий комплекс може мати: 

– 2–3 поверхи; 
– до 5 поверхів; 
– висотний. 
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В основу планування ресторану та музею прийнята відома ком-
позиція музею Гугенхейма у Нью-Йорку. Тобто будинок з колом у 
плані та внутрішнім атріумом. 

В пропонованих варіантах комплексу «Асоціації ветеранів спор-
ту України» мають бути враховані всі вимоги ДБН В.2.2-17:2006 «До-
ступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». 
Особливо це стосується влаштування спеціальних пандусів, ліфтів, 
сан. вузлів, коридорів, галерей, тощо. На малюнку наведена перспек-
тива комплексу в 2 поверхи. 
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ТЕКСТОВА МОДЕЛЬ ПРОТОДИЗАЙНУ 
РОДОВОГО ЗНАКУ КНЯЗІВ КИЙОВИЧІВ 

(нова гіпотеза походження назви столиці України) 

Горбик О. Р., 
кандидат архітектури, доцент; 

Дутчак Р. О., 
студентка 5-го курсу, група ЗДЗ-51, 

кафедра дизайну Інженерно-технологічного інституту, 
к. тел. (096)459-48-49 

В літопису «Повість минулих літ», Нестор подав дві версії по-
ходження назви столиці Давньоруської держави — Київ. Обидві з 
них походять з імені його першозасновника — Кия. По-першій з 
них, Кий почав княжити та звів на горі град-фортецю, яку і назвали 
на ім’я володаря. По-другій, Кий був перевізником на Дніпрі і по-
дорожні з Лівобережжя, коли рухалися до переправи на місто, го-
ворили «на Київ», звідси і походить назва града. Автор знаменито-
го літопису віддавав перевагу першій версії. 

Існує і третя, легендарна версія, зафіксована у «Книзі Велеса» згідно 
з нею, три основних племені праслов’ян йшли на захід у Європу під 
проводом братів Кия, Щека і Хорива з сестрою Либідь. Досягши 
величної ріки Дніпра, вони переправились на правий берег і поба-
чили чудову місцевість, де і зупинилися на довші часи. На одній 
горі — Старокиївській — облаштувався Кий, на другій — Щека-
виці — сів Щек, Хоревицю облюбував Хорив, а на честь сестри 
була названа чарівна річка Либідь. 

Авторська гіпотеза походження і значення 
літописного імені Кий та назви столиці Київ 

В сучасних слов’янських мовах власного імені Кий немає, проте 
в них, як, напевно, і у праслов’янській існують слова «кий», «кій», 
«кийок», які означають спеціально оброблену для якоїсь справи, ко-
нусоподібну палицю (наприклад, в українській, польській, російсь-
кій мовах). На кийок спираються літні люди та особи з вадами руху; 
кийком підганяють худобу, або, в старі часи, людей; києм грають 
на більярді. Кий, загалом — це величезний кийок. 
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Праслов’яни з’явилися на берегах Дніпра-Славутича у часи піз-
нього палеоліту або неоліту, про що свідчать археологічні знахідки, 
зокрема, на Старокиївській горі. В ті часи, людство не знало мета-
лів та виробів з них. А от «кий», «кийок» тоді були головним видом 
зручної особистої зброї кожної людини. Лідерам первісних дружин 
належали найкращі киї, як вид озброєння, так і знак найвищої влади. 
У вождя праслов’ян був найдивніший кий, яким він міг користува-
тися як посохом у довгих походах (згадаймо іудейського Мойсея). 

Палиця «кий», як символ влади, що належав першокнязю, став 
переходити з покоління у покоління, у династії Кийовичів, або до 
кожного, обраного на віче, нового ватага-князя. Саме від цього сим-
волу, найвищої, в усіх слов’ян влади, і походить ім’я першого про-
відника Кия та міста — Києва. 

Для підтвердження нашої гіпотези, маємо намір розробити візу-
альну модель символа влади у праслов’ян — стародавнього кия. Але 
перед такою розробкою необхідно створити текстову модель виро-
бу. Таким чином, спробуємо словесно описати можливі варіанти 
наступних візуальних реконструкцій князівського кия. Бачимо три 
такі певні інтерпретації. Кий легендарного першокнязя міг бути: 

1) величезною (до 2,5 м довжиною) вузлуватою палицею, по-
фарбованою, наприклад, охрою, або просмаленою, яка виносилася 
його помічниками перед народом та гостями для підкреслення ав-
торитету ватага. Це було щось на кшталт козацького бунчука; 

2) чималим (1,2–1,8 м) посохом, вкритим різьбленим орнамен-
том та розфарбованим у декілька кольорів, прикрашений коштовним 
камінням, або золотими і срібними пластинками, подібно до скіпет-
ра, великої булави, які носив сам князь; 

3) невеликою, також сильно прикрашеною, паличкою-кийком (до 
1,2 м), на яку спирався престарілий князь-воїн при ходьбі, адже шлях 
праслов’ян з Індії до Дніпра був чималим, а сам князь цілком міг 
бути, за сучасним визначенням, інвалідом, що шкутильгав на по-
ранену в молоді літа ногу. 

Князь Кий напевно міг бути поважним діючим ветераном з наяв-
ними наслідками поранень у славетних боях, наприклад шкутиль-
гав. В такому випадку, провести свій народ переходом без кия-по-
соха він просто не міг. З другого боку, наявність в імені вождя та 
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града такої назви, страшного та смертельного виду зброї, якою в ті 
часи був кий, відразу говорила усім хто головний на території цієї 
держави. 

Княжий кий, напевно, був зроблений з однієї з порід твердої де-
ревини: дуба, бука, граба, липи, ясеня тощо. 

Наприкінці вкажемо, що відомі пізніші символи влади, такі як 
булава, бунчук, скіпетр та інше, також можуть походити від пра-
слов’янського кия. 

Видимі наслідки заслужених бойових поранень завжди справ-
ляли позитивне враження на людність, додавало слави воїну. Тому, 
гіпотетично, цілком вірогідно, маючи змолоду поранення ноги в ге-
роїчній битві, першокнязь все життя ходив з києм, що і визначило 
його військове ім’я, яке у подальшому трансформувалося у родове, 
а також, назву столиці — Київ. 

 
 

ВРАХУВАННЯ ПОТРЕБ 
МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ (МГН) 
ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

О. Р. Горбик, В. Ю. Зайцева, 
кафедра дизайну, Інженерно-технологічний інститут, 

Університет «Україна» 

При проектуванні та реконструкції громадських і житлових будин-
ків слід передбачати для інвалідів і громадян інших маломобільних 
груп населення умови життєдіяльності, однакові з рештою категорій 
населення. Проектні рішення об’єктів, доступних для інвалідів, не 
повинні обмежувати умови життєдіяльності інших груп населення, 
а також ефективність експлуатації будинків. З цією метою слід про-
ектувати адаптовані до потреб інвалідів універсальні елементи бу-
динків і споруд, які використовуються усіма групами населення. 

У проектах повинні бути передбачені умови безперешкодного і 
зручного пересування МГН по ділянці до будинку або по території 
підприємства, комплексу споруд, транспортної інфраструктури, зеле-
них зон (парки, сквери тощо) з урахуванням вимог ДБН 360, ДБН 
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Б.2.4-1, ВСН 01, ДБН В.2.3-15. Система засобів орієнтації для лю-
дей з вадами зору та інформаційної підтримки повинна бути забез-
печена на всіх шляхах руху, доступних для МГН на весь час екс-
плуатації. 

Транспортні проїзди на ділянці і пішохідні дороги на шляху до 
об’єктів, які відвідують інваліди, допускається об’єднувати у разі 
дотримання містобудівних вимог до параметрів шляхів руху та по-
ложень ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-5. 

Ширина шляху руху на ділянці при зустрічному русі інвалідів на 
кріслах-колясках повинна бути не менше 1,8 м з урахуванням габа-
ритних розмірів крісел-колясок відповідно до чинних нормативних 
документів. 

Поздовжній ухил шляху руху, по якому можливий проїзд інвалідів 
на кріслах-колясках, не повинен перевищувати 5%. При влаштуванні 
з’їздів із тротуару біля будинку та в затінених місцях допускається 
збільшувати поздовжній ухил до 10% протягом не більше 10 м. 

Поперечний ухил шляху руху слід приймати в межах 1–2%. 
Висоту бордюрів по краях пішохідних шляхів на ділянці реко-

мендується приймати не більше 0,05 м. 
Висота бортового каменю в місцях перетину тротуарів із проїж-

джою частиною, а також перепад висот бордюрів, бортових каменів 
уздовж експлуатованих газонів і озеленених майданчиків, що приля-
гають до шляхів пішохідного руху, не повинні перевищувати 0,04 м. 

За наявності на ділянці підземних і надземних переходів, їх слід 
обладнувати пандусами або підйомними пристроями, якщо не мож-
на організувати для МГН наземний прохід. 

Тактильні засоби, що виконують попереджувальну функцію на 
покритті пішохідних шляхів на ділянці, слід розміщувати не менше 
ніж за 0,8 м до об’єкта інформації, початку небезпечної ділянки, 
зміни напрямку руху, входу тощо. 

Для відкритих сходів на перепадах рельєфу рекомендується прий-
мати ширину проступів не менше 0,4 м, висоту підйомів сходинок — 
не більше 0,12 м. Усі сходинки у зовнішніх сходах у межах одного 
маршу повинні бути однаковими за формою в плані, за розмірами 
ширини проступу і висоти підйому сходинок. Поперечний ухил зов-
нішніх сходинок повинен бути в межах 1–2%. 



Секція VІІ Наукові напрями 
безбар’єрного 

 - 424 -

Пристрої й обладнання (поштові скриньки, укриття таксофонів, 
банкомати, інформаційні щити тощо), розташовані на стінах будин-
ків, споруд або на окремих конструкціях, виступаючі елементи та час-
тини будинків і споруд не повинні скорочувати нормативний прос-
тір для проходу, а також проїзду і маневрування крісла-коляски. 

Література 

1. ДБН В.2.2 -17:2006. Доступність будинків і споруд для мало-
мобільних груп населення. 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО ФОРМУВАННЯ 
ВУЛИЦІ ІВАНА ФРАНКА ПРИ ПРОЕКТУВАННІ 

КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ 
ПОДВІР’Я КИЇВСЬКОГО ЦЕНТРУ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

Кучер Д. С., 
ІІ курс, спеціальність «Дизайн інтер’єру та обладнання»; 

Горбик О. Р., 
кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»; 
Ходорковський Ю. І., 

Всеукраїнський науково-методичний 
та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини; 

Шакалова С. П., 
директор соціальної, професійної 
та трудової реабілітації інвалідів 

Забудова 1850-х – 1880 років. 
Згідно з діючими в середині ХІХ ст. містобудівними регламента-

ціями, садибна забудова здійснювалася виключно одно-двоповер-
ховими дерев’яними або цегляними будинками, головні фасади яких 
тягнулися вздовж червоних ліній вулиць, а господарські споруди роз-
міщувалися по периметру або в глибині кожної ділянки. Такі садибні 
комплекси ще не могли створити цілісного й безперервного фронту 
вуличних фасадів, але саме вони заклали основу майбутньої пери-
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метральної забудови. Не менш важливо, що саме в цей час тут по-
чала формуватися система садибних ділянок-парцел, яка відіграла 
принципову роль у членуванні кварталів на окремі планувальні чарунки. 

Слід відзначити, що одно-двоповерхова класична забудова, яка 
тривалий час визначала характер архітектури переважної більшості 
районів міста, у кварталах, прилеглих до значних магістралей, до-
повнювалась громадськими спорудами. Невипадково 1869 року його 
було віднесено до вулиць 1-го і 2-го розрядів. Переважна більшість 
таких об’єктів розташувалась в районі перетину бульвару і вул. Бог-
дана Хмельницького з вулицею Володимирською. 

Як вже зазначалось, провідного містобудівного значення набув го-
ловний корпус університету св. Володимира, запроектований арх. 
В. Беретті у стилі пізнього класицизму (1837–42 рр.). На довгі деся-
тиліття ця монументальна споруда стала архітектурною домінантою 
прилеглого району, а на захід від неї, з врахуванням топографічних 
умов (глибокі яри, пагорби), було закладено ботанічний сад універ-
ситету (1839 р.). Серед інших громадських будівель заслуговують 
твори О. Беретті: Кадетський корпус (з 1857 року — Перша чоло-
віча гімназія; бульвар Т. Шевченка, № 14); Дівочий пансіон графи-
ні Є. Левашової (1850-ті рр., вул. Володимирська, № 54), а також 
перша помітна споруда вулиці Б. Хмельницького — двоповерховий 
мурований Анатомічний театр медичного факультету київського 
Університету св. Володимира (1853р.). На теперішній час подвір’я 
буде реконструйовано для інвалідів Київським центром соціальної, 
професійної та трудової реабілітації інвалідів. 
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ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОЇ 
КОМПОЗИЦІЇ. АНАЛІЗ ЗАБУДОВИ ВУЛИЦІ І.ФРАНКА 
КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ТА ЇЇ ВРАХУВАННЯ 
ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ПОДВІР’Я ДЛЯ ІНВАЛІДІВ 

Письменна В. С., 
II курс, група ДЗ-21/13, спеціальність «Дизайн»; 

Горбик О. Р., 
кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»; 
Ходорковський Ю. I., 

архітектор, Всеукраїнський науково-методичний 
та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини; 

Шакалова С. П., 
директор Київського центру соціальної, професійної 

та трудової реабілітації інвалідів 

Враховуючи, що на межі XIX–XX століть архітектура окремих 
об’єктів (насамперед, прибуткових будинків) була підпорядкована 
містобудівним правилам і чітко відбивала морфологічні особливо-
сті щільної забудови вулиць, з точки зору містобудівної ролі такі 
споруди можна поділити на три типологічні різновиди: наріжний 
елемент забудови кварталу; рядовий елемент щільного фронту за-
будови; будинок (флігель), розташований в глибині кварталу. 

Серед творів, що належать до першої з трьох виділених типоло-
гічних груп, заслуговують уваги 4-поверхові будинки, які компози-
ційно підкреслили перехрестя вулиць Івана Франка і Богдана Хмель-
ницького. 

Архітектурний декор фасадів будинку, характерний для «цегля-
ного стилю», має площинний характер, збагачений ліпленням низь-
кого рельєфу та ажурним балконними ґратами. 

Ще один 4-поверховий будинок, споруджений у 1900–1901 роках 
на розі вулиць Б. Хмельницького та І. Франка за проектом архітек-
тора М. Яскевича. Його архітектура стилістично тяжіє до еклекти-
ки, а композиційним центром об’ємного вирішення споруди є її на-
ріжна частина, перекрита куполом. 
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Переходячи до стислої характеристики другого типологічного різ-
новиду — рядових елементів забудови, — варто зупинити увагу на 
зведеному в стилі еклектики фасадному будинку садиби № 36 по 
вулиці І. Франка. Цей двосекційний в плані прямокутний будинок 
початково був двоповерховим (третій та четвертий поверхи добудо-
вано в 1940 р. за проектом арх. М. Горбачевського). Головний фа-
сад має симетричну композицію, підкреслену розміщенням голов-
ного порталу. 

Подвір’я будинку по вулиці І. Франка № 36 буде переплановане 
для людей з особливими потребами. Київський центр соціальної, про-
фесійної та трудової реабілітації інвалідів реконструює подвір’я зі 
всіма можливими місцями розваг, відпочинку та саморозвитку ін-
валідів. 

 
 
ВРАХУВАННЯ УМОВ ІСТОРИЧНОЇ УРБАНІСТИЧНОЇ 
ЗАБУДОВИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ПОДВІР’Я КИЇВСЬКОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
Губар І. С., 

ІІ курс, група ДЗ-21/13, спеціальність «Дизайн»; 
Горбик О. Р., 

кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну 
Інженерно-технологічного інституту; 

Ходорковський Ю. І., 
архітектор, Всеукраїнський науково-методичний 

та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини; 
Шакалова С. П., 

директор Київського центру соціальної, професійної 
та трудової реабілітації інвалідів 

Нежитловий будинок Київського міського центру роботи з інва-
лідами по вул. І. Франка, № 36-в, який передбачається реконстру-
ювати з надбудовою, згідно з рішенням виконкому Київської міськ-
ради «Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон 
охорони пам’яток історії та культури в м. Києві» від 16.07.79 № 920, 
а також згідно з розпорядженням Київської міської держадміністра-
ції від 17.05.2002 № 979, яким внесено зміни і доповнення до вка-
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заного рішення, знаходиться в межах зони регулювання забудови 
першої категорії. Ця зона охоплює чималу територію історичного 
центру міста, а тому цілком очевидно, що передбачені для неї місто-
будівні обмеження поширюються на неоднакові за історико-культур-
ною цінністю і особливостями архітектури та ландшафту середовища. 

За таких умов досить актуальним завданням слід вважати уточ-
нення охоронного режиму з метою врахування специфіки взаємодії 
цінних об’єктів спадщини з оточуючим середовищем і визначення 
конкретних містобудівних регламентацій. Інакше кажучи, для уточ-
нення обмежень, спрямованих на забезпечення збереження своєрід-
ності історичного середовища, доцільно досліджувати окремі ділян-
ки проектування з точки зору виявлення їх історико-містобудівних 
особливостей, що дозволить підійти до оцінки пропонованих проект-
них рішень з науково обґрунтованих позицій. 

Таким чином, подвір’я нежитлового будинку по вулиці І. Фран-
ка № 36 буде змінено та переплановано на «Київський центр соціа-
льної, професійної та трудової реабілітації інвалідів». 

 
 

ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ЕМБЛЕМАТИКИ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» 
ЯК ВНЗ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ ОСІБ 

З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Панчук О. А., 
VII курс, група ДЗ-71, спеціальність «Дизайн»; 

Горбик О. Р., 
кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну, 

Інженерно-технологічний інститут 

ВМУРоЛ був заснований у 1998р. Одним із головних напрямків 
діяльності ВНЗ є актуальність проблеми навчання та виховання лю-
дей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації кон-
венції ООН про права інвалідів. Кафедра дизайну Інженерно-тех-
нологічного інституту вимагає від студентів у кожному курсовому, 
дипломному проекті, магістерській роботі, дисертації враховувати 
потреби цих обездолених верств населення та забезпечити можли-
вість їх повноцінного входження в суспільне життя. 
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За роки свого існування Університет «Україна» постійно працює 
над розробкою та поновленням емблематики, яка повинна візуаль-
но відображати своєрідність та специфічність ВНЗ. Активну участь 
у цьому процесі приймає кафедра дизайну, колектив якої щорічно 
виконує роботи по формуванню та розвитку фірмового стилю Уні-
верситету. 

У поняття фірмового стилю яке було введене у дизайнерську науку 
відомою німецькою школою «Баухауз» (заснованою у 1919 році), 
зазвичай входять наступні компоненти: 

– логотип; 
– фірмовий шрифт; 
– фірмові кольори; 
– бланки, візитівки, конверти; 
– рекламні плакати, буклети, проспекти; 
– фірмовий одяг; 
– сувенірна продукція, аксесуари та інше. 
Проте у розроблених раніше варіантах основних та додаткових 

компонентів фірмового стилю Університету «Україна» мало врахо-
вувалась необхідність візуального відтворення такого напрямку діяль-
ності, як інклюзивного навчання та виховання студентів з обмежени-
ми можливостями в інтегрованих групах. Такий недолік у попередніх 
розробках почасти пояснюється тим, що у СРСР інваліди, на відміну 
від європейської прогресивної тенденції, виділялися в окремі ізольо-
вані закриті групи при набутті освіти та в подальшій професійній 
діяльності. Зрозуміло, що це не сприяло рівнобічному розвитку фі-
зично обмежених осіб. 

На нашу думку в подальше поновлення основних компонентів 
фірмового стилю Університету «Україна» слід ввести художньо-ес-
тетичні символи та елементи, що відображали б наявність значної 
частина так званої «інвалідної тематики» в діяльності Університе-
ту. Мова не йде про просто примітивне включення зображення ін-
валіда на візку в основні та додаткові компоненти фірмового сти-
лю. Тут потрібні евристичний, творчий, варіативний пошук такого 
символічного, художньо-естетичного зображення, яке б чітко вка-
зувало глядачеві на цю специфічну особливість вишу. Таке завдан-
ня ми ставимо перед собою при виконанні магістерської роботи на 
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тему: «Стилістичні особливості формування логотипів ВНЗ на при-
кладі Університету «Україна». Наприклад, у варіантах динамічної 
композиції логотипу університету виявленні стрімкі лінії розвитку 
людини, а ці слова входять у повну назву нашого ВУЗу. 

          
 
 
ПІДХОДИ ДО ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
ВОДНО-СПОРТИВНОЇ БАЗИ «МАЛА ФЛОТИЛІЯ» 

ПРИСТОСОВАНІ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ 
Радкевич Є. О., 

архітектор-дизайнер 2-гої категорії, ПБК «ВІСТОН», 
e-mail: artdesigner@ukr.net; к. тел. 098-237-58-73; 

Горбик О. Р., 
кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну 

Інженерно-технологічного інституту; к. тел. 096-459-48-49; 
Коваль О. В., 

заслужений тренер України, майстер спорту, директор 
спортивного клубу дітей-інвалідів і ветеранів «Мала флотилія»; 

к. тел. 050-331-18-39; е-mail: koval_a_v_@ukr.net; 
Кислов А. В., 

президент федерації риболовного спорту інвалідів України, 
е-mail: AKuclov@ukr.net 

З 1990р. у Києві існує спортивний клуб дітей інвалідів, ветеранів 
спорту «Мала флотилія», який впродовж багатьох років очолював 
відомий тренер з веслувального спорту, кандидат медичних наук 
Ковган В. А. 

Водна спортивна база клубу займає частину території дитячої 
юнацької спортивної школи «Зеніт» на березі Матвіївської затоки 
Труханового острову. 
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На ділянці клубу збудовано два ангари з металевих конструкцій, 
один з яких є елінг, другий — роздягальня і майстерня для човнів 
(байдарок, каное, драгонботів тощо). 

Крім ангарів є волейбольний майданчик та тіньовий завіс, усі 
споруди морально і фізично застарілі, підлягають реконструкції. Від-
сутні: огорожа, ворота, хвіртка, паркові лави, урни, освітлювачі та 
інші елементи благоустрою. 

Перші проекти влаштування спортивного комплексу на Матвіїв-
ській затоці були виконані архітектором А. В. Добровольским на 
початку 30-тих років минулого століття. Велику наукову роботу з 
обґрунтування розвитку об’єктів веслувального спорту на цій ак-
ваторії проводив у 60–80-ті роки кандидат архітектури, майстер 
спорту В. З. Каленко. 

Останній відомий проект водноспортивної станції КМДА був ви-
конаний у 2001 році колективом спеціалістів АТ «Київпрект» ра-
зом з ПБК «ВІСТОН», головний архітектор (ГАП) Горбик О. Р. [1]. 
Вказана робота може слугувати проектом-аналогом при розробці 
реконструкції території клубу «Мала флотилія», але в ньому недо-
статньо враховані потреби мало-мобільних груп населення щодо 
безбар’єрності архітектурного середовища. 

Відповідно до завдання на проектування, затвердженого замовни-
ком, на ділянці об’єкту має бути розміщено адміністративний кор-
пус з приміщеннями спортивної школи, будинок правління клубу, 
трибуни для глядачів, причали та місця для спортивної риболовлі 
інвалідів тощо. 

Усі запроектовані об’єкти повинні бути забезпечені нормованими 
засобами та пристроями для безперешкодного доступу інвалідів та 
інших мало мобільних груп спортсменів. 

Література 

1. Горбик О. Р., Куцевич В. В., Маслов М. О., Фрейберчук М. В. 
Водноспортивна станція на Матвіївській затоці Труханового остро-
ву в м. Києві: Будівництво Україна, 2002 — № 5 — С. 28–31. 
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РОЗРОБКА РЕАЛЬНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ 

СТАРОВИНОГО КИЇВСЬКОГО ПОДВІР’Я 
З ПРИСТОСУВАННЯМ ДЛЯ ІНВАЛІДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Степанець Ю. Ю., 
ІІІ курс, група ДЗ-31, спеціальність «Дизайн»; 

Горбик О. Р., 
кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну 

Інженерно-технологічного інституту; 
Шакалова С. П., 

директор Київського Центру соціальної, професійної 
та трудової реабілітації інвалідів 

Кафедра дизайну Інженерно-технологічного інституту Відкрито-
го Міжнародного Університету Розвитку Людини «Україна» підт-
римує сталі творчі зв’язки з Київським Центром соціальної, профе-
сійної та трудової реабілітації інвалідів, зокрема у 2013 році вісім 
випускників та студентів дизайнерів приймали участь у міській ви-
ставці художніх робіт інвалідів «Барви життя», що проходила у ви-
ставковому залі по вулиці Хорива 19-В, 20-30 вересня і організову-
валася Центром. 

Перед початком 2014–2015 навчального року дирекція КМЦ звер-
нулася до президенту Університету з листом в якому висловлюва-
лись прохання виконати реальні курсові та дипломні проекти реконс-
трукції комплексного благоустрою та озеленення подвір’я установи, 
що знаходиться по вулиці Івана Франка, 36-Б в Шевченківському 
районі міста Києва. 

Президент Університету «Україна» надав розпорядження викона-
ти цю роботу, а завідувач кафедри Ломовський А. І. доручив роз-
робити проект силами 2 курсу під орудою к. а., доц. Горбика О. Р. 
та керівника СННВП кафедри «Майстерня» студентки ІІІ курсу Сте-
панець Ю. Ю. Після видачі завдання, яке було затверджене дирек-
тором Центра, колектив студентів з керівниками виконали обмірні 
роботи. 
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Ділянка благоустрою та озеленення знаходиться в історичній час-
тині столиці, поряд зі станцією метрополітену «Університет». Поруч 
знаходяться вищі навчальні заклади, наприклад, Національний пе-
дагогічний університет імені М. П. Драгоманова та Київський на-
ціональний університет імені Т. Г. Шевченка. За адресою бульвар 
Тараса Шевченка, 20 знаходиться релігійна святиня Володимирсь-
кий кафедральний собор. Варто приділити увагу Ботанічному саду 
імені А. В. Фоміна який заснований в 1839 році і є одним із най-
старіших ботанічних закладів Східної Європи. 

Особливість цього проекту є обов’язкове пристосування малих 
архітектурних форм та елементів благоустрою для інвалідів. Кожен 
із студентів групи розробляє за власним бажанням один з елемен-
тів благоустрою: альтанку, перголу, декоративний басейн, фонтан, 
скульптуру, рокарій, альпінарій, сцену для творчих та спортивних 
занять для розвитку і реабілітації інвалідів, скляне накриття з підзе-
мним паркінгом, рекламну вивіску при вході тощо. 

 
 
ДО ПИТАНЬ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

ІНТЕР’ЄРІВ РЕСТОРАНІВ З ВІРМЕНСЬКОЮ КУХНЕЮ, 
ПРИСТОСОВАНИХ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ 

Саркісян М. С., 
студентка 6 курсу, магістр кафедри дизайну, 

Інженерно-технологічний інститут, Університет Україна, 
к. тел. 0932003037, 0675973627; e-mail: marina.petrikivka@gmail.com; 

Ломовський А. І., 
професор, завідувач кафедри дизайну 
Інженерно-технологічного інституту 

В Київський конурбації існує багато ресторанів з національними 
кухнями. Дослідження показало, що більшість підприємств громадсь-
кого харчування розташовані в центральному ядрі столиці України. 
В той же час такі установи майже повністю відсутні в периферійних 
районах міста Києва, таких як Вигурівщина, Троєщина, Оболонь, Дар-
ниця, Святошин, Голосіїво тощо. Подібна ситуація в місті склада-
ється і з ресторанами з вірменською кухнею. Блюда вірменської кухні 
користуються популярністю у гурманів, пересічних киян та гостей 
міста. Наприклад у ресторані «Вагаршапат» популярні такі блюда: 
хоровац (шашлик), долма, кюфта, пахлава… 
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Проте інтер’єр ресторану мало пристосований для потреб осіб з 
обмеженими фізичними можливостями: 

– відсутні звичайні місця парковки для інвалідів; 
– пандуси для підйому інвалідів в обідню залу; 
– спеціальні відведенні місця; 
– не розраховані проходи між столами для пересування інвалідів; 
– відсутні спеціалізовані кабіни в установлених санвузлах. 
В 2012 році авторка цієї статті виконала дипломну роботу на 

тему «Дизайн-проект ресторану «ЦАВЕТ ТАНЕМ» в м. Києві. 
В цьому проекті була реалізована спроба забезпечити клієнтів 

інвалідів усіма необхідними пристосуваннями та обладнанням. 
Функціональне планування вирішення дозволяє відвідувачам з 

обмеженими можливостями вільно, безбар’єрно отримати основні 
послуги, що надаються установою. 

При розробці дипломного проекту з’ясувалася повна відсутність 
науково-методичних нормативів та обґрунтувань щодо дизайнерсько-
го проектування інтер’єру залів вірменського ресторану для інвалідів. 

Зважаючи на цей прикрий факт, кафедрою дизайну було запро-
поновано тему для розробки магістерської дисертації на тему «На-
укові обґрунтування дизайнерського проектування ресторанів в на-
ціональному стилі (на прикладі установ з вірменською кухнею)». 

З огляду на надзвичайну актуальність тематики автор тез взяла-
ся за її розробку. А ця робота є такою, що визначає основні підходи 
до її виконання. 

На малюнку представлена перспектива інтер’єру ресторану в вір-
менському стилі. 
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ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ПІСЛЯ АТО 

Харитонова А. А., 
IV курс, група ІАП-404, спеціальність «Архітектура і дизайн»; 
Національний авіаційний університет, к. тел. (063) 9756863; 

науковий керівник: Авдєєва М. С., 
кандидат архітектури, доцент 

У зв’язку з політичною ситуацією на Сході країни для повноцін-
ного життя поранених та інвалідів, які пройшли АТО, необхідно 
якісно покращити умови, які будуть сприяти комфортному одужан-
ню та поверненню їх до повноцінної життєдіяльності. Тому потре-
ба у створенні медзакладів швидкого реагування неподалік від зо-
ни проведення АТО стає першочерговим завданням. Необхідність 
їх соціального захисту та реабілітації інвалідів відображена і в по-
ложеннях Конвенції ООН про права інвалідів. 

Метою дослідження є формування медзакладів для забезпечення 
швидкого одужання та реабілітації воїнів АТО за допомогою архі-
тектурно-планувальних засобів. Отже медичний центр швидкого реа-
гування з точки зору архітектурного планування сьогодні є дуже не-
обхідним типом споруд. Це обумовлено тим, що людина після АТО 
потребує негайних медичних послуг, а також повернення до звичай-
ної життєдіяльності. Вона має самостійно розпоряджатись своєю 
долею, мати духовну незалежність та реалізовувати здатність до са-
мозабезпечення без утиску її інтересів. 

Медзаклади цього типу мають відповідати таким потребам: 
– доцільності з метою швидкого реагування для надання невід-

кладної допомоги; 
– функціональної відповідності для послідовного і повноцінно-

го одужання; 
– екологічності для поліпшення санітарно-гігієнічних умов реа-

білітації інвалідів АТО; 
– ергономічності для забезпечення комфортного існування в про-

цесі реабілітації; 
– естетичної привабливості як невід’ємної складової позитивного 

сприйняття пораненим чи інвалідом даного медичного середовища; 
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– використання екологічних конструктивних засобів та інженер-
ного устаткування для покращення стану навколишнього середовища. 

При формуванні об’ємно-просторової структури медзакладів не-
обхідно забезпечити такі функціональні зони, які сприяють швидко-
му наданню медичної допомоги та одужанню: 

– зона невідкладної медичної допомоги; 
– просторова зона (атріуми) для проведення реабілітаційних за-

ходів з метою спілкування та психологічного одужання; 
– формування зимових садів за допомогою озеленення фасадів, 

окремих приміщень для покращення екологічного стану середовища, 
як зовнішнього так і внутрішнього; 

– формування приміщень для проведення культурно-масових за-
ходів з метою підняття настрою та самопочуття пацієнтів; 

– формування зони для прийому медичних гелікоптерів для швид-
кої реалізації медичної допомоги. 

Естетичні прийоми формування медичних центрів досягаються 
завдяки використанню різних деталей оздоблення фасадів, а також 
використанню теплої колористичної гами всередині центру (теплі ко-
льори допомагають стрімкому одужанню та підвищують настрій, що 
вкрай необхідно для людей, які перебували в зоні АТО). 

Оскільки дуже великий відсоток поранених бійців — молодь ві-
ком до 30 років, то їх термінове лікування, надання всезагальної до-
помоги та повернення до сімей є одним з найважливіших завдань 
медичних центрів. Вирішення проблем реабілітації інвалідів АТО, 
повернення їх до повсякденного життя, налагодження їх стосунків 
у суспільстві як повноцінних громадян, створення комфортного сере-
довища для їх існування за допомогою архітектурно-планувальних 
принципів є головною задачею будівництва в Україні. 
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Ботмерівська гімнастика — шлях до здорового способу життя 

Інформація про Шведсько-Український проект 
«Співробітництво в галузі здорового способу життя в Україні» 

№ 300006095 

У 2013 році Всеукраїнська молодіжна громадська організація сту-
дентів-інвалідів «Гаудеамус» за підтримки Інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна» виграла грант на виконання проек-
ту щодо впровадження нових форм оздоровчої діяльності, зокрема 
рухової терапії. Не секрет, що наші діти потерпають від гіподинамії, 
яка у свою чергу веде до остеохондрозу, викривлень хребта (кіфозу, 
сколіозу), інших проблем. Університет «Україна» і ВМГО «Гауде-
амус» вже багато років підтримують творчі стосунки з колегами-
реабілітологами зі Швеції, Литви, Польщі. На нашу пропозицію ор-
ганізувати спільний проект відгукнулися викладачі Скандинавської 
вищої школи Ботмерівської гімнастики (Швеція), щоб озброїти на-
ших викладачів і студентів новими потужними знаннями і реабілі-
таційними технологіями. Проект «Співробітництво в галузі здоро-
вого способу життя в Україні» № 300006095 виконувався впродовж 
2013–2014 років за участі студентів і співробітників Університету 
«Україна», активістів Всеукраїнської молодіжної громадської орга-
нізації студентів-інвалідів «Гаудеамус». Ботмерівська гімнастика — 
один із добре знаних у світі методів гармонійного психофізичного 
розвитку людини. Зокрема, вона є дуже ефективною при запрова-
дженні інклюзії — органічного введення людини з особливими по-
требами у навколишній світ. 

Ботмерівська гімнастика бере свій початок ще з 20-х років мину-
лого століття, коли німецький аристократ граф Фрідріх Максимілі-
ан Едуард Ботмер, професійний військовий, який тільки що пережив 
усі страхіття першої світової війни, відгукнувся на заклик свого 
наставника і товариша, німецького мислителя і педагога Рудольфа 
Штайнера і приїхав викладати фізичну культуру у новозасновану 
фабричну школу «Вальдорф-Асторія» міста Штудгарта. Початок був 
невеселим: школа навіть не мала закритої зали, заняття відбували-
ся на вулиці. Невеселими були і перші учні графа Ботмера — діти, 
народжені у час війни і загартовані війною. Не знаємо достеменно, 
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яким був соціальний склад перших «ботмерівців», але багато з них 
вийшли з малозабезпечених сімей. Їхній фізичний стан також був 
складним, тому всі свої зусилля і всю любов своєї душі Ботмер 
присвячував насамперед маленьким «ізгоям» суспільства — дітям 
із фізичними і розумовими вадами. Тим більшою була заслуга но-
воявленого педагога: за кілька років він випускав зі своєї школи 
фізично міцних і соціально адаптованих дітей, які потім залишили 
численні спогади про свого незвичайного викладача. 

Бажаючи учням усього найкращого, Фрідріх Максиміліан Еду-
ард спочатку намагався учити їх так, як учили його самого у вищих 
німецьких школах, натискаючи на марширування і виконання вій-
ськових команд. Досить було одного заняття, щоб зрозуміти всю 
жалюгідність і безглуздість військової муштри для людей із особ-
ливими потребами. І вже наступне заняття було зовсім іншим: діти 
стали виконувати вправи, які зміцнювали їхнє тіло і душу. Граф 
Ботмер, творчо застосовуючи ідеї свого колеги Рудольфа Штайне-
ра, обрав своїм союзником навколишній простір. Вивчивши праці 
Рудольфа Штайнеращодо особливостей людського тіла, Ботмер зро-
бив фундаментальне відкриття: змінюючи тіло спеціальними фізич-
ними вправами, «розширюючи» простір навколо себе, дитина ски-
дає «обручі» зі своєї душі, гармонізуючи себе і навколишній світ. 
Вальдорфська педагогіка стала вихованням доброї дитини у чудес-
ному світі, який простягнув до неї свої зелені руки. 

За переконанням графа Ботмера, простір планети Земля якраз і був 
тим найкращим місцем, де мала перебувати людина. Земля, повіт-
ря, вода… Ботмер зрозумів, що, гармонізуючи рухи людини, «впи-
суючи» їх у ритми Всесвіту, можна вилікувати численні хвороби, 
зміцнити людський організм. А разом із тим вилікувати егоцентризм, 
навчити дитину не забувати про тих, хто разом із тобою стоїть у 
колі. Попереду — майбутнє, позаду — минуле. Лагідними плавними 
рухами, розкриваючи руки, людина відкриває себе назустріч світу, 
притискаючи до грудей, захоплює його у свої обійми, і, заводячи 
руки за спину, повертається до себе самої. Кожен рух сповнений 
глибинної символіки, ботмерівську гімнастику виконує («співає», 
«малює») не лише тіло, а й душа людини. Недаремно ці вправи по-
рівнюють то з малярством, то з архітектурою, то зі скульптурою, 
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пластикою, сповненою добра, відкритості, радості від того, що живеш; 
людина з природою зливаються воєдино, співаючи пісню Життя. 
«Людина визначає простір», — таким був основний принцип графа 
Ботмера. Отже, збивай обручі зі своєї душі, розширюй простір — 
виходь за свої можливості, за тісну клітку свого дотеперішнього 
світу, залишай свою «зону комфорту». Плавні, гармонійні рухи 
твоєї душі «впишуть» тебе у простір Всесвіту. Ти сам творитимеш 
світ навколо себе, — світ добра і любові. 

Ботмерівські вправи несподівано нагадують найстародавніші танці, 
ті, що нараховують не одну тисячу літ. І це знаменно: в обох випад-
ках в основу пластичного рисунка покладені незримі і невідчутні 
для побіжного погляду ритми, властиві для Космосу, зірок, Сонця, 
Місяця, Землі. У цих же ритмах пульсує кров у жилах людини, 
працюють її внутрішні органи, хоч вона про це часом і не здогаду-
ється (а помічає їх, власне, тоді, коли орган починає хворіти). У цих 
ритмах закладена споконвічна світова гармонія, яку в свій час від-
чували такі далекі наші предки. Повторюючи їх під час «просторо-
вого малюнка», дитина ніби «випадає» з сучасності у блаженний час 
«золотого віку», гармонізуючи свої душу і тіло. А відтак з’являється 
відчуття тепла, легкості, просвітлення, любові до світу, дружньої під-
тримки. 

Але Ботмерівська гімнастика корисна не тільки своїм гармоні-
зуючим і терапевтичним ефектом. У багатьох бізнес-структурах, де 
вона використовується, перед початком нового проекту, коли фор-
мулюється мета та завдання, групі учасників пропонуються вправи 
«Спис», «Рух до мети», «Зростаюча висота», «Зростаюча ширина». 
Статистика засвідчила, що якщо група робила таку гімнастику, то 
ефективність виробничих проектів збільшується на 90%. Це одна з 
технологій згуртування команди, надихання на виконання спільної 
цілі, яка передбачає не тільки фізичний, а й духовний розвиток учас-
ників. На багатьох фірмах у Швеції в обідню перерву в фойє зби-
раються працівники і півгодини виконують гімнастичні вправи, це 
знімає напругу та забезпечує гарний настрій. 

В рамках проекту № 30006095 за участі представників Сканди-
навської вищої школи ботмерівської гімнастики Йорана Петерсона 
(майстра з ботмерівської гімнастики та вальдорфської педагогіки), 
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Хелени Альман (соціонома, психолога, майстра з евритмії) та Брі-
гіти Брандт (психолога, психотерапевта, арт-терапевта) було орга-
нізовано серію майстер-класів «Ботмерівська гімнастика – шлях до 
розвитку особистості та реабілітації людини» і семінарів з Ботме-
рівської гімнастики та подолання кризових ситуацій і тривожних 
станів у Києві та Вінниці. Було проведено низку спільних зі студент-
ським самоврядуванням заходів щодо здорового способу життя се-
ред студентів та викладачів, придбано обладнання для проведення 
Днів здоров’я та зборів-походів, проведено опитування серед сту-
дентів щодо розуміння їхніх прав. Відгуки студентів щодо участі у 
заходах дуже позитивні: 

Сергій: «Це дуже цікавий курс практичної гімнастики. Спочат-
ку шведські гості проводили теоретичну начитку курсу, показува-
ли вправи. А потім ми вже займалися практичним повторюванням 
рухів. Відчуття? Легкості, ясності, ніби ти відриваєшся від землі і 
злітаєш. Якраз був початок навчального року, багато стресових мо-
ментів… Після гімнастики я відчув себе на диво легко і спокійно. 
Усі проблеми відійшли на другий план. Чудова гімнастика! Саме 
для нас, для нашого суспільства: ми надто звикли нервувати…» 

Олеся: «Гімнастика дуже сподобалася! Враження чудові! Глибо-
ке-глибоке розслаблення, релаксація! Здається, цілий світ бачиш по-
новому, зовсім інше сприйняття! У душі з’являється відчуття польоту!» 

Богдан: «Ну, мені було дуже цікаво, я вважаю, що це — гімнас-
тика майбутнього! Я не можу пояснити, що зі мною відбувалося, але 
після вправ усе міняється, здається, що ти літаєш на крилах! Спо-
добалися шведські гості: вони дуже цікаві люди, чемні, якісь не-
нав’язливі, ну, одним словом, європейські, нехай приїжджають ще!» 

Ярослав: «Гімнастика чудова! Виховує координацію рухів, під-
німає енергетику! Вважаю, що нам пощастило! Подумати тільки, 
що у Швеції її знають з дитячих садків, а до нас вона тільки дохо-
дить! Зрозуміло, що хочеться подякувати шведським гостям за все! 
Хочеться, щоб вони приїжджали до нас якнайчастіше, я особисто 
буду відвідувати кожен їхній майстер-клас! Нехай живе ботмерів-
ська гімнастика!». 
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Людство давно уже оцінило Ботмерівську гімнастику. Нею зай-
маються майже в шістдесяти країнах світу. Особливо популярна 
вона у країнах Європи — від дитячих садків до вищих навчальних 
закладів. Наші найближчі сусіди — Росія, Білорусь, Польща, Угор-
щина, Румунія давно вже мають стійкі «ботмерівські» традиції, бо 
прагнуть здоров’я і життєвої для своїх громадян. Ботмерівська гім-
настика не має обмежень щодо віку і стану здоров’я. В Україні, 
здається, «ботмерівська» традиція лише починається і ми впевнені, 
що продовження нашого проекту буде корисним як для викладачів, 
так і для студентів. 
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